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O

ÖNSÖZ

smanlı Devleti, Türk‑İslam devlet geleneğinin yanında fethettiği yerlerdeki olumlu
uygulamaları da alıp yeni bir yönetim anlayışı meydana getirerek çağdaşı olan
devletlerden daha iyi bir yönetim şekli oluşturmuştur. Bunun neticesinde üç kıta
üzerinde farklı dinlere mensup insanları ve etnik grupları yüzlerce yıl idare etmiştir. Bu başarının en
önemli sebeplerinden biri merkez ve taşrada kurduğu idarî ve bürokratik yapının yanı sıra deneyimli
ve yönetme becerisine sahip insanların göreve getirilmesidir.
Beylikten, devlet olma aşamasına geçilirken ortaya çıkan yönetici ihtiyacını karşılamak için
Fatih Sultan Mehmed döneminde Enderun Mektebi açılmıştır. Enderun Mektebi'ne alınan acemi
oğlanları içerisinde yetenekleri ile ön plana çıkanlar sancakbeyi, vali, yeniçeri ağası, kaptanpaşa,
vezir ve sadrazamlık makamlarına kadar yükselebilmiştir. İlmiye sınıfını meydana getiren
şeyhülislam, kazasker, nakibüleşraf, kadı ve müderris gibi ulema grubu ise medreselerden mezun
olan Müslümanlardan oluşmuştur.
Ülkenin yönetimi üzerinde padişahın mutlak hakimiyeti vardır. Merkezi yönetim
diyebileceğimiz bu sistemde saray, veziriazam, divan ve bütün ordu kurumları padişaha bağlıdır.
Osmanlı toplumu, Tanzimat'a kadar hanedan ve saray halkı dışında reaya ve berayadan meydana
gelmekteydi. Askerî de denilen berayayı vergiden muaf olan kalemiye ve seyfiye (sivil ve asker
bürokrasi) ile ilmiye (yargı ve medrese mensupları) sınıfları meydana getirirdi. Beraya sınıfına geçiş
padişah tarafından yapılan bir görevlendirme ile mümkün olmaktaydı. Bunların dışında üretimi ve
ekonomik faaliyetleri gerçekleştiren çeşitli ırk, din ve mezheplere mensup geniş halk kitleleri ise vergi
vermekle mükellef reaya sınıfını oluşturmaktaydı. Tanzimatla birlikte "reaya" tanımı gayrimüslim
vergi mükellefleri için kullanılmaya başlanmıştır.
Merkez ve taşraya yapılan üst düzey tayin ve terfilerin kayıtları, Osmanlı Devleti'nin en
önemli karar alma mekanizması sayılan ve bugünkü bakanlar kuruluna benzer bir yapısı bulunan
Divan‑ı Hümayun'un Tahvil Kalemi'nde tutulmaktaydı. Gerek doğrudan eyalet ve sancaklara yapılan
tayinler ve gerekse merkezin onayı alınarak valiler tarafından yapılan memur ve idareci tayinleri ile
müstakil yönetimi olan voyvodalıklara, melikliklere ve Kırım Hanlığı'na yapılan tayinler de Tahvil
Kalemi'nde tutulan defterlere işlenirdi.
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Kurumumuz da bu işlemler sonucunda meydana gelen kayıtlara bir örnek olmak üzere elinizdeki
bu yayını hazırlamıştır. Yayımlanan bu defter Bab-ı Asafi, Tahvil (Nişan) Defterleri içerisinde 16
numara ile kayıtlıdır. Tevcih kayıtları çoğunlukla 1756-1792 tarihleri arasını kapsamaktadır. Defter,
yaklaşık 36 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 2 hanlık, 34 eyalet, 12 hükümet, 4 meliklik ve 243
sancağın tüm idarecilerini bunların alt kadroları ile maliye büroları, Yeniçeri Ağalığı, Defterdarlık,
Nişancılık ve Miri Kalyonlar Kitabeti'ne yapılan tayin ve terfileri ihtiva etmesi açısından oldukça
önemlidir.
Osmanlı devlet yönetimi ve taşra teşkilatı açısından çok fazla bilgiyi barındıran ender
kaynaklardan birisinin yayımıyla bu alanda çalışma yapan araştırmacılar için faydalı olacak bu eserin
hazırlanmasında emeği geçen Osmanlı Arşivi çalışanlarına teşekkür ederim.
Prof. Dr. Uğur ÜNAL

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri Başkanı
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GİRİŞ

O

smanlı Devleti daha önce kurulan devletlerinin tecrübelerinden de faydalanarak meydana
getirdiği merkez ve taşra teşkilatlanması sayesinde üç kıtada farklı inançlara mensup
birçok milleti yüzyıllarca idare etme başarısını göstermiştir. Bu teşkilatın en önemli ve
en başta gelen organı ise merkezdeki Divan-ı Hümayun'dur.
Bu idari yapının daha küçük ölçekli bir benzeri başta beylerbeyi ve valiler olmak üzere
kaptanıderya, sancakbeyi, han, voyvoda, melik ve benzeri idareciler tarafından taşrada da hayata
geçirilmiş ve sistemin bir gereği olarak taşradaki görev ve hizmetleri ifa etmek üzere merkezden
birçok görevli atanmıştır.
Eyaletler, İstanbul tarafından sıkı bir hiyerarşiye göre atanan valiler tarafından yönetilirdi.
Sancaklar, sancak beylerinin, paşa sancağı ise beylerbeyinin idaresi altındaydı.1 Valiler ve sancakbeyleri
ümera içerisinden seçilerek devletin uygun gördüğü süre kadar görevde kalırlar ve kendilerine has
olarak verilen dirlikleri tasarruf ederlerdi. Genelde görevlendirmeler bir yıllığına veya en fazla "ibka"
suretiyle ortalama üç yıllığına yapılmaktaydı.
Merkeze bağlı olmasına rağmen voyvodalıklar, meliklikler ve Kırım Hanlığı gibi müstakil
yönetimler de vardı. Buralarda görev yapan idari kadro merkezî hükûmetin onayını almak
zorundaydı. Hükûmet tevcihi ve yurtluk-ocaklık tahsisi ile muhassıllık, mirülhaclık, timar
defterdarlığı, timar kethüdalığı, çavuşlar kethüdalığı gibi görevlere ise valinin arzı ve merkezin onayı
ile atama yapılmaktaydı. Atama işlemleri Divan-ı Hümayun kalemleri tarafından yürütülmekteydi.
Divan-ı Hümayun bugünkü bakanlar kuruluna karşılık gelebilecek bir kurumdu. Birinci ve ikinci
derecedeki siyasi, idari, askerî, şer‘i ve mali işler, her çeşit şikâyet ile davalar hep burada görüşülür
ve karara bağlanırdı. Başlangıçta divan padişahların başkanlığında toplanmakta iken Fatih'ten sonra
sadrazamların başkanlığında toplanmıştır. Vezirler, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, defterdar,
nişancı, vezir rütbesinde bulunmak şartıyla yeniçeri ağası, kaptanpaşa divanın asıl üyeleriydi.2
Divan-ı Hümayun XVI. yüzyılda haftada bazan dört, bazan beş gün toplanırdı. XVII. yüzyılın
başlarında toplantı sayısı haftada ikiye inmiş, daha sonra ise iyice azalmıştır.
II. Mahmud'un merkez teşkilâtında yaptığı reform kapsamında kabine sistemine geçilmesi
neticesinde Divan-ı Hümayun sembolik bir konuma düşmüş ve veziriazamlık sona ermiştir. Ancak
1 Andre Raymond, Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, (Çev. Ali Berktay), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995,
s. 4.
2 Mehmet Zeki Pakalın, "Divan-ı Hümayun", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul 1983, C. I., s. 465; Ahmet Mumcu, Divan-ı Hümayun, Birey ve Toplum Yayınları,
Ankara 1986, s. 41.
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Divan-ı Hümayun bir gösteriş ve teşrifat aracı olarak hiçbir hukuki ve siyasi fonksiyonu olmaksızın
Osmanlı Devleti son bulana kadar devam etmiştir.3
Divan-ı Hümayun'da beylikçi, tahvil, ruus ve amedî kalemleri bulunmaktaydı. Beylikçi; ruus ve
tahvil bürolarının amiri ve reisülküttabın yardımcısıydı. Ruus ve tahvil kaleminde işlem görmüş olan
evrak beylikçinin kontrolünden geçtikten sonra yürürlüğe girerdi. Eyalet kadıları, vezir, beylerbeyi
ve sancak beylerinin atamaları, gelirlerinin tespiti ile timar, zeamet kayıtlarının tutulması gibi işler
Tahvil Kalemi'nin görevleri arasındaydı.
Sözlükte "dönüştürmek, durumunu veya yerini değiştirmek" anlamına gelen "tahvil", tarih
terimi olarak herhangi bir memuriyetin boşalması durumunda başkasına tevcihi muamelesine
verilen isimdir. Bu işlemler Tahvil Kalemi'nde yapılmakta idi. Bu kalemin şefine tahvil "kesedarı",
tamamlanan işleme "tahvil" ve bu işleme dayanarak çıkan fermana "tahvil hükmü" denirdi. Tahvil
işlemi sonucu hazırlanan belgeye görevin boşalma sebebi, eski sahibinin künyesi ile yeni sahibinin
künyesi, tahsis edilen yıllık gelir ve ulufesi yazılarak bir örneği Tahvil Kalemi'ndeki defterlere
kaydedildikten sonra Beylikçi Kalemi'ne gönderilir ve buna istinaden beratı yazılırdı.4
Vezirlerin, beylerbeyilerin, yüksek dereceli vilâyet kadılarının ve bunlara tahsis edilen arpalıkların,
sancak beyleri ve alay beylerinin beratları Tahvil Kalemi tarafından hazırlanırdı. Ayrıca Kırım
hanlarının, Mekke-i Mükerreme emirlerinin, Divan-ı Hümayun tercümanlarının, Eflak ve Boğdan
voyvodalarının beratlarının hazırlanması da bu kalemin görevleri arasındaydı. Hazırlanan beratların
kayıtları yahut vezareti kaldırılan kişilerin hükümleri kalemde bu konuda tutulan defterlere yazılırdı.
Beratların, "Nişân-ı hümâyun yazıla ki" şeklinde bir cümle ile başlaması ve bu cümlenin beratların
özetlerinin kaydedildiği deftere de işlenmesi sebebiyle bu defterler "nişan defteri" adıyla anılmaktaydı.
Büyük taşra görevlerinin yanı sıra bazı tevliyetler, meşihatlar ve esnaf kethüdalıklarının beratlarını
da Tahvil Kalemi hazırlardı. Bunlar Divan-ı Hümayun Kalemi kesedarı tarafından tespit edilen, berat
yazabilecek kabiliyete sahip Tahvil ve Beylik Kalemi kâtiplerine havale edilirdi. Yazılan beratların
ilk kontrolü berat mümeyyizi tarafından yapılırdı. Ayrıca Tahvil Kalemi'nin devlet tarafından bazı
kişilere bağışlanan arazilere ait mülknameleri düzenleme gibi görevleri de bulunmaktaydı.5
Yayımlamış olduğumuz bu defterde merkezden atanmış olan başta beylerbeyi ve valiler olmak
üzere kaptanıderya, sancakbeyi, han, voyvoda, melik ve benzeri idarecilerin yanı sıra muhassıl, emir-i
hac, şeyhulharem, vilayet defterdarı, timar defterdarı, defter kethüdası, timar tezkirecisi, çavuşlar
kethüdası, çavuşlar emini, kalgay, Süveyş Kaptanlığı, Anabolu Kaptanlığı, Tuna Nehri Kaptanlığı
ve İstanbul'da görev yapan nişancı, defterdar-ı şıkk-ı evvel, yeniçeri ağası, defterdar-ı şıkk-ı sani,
defterdar-ı şıkk-ı salis ve mirî kalyonlar kâtibi unvan ve görevlerine 1680-1849 tarih aralığında
yapılan tayinler yer almaktadır.
Tahvil Kalemi tarafından hazırlanan bu defterler genel olarak Sancak Tevcih Defterleri olarak
bilinmektedir. Nitekim yayımladığımız defterin cildine yapıştırılan etiketin üzerine "Sancak
defteridir." ibaresi yazılmıştır. Bunların büyük bir kısmı T.C. Cumhurbaşkanlığı, Devlet Arşivleri
Başkanlığı, Osmanlı Arşivi envanterinde Tahvil, Nişan ve Ruus kalemleri ile Kamil Kepeci ve
Maliyeden Müdevver fonlarında bulunmaktadır. Yayına hazırlanan bu defter ise Bab-ı Asafi Divan-ı
Hümayun Defterleri Tahvil (Nişan) Kalemi Fonu'nda A.DVNS.NŞT.d. 16 kimlik bilgisiyle kayıtlıdır.
***
Defterde yer alan atamaları, taşradaki üst düzey görevlere yapılanlar ile merkez ve taşrada hizmet
veren bürolardaki diğer görevlere yapılanlar olmak üzere iki ana başlık altında ele almak mümkündür.
Yapılan tayinlerin daha iyi anlaşılabilmesi için taşradaki idari birimler ve hizmet büroları hakkındaki
malumata kısaca değinmek yerinde olacaktır:
3 Ahmet Mumcu, "Divân-ı Hümâyun", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 9, s. 431.
4 Midhat Sertoğlu, "Tahvil", Osmanlı Tarih Lügatı, Enderun Kitabevi, İkinci Baskı, İstanbul 1986, s. 328.
5 Recep Ahıshalı, "Tahvîl", DİA, C. 39, s. 441.
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I- TAŞRA IDARI BIRIMLERİ VE BUNLARA BAĞLI ÜST DÜZEY GÖREVLER

A- Eyalet

Osmanlı Devleti'nin taşrada bulunan idari teşkilatının en büyük birimi eyalettir. Eyaletler
sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar ise nahiyelere bölünmüştür. Eyaletler, beylerbeyiler ve XVI.
yüzyıl ortalarından sonra vezirler tarafından idare olunmuştur.6 Rumeli beylerbeyileri, kazaskeri ve
defterdarı diğer konularda olduğu gibi protokolde diğer beylerbeyiler, kazasker ve defterdarların
önünde yer almışlardır. İlk dönemde bir tane olan beylerbeyilik devletin sınırlarının genişlemesi
sonucu önce Rumeli ve Anadolu olmak üzere ikiye çıkarılmış, zamanla ihtiyaca göre sayıları
artırılmıştır.
1609 tarihli Ayn Ali Efendi'nin verdiği listede imparatorlukta otuz iki eyaletin adı zikredilmektedir.
Bunlardan yirmi üçü timar sisteminin uygulandığı normal eyaletler olup Rumeli, Anadolu, Karaman,
Budin, Tımışvar, Bosna, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Kıbrıs, Dulkadır (Eski Alâüddevle vilayeti veya
Maraş), Diyarbekir, Rum, Erzurum, Şam, Trablusşam, Halep, Rakka, Kars, Çıldır, Trabzon, Kefe,
Musul, Van ve Şehrizor'dur. Dokuz eyalet ise salyaneli eyalet olup Mısır, Bağdat, Yemen, Habeş,
Basra, Lahsa, Cezayir-i Garb, Trablusgarp ve Tunus idi.
Koçi Bey tarafından verilen ve 1640'lara ait olduğu sanılan listede tek fark, Karadeniz kıyılarını
tehdit eden Kazaklar'ın akınlarını durdurmak maksadıyla kurulan Özi eyaletinin ilave edilmiş
olmasıdır. Bu eyalet, Tuna ve Karadeniz'in batı kıyılarındaki sancakları içine almaktadır.7
Eyaletler mali bakımdan has ve salyane olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Gelirlerin has suretiyle
tasarruf edilen eyaletlerin iktisadi ve mali çatısını timar sistemi oluşturuyordu. Bu eyaletlerin
yönetimi beylerbeyilere veya valilere veriliyordu. Bu yöneticiler kendilerine has olarak verilen
dirliklerini tasarruf eder ve bu gelirleri mültezim ve eminler eliyle yönetir ve yine onların vasıtasıyla
toplarlardı. Has ile idare edilen eyalet ve sancakların içerisinde timar ve zeamet bulunur buraların
idarecileri ise kendilerine dirlik olarak verilen ve has denilen ayni ve nakdi vergilerden müteşekkil
gelirleri tasarruf ederlerdi.8
Salyaneli eyaletlerin ise yıllık vergi gelirleri timar olarak dağıtılmaz, doğrudan doğruya hazine
adına toplanırdı. Beylerbeyilerin, mahallî askerlerin ve diğer görevlilerin ücretleri eyaletin bu yıllık
vergi gelirlerinden karşılanır, kalan kısım ise İstanbul'a gönderilirdi.9
Beylerbeyi ve sancak beyi beratları Divan-ı Hümayun Tahvil Kalemi'nde hazırlanırdı. Kendisine
eyalet verilen beylerbeyi Divan-ı Hümayun'da hilat giyer ve arza girerek el öperdi. Azledilen
beylerbeyilerin ikinci bir göreve kadar geçirdikleri zamana "mülazemet" denilirdi.10
Beylerbeyinin oturduğu merkez sancağa "paşa sancağı" denilmektedir. Her eyaletin merkezinde,
yani beylerbeyi ya da valinin oturduğu şehirde, bir "eyalet divanı" bulunurdu. Paşanın konağında
bulunan bu divanın çalıştığı yere "divanhane" denilirdi. Bu divanın başkanı beylerbeyiydi. Divanın
yazı işlerini "divan efendisi" denilen bir memur yürütürdü. Eyalet merkezinin kadısı, hazine ya
da mal defterdarı, timar defterdarı ve timar kethüdası bu divanın üyeleriydi. Çavuşlar, subaşı ve
asesbaşı divanın hademelerindendi.11 Önemli konular eyalet divanında görüşüldükten sonra ikinci
derecedeki konulardan şer'i olanlar kadı divanına, mali olanlar defterdar divanına havale edilirdi.
Eyalet divanında alınan kararlara itiraz Divan-ı Hümayun'a yapılırdı.12
6 Sertoğlu, "Eyalet", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 106.
7 Halil İnalcık, "Eyalet", DİA, C. 11, s. 549.
8 Orhan Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdarî Taksimatı -Eyalet ve Sancak Tevcihatı-, Ceren Matbaa
cılık, Elazığ 1997, s. 30-31.
9 Halil İnalcık, "Eyalet", DİA, C. 11, s. 549.
10 Mehmet İpşirli, "Beylerbeyi", DİA, C. 6, s. 70.
11 Mumcu, Divan-ı Hümayun, s. 151-152.
12 İpşirli, "Beylerbeyi", DİA, C. 6, s. 73.
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Timar sisteminin uygulandığı her eyalette bulunan ve o eyaletin Tahrir defterine göre timarlara
ait her çeşit mali işleri yürüten kişilere timar defterdarı13 denilirdi. Gördükleri işe göre anılan
kethüdalar vardı. Timar Kethüdalığı ve Çavuşan Kethüdalığını bunlar arasında zikedebiliriz. Bu
kethüdalar valinin maiyetinde bulunur ve onun arzıyla tayin edilirlerdi.
Beylerbeyinin başta gelen görevi, sefer zamanında kuvvetlerini mükemmel bir şekilde hazırlayıp
orduya katılmaktı. Beylerbeyiler ve sancakbeyleri sefere gittiklerinde yerlerine merkezin onayını
alarak mütesellim bırakırlardı.14 Sipahilerin tayin ve terfileri beylerbeyine bağlı olup tezkiresiz
timarları merkeze sormadan tevcih edebilirlerdi. Ancak doğrudan merkeze karşı sorumlu olan kadı
ve mal defterdarlarının kararlarına müdahale yetkileri yoktu.
Zamanla timar sisteminin bozulmasıyla eyaletlerdeki vergi gelirlerinin önemli bir bölümü
timar olarak dağıtılmayarak, doğrudan doğruya iltizam usulüyle hazine adına toplanmaya
başlanmıştır. Özellikle valilerin bu vergileri toplama şartıyla valilik makamına tayin edilmeleri
yaygınlık kazanmıştır. 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla da eyaletlerdeki mali işler bağımsız muhassıllara
verilmiştir.15
Yayımlanan defterde toplam 34 eyalet vardır. Bu eyaletlere 12 hükûmet, 243 (mükerrer 2 sancak)
sancak bağlanmıştır.
Sıra

Eyaletin ismi

Sancak sayısı

Paşa sancağı

1

Adana

4

Adana

2

Ahsa

2

Ahsa

3

Anadolu

13

Kütahya

4

Bağdad

16

Bağdad

5

Basra

5

Basra

6

Batum nam-ı diğer Trabzon

3

Trabzon

7

Bosna

6

Banaluka, Saraybosna, Travnik16

8

Cezayir-i Garb

2

Cezayir17

9

Çıldır

24

Çıldır

10

Diyarbakır

23

Diyarbakır

11

Erzurum

15

Erzurum

12

Girid

2

Kandiye

13

Habeş

1

Sevakin, Massava, Medine18

14

Haleb

5

Haleb

15

Kapudanlık-ı Derya

14

Gelibolu

13 Sertoğlu, "Timar Defterdarı", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 339.
14 İpşirli, "Beylerbeyi", DİA, C. 6, s. 72.
15 İnalcık, "Eyalet", DİA, C. 11, s. 550.
16 1639'da Banaluka'dan Saraybosna'ya taşınan eyalet merkezi Travnik'e nakledildi ve 1851'e kadar Bosna valileri
burada oturdular. Daha fazla bilgi için bk. Feridun Emecen, "Bosna Eyaleti", DİA, C. 6, s. 296.
( "مدينة جالز ئAlgeira/Cezayir)
17 Algiers, Cezayir, "�ا
18 Habeş eyaleti beylerbeyileri sırasıyla Sevakin, Debarva ve Masavva'da oturmuştur. Ekim 1701'de Rumeli beyler‑
beyiliği payesiyle o sırada Cidde sancağı mutasarrıfı ve Mekke-i Mükerreme şeyhülharemi olan Süleyman Paşa'ya
bu görevlerine ilave olarak Habeş beylerbeyiliği tevcih edilmişti. Bu usulün yerleşmesinden sonra beylerbeyileri
Medine'de oturmaya ve Habeş eyaletini de bir vekil (mütesellim) vasıtasıyla idare etmeye başlamışlardır. Daha
fazla bilgi için bk. Cengiz Orhonlu, "Habeş Eyaleti", DİA, C. 14, s. 366.
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Sıra

Eyaletin ismi

Sancak sayısı

Paşa sancağı

16

Karaman

6

Konya

17

Kars

4

Kars

18

Kefe

5

Kefe

19

Kıbrıs

6

Lefkoşa

20

Maraş

3

Maraş

21

Mısr-ı Kahire

1

Kahire

22

Mora

2

Tripoliçe20

23

Musul

4

Musul

24

Özi

7

Silistre21

25

Rakka

4

Rakka

26

Rumeli

14

Edirne, Filibe, Sofya, Manastır22

27

Safed, Sayda ve Beyrut

5

Sayda, Akka23

28

Sivas

6

Sivas

29

Şam

4

Şam

30

Şehrizor

20

Kerkük

31

Trablusgarb

0

Trablusgarb24

32

Trablusşam

3

Trablusşam

33

Tunus

1

Tunus25

34

Van

16

Van

19

B- Liva/Sancak

Osmanlı Devleti idari bakımdan sancak esası üzerine kuruluydu. Küçükten büyüğe doğru köyler
nahiyeleri, nahiyeler kazaları, kazalar sancakları ve sancaklar eyaletleri oluşturmaktaydı.
Sancak, taşra idaresinde eyaletin altında yer alıp "mirliva" denilen sancakbeyi tarafından idare
edilmekteydi. Sancakbeyi aynı zamanda sipahilerin de kumandanıydı. Sancaklar isimlerini Beyşehri,
Akşehir gibi yerleşim yerlerinin isminden alabildiği gibi Piyade, Çingane ve Voynugan gibi belli
zümrelerden ya da Menteşe, Canik ve Teke gibi coğrafi bölge isimlerinden de alabiliyordu.26
Sancak beylerine aynı zamanda "ümera" da denilmekteydi. Kendilerine derecelerine göre has veya
zeamet verilirdi. Yargı yetkisine sahiptiler. Bulundukları bölgenin güvenliğinden sorumluydular.
19 Muhassıllıktır.
20 20 Tripoliçe, XVIII. yüzyılda (1790'dan itibaren) eyaletin yönetim merkezi olmuştur. Daha fazla bilgi için bk.
Machiel Kiel-John Alexander, "Mora", DİA, C. 30, s. 284.
21 "XVII. Asrın ortalarında Azak Denizi'nden Karadeniz'e çıkıp Rumeli sahillerini talan etmeye başlayan Rus Ka‑
zaklarının akınlarına karşı daha esaslı tedbir alınabilmesi için bu bölgedeki sekiz sancaktan oluşan Özi Eyaleti
teşkil edilmiş ve Silistre de beylerbeyilik merkezi olmuştur." Ahmet Cebeci, "Silistre Sancağı Vakıfları ve H. 1006
(1597-1598) Tarihli Silistre Livası Vakıf Defteri (No: 561)", Vakıflar Dergisi, Sayı XX, Ankara 1988, s. 454.
22 Edirne, Filibe, Sofya ve Manastır, Paşa livasının sırasıyla merkezi olmuşlardır. Bk. İbrahim Sezgin, "Paşa Livası",
DİA, C. 34, İstanbu 2007, s. 183.
23 Cezzar Ahmed Paşa Akka'yı merkez yapmıştır. Bk. Feridun Emecen, "Akka", DİA, C. 2, s. 266.
24 Tripoli (Libya)
25 Tunis (Tunisia/Tunus)
26 Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdarî Taksimatı, s. 10.
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Tanzimat'tan sonra sancakbeylerinin görev ve yetkileri değişmiş olup "mutasarrıf" ünvanını
almışlardır.
Bunların dışında arpalık olarak verilen sancaklar vardı. Arpalık, görevinden azledilen veya emekli
olan mülkiye ve ilmiye mensublarına mazuliyet veya emeklilik maaşı karşılığında tahsis edilen gelir
anlamınadır. Ancak görevinde üstün başarı gösteren kişilere de arpalık verilirdi.27 Arpalık sancaklar,
gelir çeşidi bakımından has; gelirlerin toplanması açısından ise birer iltizam işletmesiydi.28
Sancaklar (paşa sancakları hariç) aşağıda alfabatik olarak verilmiştir. Diyarbakır'da 6, Van'da 4,
Bağdat'ta 1 ve Mısr-ı Kahire'de 1 olmak üzere toplam 12 adet ocaklık hükûmet "hükûmet" başlığı
altında verilmiştir. Bunların dışında aşağıda isimleri listelenen 243 sancağın 104 tanesinde ise tevcih
kaydı bulunmamaktadır.
Sıra

Livanın ismi

1

Acara (ocaklık)

Çıldır

2

Acara ve İmirhavi (yurtluk ve ocaklık)

Erzurum

3

Acara-i Süfla (ocaklık)

Çıldır

4

Acara-i Ulya (ocaklık)

Çıldır

5

Açu/Acu kalesi

Kefe

6

Adilcevaz

Van

7

Ağakis (ocaklık)

Van

8

Ağcakale nam-ı diğer Aşti (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

9

Ağrıboz

Kapudanlık-ı Derya

10

Ahilkelek

Çıldır

11

Aksaray

Karaman

12

Akşehir

Karaman

13

Alacahisar

Rumeli

14

Alaiye

Adana

15

Albak (ocaklık, tevcih kaydı yoktur)

Van

16

Altunkale

Çıldır

17

Altunköprü (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

18

Amasya

Sivas

19

Ana (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

20

Ankara

Anadolu

21

Arabgir (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Sivas

22

Arca (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

23

Ardahan-ı Büzürk

Çıldır

24

Ardahan-ı Küçük/Göle-i Ardahan

Kars

25

Ardanuç

Çıldır

27 Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdarî Taksimatı, s. 37.
28 Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdarî Taksimatı, s. 31.
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Sıra

Livanın ismi

Bağlı olduğu eyalet

26

Aspinza (ocaklık)

Çıldır

27

Atak (ocaklık)

Diyarbakır

28

Avlonya

Rumeli

29

Aydın

Anadolu

30

Ayntab (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Maraş

31

Azak (tevcih kaydı yoktur)

Kefe

32

Baalbek (tevcih kaydı yoktur)

Şam

33

Baf (tevcih kaydı yoktur)

Kıbrıs

34

Balis

Haleb

35

Bargiri (ocaklık)

Van

36

Batum

Batum nd. Trabzon

37

Bavi/Pavi (tevcih kaydı yoktur)

Şehrizor

38

Bayburd (açıktır)

Erzurum

39

Bayezid

Erzurum

40

Bazyan

Şehrizor

41

Bebe/Baban

Şehrizor

42

Bender

Kefe

43

Beni Rebia (tevcih kaydı yoktur)

Rakka

44

Beyşehri

Karaman

45

Bihke (tevcih kaydı yoktur)

Bosna

46

Bilican

Van

47

Birecik (tevcih kaydı yoktur)

Rakka

48

Bistan/Pisyan (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

49

Bolu (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Anadolu

50

Bozok

Sivas

51

Canik (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Sivas

52

Cebel, tabi-i Ömeri-yi Kerkük

Şehrizor

53

Cebel-i Aclun (tevcih kaydı yoktur)

Safed ve Sayda ve Beyrut

54

Cemmasa/Cemmasiye (tevcih kaydı yoktur)

Rakka

55

Cessan-ı Bedre [Cessan ve Bedre] (ocaklık, malikâne, tevcih
kaydı yoktur)

Bağdad

56

Cidde-i Mamure

Mısr-ı Kahire

57

Cüşte (tevcih kaydı yoktur)

Ahsa

58

Çağangediği

Şehrizor

59

Çapakçur (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

60

Çeçerek nam-ı diğer Göle

Çıldır
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Sıra

Livanın ismi

Bağlı olduğu eyalet

61

Çemişgezek (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

62

Çermik (ocaklık)

Diyarbakır

63

Çıldır

Çıldır

64

Çirmen

Özi

65

Çorum

Sivas

66

Dasni/Dasini (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

67

Delvine

Rumeli

68

Derne maa Dertenk/Dertek

Bağdad

69

Deyr-Rahbe

Rakka

70

Dilhoran/Dulkıran29

Şehrizor

71

Dimyat maa Reşid

Kapudanlık-ı Derya

72

Divriği (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Sivas

73

Diyadin (yurtluk ve ocaklık)

Erzurum

74

Dulkıran

Şehrizor

75

Dukakin

Rumeli

76

Eleşkird

Erzurum

77

Erbil

Şehrizor

78

Erciş (tevcih kaydı yoktur)

Van

79

Ergani (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

80

Garraf30 ve Resle ve Safiye (tevcih kaydı yoktur)

Basra

81

Gazze

Şam

82

Geçvan

Kars

83

Girinye/Girne (tevcih kaydı yoktur)

Kıbrıs

84

Goniya

Batum nd. Trabzon

85

Görgil (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

86

Habur

Diyarbakır

87

Haffar31 (tevcih kaydı yoktur)

Basra

88

Hama (tevcih kaydı yoktur)

Trablusşam

89

Hamid (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Anadolu

90

Hancuk (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

91

Hanya

Girid

92

Haraz ve İştifa-i Turra-i Âl-i Cenah ve Kasr-ı Hur ve
Muhammer ve Rubatin (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

29 Bu sancak "Dulkıran" olmalıdır. Kâtip tarafından farklı imla ve dikkatsizlik sebebiyle mükerrer yazılmış olması
muhtemeldir.
30 Bu sancak defterde "Garrak" şeklinde geçmektedir.
31 Bu sancak defterde "Çağar" şeklinde geçmektedir.
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Sıra

Livanın ismi

Bağlı olduğu eyalet

93

Harir nam-ı diğer Şehran (ocaklık)

Bağdad

94

Harpurt (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

95

Hartvis

Çıldır

96

Harun (tevcih kaydı yoktur)

Musul

97

Hersek

Bosna

98

Hezarmerd (tevcih kaydı yoktur)

Şehrizor

99

Hınıs

Erzurum

100

Hınıs ve Tekman

Çıldır

101

Hırsova/Hırsofi (tevcih kaydı yoktur)

Kıbrıs

102

Hısnıkeyfa

Diyarbakır

103

Hille (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

104

Hiron tabi-i Hükûmet-i Şirvi (tevcih kaydı yoktur)

Van

105

Hotin

Özi

106

Hudavendigar

Anadolu

107

Hudi (ocaklık)

Şehrizor

108

Humus (tevcih kaydı yoktur)

Trablusşam

109

İçil/İçel

Adana

110

İlbasan

Rumeli

111

İmirhavi

Çıldır

112

İnebahtı

Kapudanlık-ı Derya

113

İsird/Siird (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

114

İskenderiye

Rumeli

115

İskenderiyye-i Mısır

Kapudanlık-ı Derya

116

İspayrıd (tevcih kaydı yoktur)

Van

117

İspir (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Erzurum

118

İzvornik

Bosna

119

Jenkabad/Zengabad (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

120

Kabban/Gobban/Kobban (tevcih kaydı yoktur)

Basra

121

Kale-i Kerek (tevcih kaydı yoktur)

Şam

122

Karadağ

Şehrizor

123

Karahisar-ı Sahib

Anadolu

124

Karahisar-ı Şarki (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Erzurum

125

Karesi

Anadolu

126

Karkar (tevcih kaydı yoktur)

Van

127

Karlıili

Kapudanlık-ı Derya
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Sıra

Livanın ismi

Bağlı olduğu eyalet

128

Kars-ı Maraş (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Maraş

129

Kasr-ı Şirin

Bağdad

130

Kastamonu (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Anadolu

131

Kavala

Kapudanlık-ı Derya

132

Kayseriye/Kayseri

Karaman

133

Keçileriskelesi

Batum nd. Trabzon

134

Kelaş ve Alan (tevcih kaydı yoktur)

Şehrizor

135

Kengırı

Anadolu

136

Kerek-i Şubek

Safed ve Sayda ve Beyrut

137

Kıla-ı Akra ve Killideyr (tevcih kaydı yoktur)

Musul

138

Kıla-ı Duhuk ve Manaho ve Zaho (tevcih kaydı yoktur)

Musul

139

Kılburun

Kefe

140

Kırka (tevcih kaydı yoktur)

Bosna

141

Kırkkilise

Özi

142

Kırşehri

Karaman

143

Kızılcakale

Şehrizor

144

Kızılribat (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

145

Kiğı (ocaklık, malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Erzurum

146

Kilis ve Azaz

Haleb

147

Kisan (tevcih kaydı yoktur)

Van

148

Kiskim (tevcih kaydı yoktur)

Çıldır

149

Klis

Bosna

150

Kocaili

Kapudanlık-ı Derya

151

Kostantıniye (tevcih kaydı yoktur)

Cezayir-i Garb

152

Köprü/Altınköprü32

Şehrizor

153

Köstendil

Rumeli

154

Köy/Köysancak

Şehrizor

155

Kuds-i Şerif

Şam

156

Kulb (ocaklık)

Diyarbakır

157

Kurayn (tevcih kaydı yoktur)

Ahsa

158

Kızuçan/Kuzican (ocaklık, malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Erzurum

159

Limni (tevcih kaydı yoktur)

Kapudanlık-ı Derya

160

Limasol/Limoson (tevcih kaydı yoktur)

Kıbrıs

32 Bağdad eyaletinde geçen ve atanan herhangi bir sancakbeyi olmayan Altınköprü livası olmalıdır.
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Sıra

Livanın ismi

Bağlı olduğu eyalet

161

Livane ve Pertek[rek]33 (ocaklık)

Çıldır

162

Maarra (tevcih kaydı yoktur)

Haleb

163

Magosa (tevcih kaydı yoktur)

Kıbrıs

164

Macahel/Mahcil (ocaklık)

Çıldır

165

Malatya

Maraş

166

Malazgird

Çıldır

167

Mamervan

Çıldır

168

Mecingerd (ocaklık)

Erzurum

169

Mazgird/Menazgird (ocaklık, tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

170

Mendelicin

Bağdad

171

Mendemi Aşireti (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

172

Menteşe (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Anadolu

173

Meyyafarikin (ocaklık)

Diyarbakır

174

Midilli maa İskiros

Kapudanlık-ı Derya

175

Mihrani (ocaklık)

Diyarbakır

176

Milyana (tevcih kaydı yoktur)

Cezayir-i Garb

177

Mir-i Aşiret-i Bacilan (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

178

Mizistre (tevcih kaydı yoktur)

Mora Muhassıllığı

179

Mora (tevcih kaydı yoktur)

Mora Muhassıllığı

180

Muş

Van

181

Matah/Mutıh (tevcih kaydı yoktur)

Haleb

182

Müküs (tevcih kaydı yoktur)

Van

183

Nablus

Safed ve Sayda ve Beyrut

184

Nahiye-i Vadilhem [Vadilacem], tabi-i Şam (tevcih kaydı yoktur)

Şam

185

Nakşa-Barre (tevcih kaydı yoktur)

Kapudanlık-ı Derya

186

Niğbolu

Özi

187

Niğde

Karaman

188

Nusaybin (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

189

Ohri

Rumeli

190

Oltu

Çıldır

191

Osha/Ostiha

Çıldır

192

Pasin (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Erzurum

193

Penek (malikane, tevcih kaydı yoktur)

Çıldır

194

Pertek (ocaklık, tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

33 Bu sancak defterde "Nısf-ı Livane ve Pertek" şeklinde geçmektedir.
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Sıra

34

Livanın ismi

Bağlı olduğu eyalet

195

Pertekrek

Çıldır

196

Poshov

Çıldır

197

Prizrin

Rumeli

198

Remle, tabi-i Cezayir-i Cedid (tevcih kaydı yoktur)

Basra

199

Resmo

Girid

200

Rodos

Kapudanlık-ı Derya

201

Sabusne ve Guffat ve Mansur ve Batıne (tevcih kaydı yoktur)

Basra

202

Sağman (tevcih kaydı yoktur)

Diyarbakır

203

Sakız (tevcih kaydı yoktur)

Kapudanlık-ı Derya

204

Santorin (tevcih kaydı yoktur)

Kapudanlık-ı Derya

205

Saruhan (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Anadolu

206

Sehat, der-İskele-i Katif (tevcih kaydı yoktur)

Ahsa

207

Selanik

Rumeli

208

Selemiye

Trablusşam

209

Semava/Semavat (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

210

Semendire

Rumeli

211

Silistre

Özi

212

Sincar

Diyarbakır

213

Sis (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Adana

214

Siverek

Diyarbakır

215

Soğucak/Soğudak kalesi

Kefe

216

Suğla (tevcih kaydı yoktur)

Kapudanlık-ı Derya

217

Sultanönü

Anadolu

218

Sumay (tevcih kaydı yoktur)

Van

219

Sürücek/Sürüccük

Şehrizor

220

Şatak (ocaklık, tevcih kaydı yoktur)

Van

221

Şavşad

Çıldır

222

Şehirpazarı (tevcih kaydı yoktur)

Şehrizor

223

Şelve, tabi-i Revan

Erzurum

224

Şemamek

Şehrizor

225

Şemiran (tevcih kaydı yoktur)

Şehrizor

226

Şirvi

Van

227

Tarsus (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Adana

228

Tedmür (tevcih kaydı yoktur)

Safed ve Sayda ve Beyrut

229

Teke

Anadolu
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Sıra

Livanın ismi

Bağlı olduğu eyalet

230

Tekman

Erzurum

231

Tırhala

Rumeli

232

Tikrit

Musul

233

Tortum (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Erzurum

234

Tuzla (tevcih kaydı yoktur)

Kıbrıs

235

Üsküb

Rumeli

236

Üzeyir

Haleb

237

Vatan

Tunus

238

Vidin

Özi

239

Vize (malikâne, tevcih kaydı yoktur)

Özi

240

Yanya

Rumeli

241

Zaçesne nam-ı diğer Çernik (tevcih kaydı yoktur)

Bosna

242

Zaho (tevcih kaydı yoktur)

Bağdad

243

Zaruşad

Kars

244

Zengene (ocaklık)

Şehrizor

Ziriki (ocaklık, tevcih kaydı yoktur)

Van

245[243]34

C- Kaptanlık

Yayımlanan defterde "Kapudanlık-ı Derya" ismiyle geçen "Kaptanpaşa" eyaletine bağlı sancakların
yanı sıra Süveys, Anabolu, Tuna Nehri ve Şattülarap kaptanlıkları buraya bağlı idi. Bunlardan Süveys
ve Anabolu kaptanlıklarına tevcih yapılmamıştır. Tuna Nehri Kaptanlığı'na 1150/1737-1202/1787
yılları arasında tevcih yapılmıştır. Mesela; 2 Receb 1150/26 Ekim 1737 tarihinde Vidin ve Niş
Seraskeri Vezir Mehmet Paşa'nın ilamı ve Derya Kaptanı Vezir Süleyman Paşa'nın arzı üzerine
Tersane-i Amire Kethüdası Mahmut Ağa Cezayir-i Garp Beylerbeyiliği payesiyle Tuna Nehri
Donanması Kaptanlığı'na getirilmiştir.

D- Muhassıllık

XVIII. yüzyılda gelirleri havass-ı hümayuna ait olan sancaklar muhassıllar tarafından
yönetilmiştir.35 Defterde eyalet başlığı ile verilen Mora için "muhassıllık" tabiri kullanılmıştır.

E- Hükûmet

Burada hükûmet ifadesi ocaklık sancağı ifade etmektedir. Tasarrufları mahallî beylere
bırakılmıştır. İçlerinde devlet görevlisi yoktur. Ocaklık sancaklar hükûmet ve yurtluk-ocaklık
sancaklar olmak üzere iki çeşittir. Hükûmet tabir edilen sancaklar mülkiyet; yurtluk-ocaklık sancaklar
ise arpalık ve sancak hassı yoluyla verilirdi. Hükûmet sancaklarda timar sisteminin gereği olan tahrir
yapılmaz yani bu gibi sancaklarda timar ve zeamet tahsisatı yoktur. Sancak gelirinin tamamı idarecisi
konumundaki beylere (hâkim) aittir. Bu beyler mahallî hanedan mensubu olup kendilerine ait
34 Mükerrer yazıldığını düşündüğümüz Köprü ve Dilhoran/Dulkıran bu rakamdan çıkartılınca 243 adet sancak
bulunmaktadır.
35 Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdarî Taksimatı, s. 12-13.
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askerleri vardır. Bunlar diğer sancakbeyleri gibi sefer zamanında bağlı bulundukları beylerbeyinin
emri altında sefere çıkarlardı. Genellikle beyleri azledilmez, öldüklerinde veya hizmette kusurları
görüldüğünde sancakları evlat ve akrabalarına verilirdi. Aile dışından kimseye tevcih yapılmazdı.36
Bu tür hükûmetlere maden eminin arzıyla çoğunlukla "ismi açık" tevcih emirleri gönderilmekteydi.37
Yayımlanan defterde 12 adet ocaklık hükûmet bulunmaktadır.
Sıra

Hükûmet

Eyaleti

1

Hazzo

Diyarbakır

2

Cezire/Cizre

Diyarbakır

3

Eğil

Diyarbakır

4

Tercil

Diyarbakır

5

Palu

Diyarbakır

6

Genç

Diyarbakır

7

Bitlis/Bidlis (ocaklık)

Van

8

Hizan (ocaklık)

Van

9

Hakkari (ocaklık)

Van

10

Hoşab nam-ı diğer Mahmudi

Van

11

İmadiye

Bağdad

12

Decirca/Circa

Mısr-ı Kahire

F- Yurtluk ve Ocaklık

Bir çeşit arazi tasarruf şeklidir. Yurtluk bir yerin gelirinin kaydı hayat şartıyla birine verilmesidir.
Yurtlukta yalnız kaydı hayat şartı, ocaklıkta ise irs yoluyla intikali söz konusudur. Yurtluk ve
ocaklıkta her iki durum da geçerlidir. Bu tür araziler tasarruf edenin mülkiyetinde değildir. Satamaz,
bağışlayamaz ve vakfedemez. Ancak oranın şer'i ve örfi vergisi kendisine aittir. Timardan farkı bir
hizmet karşılığında verilmemesi, geri alınmaması, sahiplerinin bir kısım yargı (kazai) haklarına sahip
bulunmasıdır. Bu sistem daha çok devletin Doğu kesimlerinde uygulanmıştır. Yurtluk ve ocaklık
sahipleri sefer zamanında bölgelerindeki timar ve zeamet sahipleriyle birlikte, bir sancak beyi gibi
beylerbeyinin bayrağı altına sefere giderlerdi. Yurtluk ve ocaklık, sahiplerinin nesilleri kesilinceye
kadar mirasçılarına intikal ederdi.38

G- Voyvodalık

Voyvoda, Eflak ve Boğdan (Memleketeyn) prenslerine Osmanlı Devleti tarafından verilen
ünvandır. Voyvodalar, mahallî kanunları gereğince boyarlar yani beyler ile başpiskopos ve papazlar
tarafından seçilerek Osmanlı Devleti'nin onayından sonra görevlerine başlarlardı. Osmanlı Devleti
ilk zamanlar voyvoda seçimlerine karışmamış fakat Lehistan ve Avusturya'nın voyvoda seçimlerine
müdahil olmaları üzerine mahallî beylere olan güvenin de ortadan kalkması sonucu 1693 yılından
itibaren Fenerli Rum beylerinden Divan-ı Hümayun tercümanları terfi ettirilerek voyvoda tayin
etmiştir.39 Memleketin güvenliğinin ve halkın rahatının sağlanması, emval-i miriyenin zamanında
eksiksiz tahsil edilmesi gibi işler voyvodaların asli görevleri arasındaydı.
36 Orhan Kılıç, "Ocaklık" DİA, C. 33, s. 317.
37 Bk. Hükûmet-i Eğil, BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 121.
38 Sertoğlu, "Yurdluk, Yurdluk ve Ocaklık", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 371; Orhan Kılıç "Yurtluk", DİA, C. 43, s. 615.
39 Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti'nin İdarî Taksimatı, s. 29.
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Bundan başka devlet tarafından iltizama verilen bir yerin vergilerini toplamaya memur edilmiş
kişiler ile vezirlerin kendi haslarının yıllık gelirlerini tahsil için gönderdikleri kimselere de voyvoda
denilirdi.40

H- Meliklik

Kafkasya bölgesinde Dadyan, Açıkbaş, Abaza ve Guril isimleriyle dört meliklik vardı. Bunlar
Çıldır valisinin kontrolünde olup melik tayini kendi içlerinden valinin arzı ile yapılmaktaydı.
Yayımladığımız defterde Dadyan Melikliği'ne "Odiş", han ve melik'e de "dadyan" denildiğini
Gürcistan'ı bilenlerden41 aktarıldığı belirtilmektedir.

I- Hanlık

Kırım ve Kuban hanlığı olmak üzere iki hanlığa tevcihler vardır.

1- Kırım Hanlığı

İstanbul'un fethinden sonra Kırım Hanlığı'nın kurucusu sayılan Hacı Giray ile oluşturulan iyi
ilişkiler oğlu Mengli Giray zamanında daha da gelişmiştir. Uzun yıllar hanlık hem kendi içerisinde
hem de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir mücadele sahası olmuştur. 8 Nisan 1783'te Rus
General Potemkin çoluk çocuk ayırt etmeksizin 30.000 Kırımlıyı katlıtmiş ve Kırım, Rus Çarlığı'nın
bir vilayeti olmuştur. 8 Ocak 1784'te İstanbul'da imzalanan antlaşma sonucu Osmanlı Devleti bu
durumu kabul etmek zorunda kalmıştır.
Kırım Hanlığı'nın teşkilatı hemen hemen tamamıyla Altın Orda geleneğinin devamından ibarettir.
I. Sahib Giray'dan itibaren hanlıkta Osmanlı etkisi görülmeye başlanmış Osmanlı divan usulü ve
timar sistemi taklit edilmiştir. Fakat Altın Orda'dan intikal eden esaslar hiçbir zaman değişmemiştir.
Kırım Hanı Bahçesaray'da ikamet ederdi. Devlet işleri hanın bizzat başkanlık ettiği bir divan
tarafından yürütülmekte olup, üyeleri şunlardı: Kalgay, nureddin, Bahçesaray'da iseler Bucak,
Yedisan ve Kuban seraskerleri, Şirin beyi, müftü, uluğ-ağa (vezir), kazasker, hazinedarbaşı, defterdar,
aktaçıbey, kilercibaşı, divan efendisi, kazasker naibi, Bahçesaray kadısı ve kullar ağası. Kapıcıbaşı ve
kapıcılar kethüdası Osmanlılarda olduğu gibi divana dâhil olmayıp merasim işlerine bakmaktaydı.
Hanlığın veliahtına "kalgay" denilirdi ve bunlar Akmescit'te otururlardı. İkinci veliahta "nureddin"
denilirdi. Kalgay ve nureddinin ayrı ayrı sarayları ve divanları vardı.42
Yayımladığımız defterde Kırım hanlarının inha, iltimas ve arzlarıyla Kefe eyaletine beylerbeyi,
İlbasan, Üsküb ve Kale-i Açu livalarına sancakbeyi tayinleri yapılmıştır. Ayrıca 1182/1769 yılında
Kırkkilise sancağı Kırım Hanı Kırım Giray Han'a "ber vech-i maişet" tevcih edilmiştir.

2- Kuban Hanlığı

Yayımlanan defterde "Hanlık-ı Canib-i Kuban" başlığı altında 1201/1787 tarihinde Arslan Giray
Hanzade Şahbaz Giray Sultan'ın Abaza, Çerkes ve Tatar kabilelerine han olarak tayin edildiğine dair
tevcih kaydı bulunmaktadır.
Şahbaz Giray'dan sonra hanlığa Baht Giray tayin edildi (Şubat 1789). Savaş süresince han sıfatını
taşımış ve Boğdan'daki çatışmalara katılmış olan Baht Giray Yaş Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a
40 Sertoğlu, "Voyvoda", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 359.
41 "Odiş" ülkenin ismi ve "dadyan" han ve melik manasına mansıbın ve rütbenin ismi olduğu memleket-i Gürcistan'ın ahvâlini
bilenlerden tahkik olunmağla bu tevcih "Odiş Melikliği" tevcihi olur ve tevcih olunan şahıs dadyan olur. Bk. A.DVNS.
NŞT.d. 16, s. ek 294/1.
42 Halil İnalcık, "Kırım Hanlığı", DİA, C. 25, s. 450-458.
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getirilmiş ve Osmanlı hükûmeti bu tarihten itibaren (1792) hanlığı ihya fikrinden tamamen
vazgeçmiştir.43

II- MERKEZ VE TAŞRADA HİZMET VEREN BÜROLARDAKİ DİĞER GÖREVLER

Bu gruptaki tevcihler içerisinde, merkez teşkilatında bulunan bazı kalemlerin de yer alması
sebebiyle iki ayrı bölümde incelenmiştir.

A- Merkezde Bulunan Bürolara Yapılanlar Tevcihler
1- Nişancılık

Divan-ı Hümayun'un asıl üyelerinden olan nişancıya tuğrai, tuğrakeş, muvakki ve tevkii de
denilmekteydi. Kanunları ve uygulamaları iyi bilen, gerektiğinde divanda bu konuda görüş beyan
edebilen nişancıların vazifesi, yabancı hükümdarlara yazılacak nameler, vezirlere verilecek menşur
ve beratların müsveddelerini hazırlamak, ahitname, berat, menşur, name ve fermanların baş tarafına
padişahın imzası demek olan tuğrayı çekmekti. Üstlendiği görevlerden bir diğeri ise devletin vergi
ve askerî sisteminin esasını teşkil eden Tahrir defterlerinin tashihiydi. Timar ve arazi ihtilaflarında
Defterhane-i Amire kayıtlarına göre hüküm verildiğinden, Tahrir defterlerindeki kayıtlar kesin delil
kabul edildiğinden bunlar titizlikle saklanır, gereken tashihler ancak nişancı tarafından yapılabilirdi.44
Nişancılık vazifesine önceleri ulemadan tayinler yapılırken sonraları çoğunlukla reisülküttablar
terfi ettirilerek nişancı yapıldığı gibi farklı meslek gruplarından da nişancı tayini yapılmıştır. 11611181/1748-1768 tarihleri arasında nişancı olarak tayin edilenler arasında, Reisülküttab Hacı Abdi
Efendi, tuğra hizmetinde olan Ebubekir, Mora Valisi Vezir Mustafa Paşa, Şıkk-ı Evvel Defterdarı
Rami Paşazade Mustafa, Ruznamçe-i Evvel Ebubekir, Sadrazam Kethüdası Hamza Hâmid, Dergâh-ı
Âli yeniçerileri kâtibi olan Abdullah Efendi, Başdefterdar el-Hac Ömer Vahid Efendi, Çavuşbaşı
Ahmed Nazif Efendi, Tersane-i Amire Emini Atıfzâde el-Hac Ömer Vahid Efendi, Defter Emini elHac Mustafa Efendi, Defterhane-i Amire Emini Süleyman Feyzi Efendi, Başdefterdar Hasan Efendi,
Rikâb-ı Hümayun Defterdarı el-Hac Mehmed Hakkı Beyefendi ve Ruznamçe-i Evvel olan Seyyid
Feyzullah efendilerin isimlerini sayabiliriz.45 Nişancılık hizmeti 1836 yılında ilga olunarak vazifesi
defter eminine verilmiş, onlar da fermanlara tuğra çekmek için tuğranüvis ismiyle memurlar tayin
etmişlerdir. 1838'de bu memuriyet de ilga olunarak bu iş Bâb-ı Âli'de görülür olmuştur.46
Bu bölümdeki atamalara ilave olarak defterde "Vekalet-i Nişancılık, der-Rikab-ı Hümayun"
başlığı altında Haremeyn Muhasebecisi Hazine Kethüdası Seyyid Mehmed ile Cizye Muhasebecisi
Veliyyüddin efendilerin tevcih kayıtları vardır.

2- Yeniçeri Ağalığı

Yeniçeriler, Osmanlı devletinin daimi ve ücretli ordusunun yaya olarak savaşan kısmı olup kapıkulu
askeri denilen zümrenin en önemli ve seçkin sınıfı idi. Kuruluşu kesin olarak bilinmemektedir.
Başlangıçta savaşta ele geçen esirlerin beşte biri devlet hazinesine alınarak Gelibolu'da kurulan
acemi ocağına verilirdi. Daha sonra esirlerin Türkçeyi ve Türk-İslam geleneklerini öğrenmesi
için köylülerin hizmetine verilip belli bir süre geçince de Gelibolu ocağına gönderilmeleri kanun
oldu. Zamanla bu usul terkedilerek devşirme usulüne geçilmiştir. Yeniçeri ocağı; Cemaat ortaları,
Sekbanlar ve Ağa bölükleri olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.47
43 Halil İnalcık, "Giray", DİA, C. 14, s. 78.
44 Sertoğlu, "Tevki‘i", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 337; Erhan Afyoncu, "Nişancı" DİA, C. 33, s. 157.
45 Bk. BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 261-262.
46 Sertoğlu, "Tevki‘i", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 337.
47 Sertoğlu, "Yeniçeri", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 365.
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Yeniçeri ağası, işte bu teşkilatın amiri ve en büyük subay ve komutanıdır.48 Kendi içinde idari ve
adli olarak özerk bir yapıya sahip olan Yeniçeri Ocağı, Yeniçeri ağası tarafından idare edilmekte ve
ocak içindeki her türlü yaptırım gücü onun başkanlığındaki yetkili kurulun (ağa divanı) elinde idi. Bir
anlamda yeniçerilerin kovuşturma ve gereğinde cezalandırma işlemleri de ancak yeniçeri ağasının
emriyle yerine getirilir, padişah dâhil sivil iktidarın müdahalesi ancak ağa vasıtasıyla icra edilirdi.49
Yeniçeri ağalarının tayini ilk dönemlerden itibaren genelde sekbanbaşılardan ve kul
kethüdalarından yapılmıştır. Kul kethüdası, Yeniçeri ağasından sonra gelen en büyük amirdir.
Makamı birinci ağa bölüğüdür. 65. Cemaat ortasınının kumandanı olan Sekbanbaşı protokolda
ondan önce olsa da yetkileri ondan daha fazladır. Yayımladığımız defterde Kul kethüdalığından
Yeniçeri Ağalığına tayinler yapıldığını görmekteyiz. Mesela 12 L. sene 1169/10 Temmuz 1756'da
"Dergâh-ı Muallâ Yeniçerileri Ocağı'nda sâbıkâ Kul kethüdâsı olan Mehmed" Yeniçeri Ağalığına
tayin edilmiştir.50 Yeniçeri ocağının bozulması ve çıkan isyanlarda ağaların da paylarının olması gibi
sebeplerden dolayı bu usulden vazgeçilmiş, Enderun'dan Hasoda'nın büyük amirlerinden padişahın
şahsen güvenini kazanmış kimseler tayin edilmeye başlanmıştır. Yeniçeri ağaları padişahlar Cuma
günleri namaza çıktıklarında bir kısım maiyyetiyle birlikte selamlık merasiminde bulunurlardı.
XVI. Yüzyılın ilk yarısına kadar dereceleri bir tuğ yani sancakbeyi iken, sonradan iki tuğ verilerek
beylerbeyi hatta üç tuğ yani vezaret rütbeleri verilmiştir. Vezirlik rütbesi alanlar "ağa paşa" diye
anılır51 ve Divan-ı Hümayun'un asıl üyesi olurdu. Bu durum aşağıda örneklerini verdiğimiz tevcih
kayıtlarında da açık görülmektedir.
Yeniçeri ağaları terfi ettiklerinde kaptan-ı derya veya beylerbeyi olurlardı. Yeniçeri Ağası
Hüseyin'in mir-i miran rütbesiyle 3 Ş. 1178/26 Ocak 1765 tarihinde Kaptanı Derya olarak atandığını
görmekteyiz.52 Yine aynı şeklide Kaptanlık-ı Derya'ya bağlı olan Kocaili livasına mirimiran
rütbesiyle Mahmud Paşa atanmıştır.53 15 Za. sene 1205/16 Temmuz 1791 tarihinde Yeniçeri Ağası
Vezir Mehmed Paşa Ordu-yı Hümayun Seraskerliği görevi ile Rumeli eyaleti valisi olmuştur.54 Yine
mirmiran rütbesiyle Hotin sancağı 4 Za. sene 1196/11 Ekim 1782'de Yeniçeri Ağası Süleyman Ağa'ya,
Hanya sancağı da 20 N. sene 1197/19 Ağustos 1783'te Yeniçeri Ağası Mehmed Ağa'ya kalelerinin
muhafazası şartıyla verilmiştir. Ayrıca Bender kalesinin muhafazası şartıyla da Karahisar-ı Sahib
sancağı Yeniçeri Ağası esbak Ebubekir'e tevcih olunmuştur.
Yeniçeri ağasından sonra gelen ocak ağaları veya belirli bir merâtip takibinden ve terakkilerde
silsile yürütülmesinden ötürü yeniçeri argosunda “katar ağaları” diye de anılan üst kademedeki ocak
zabitleri, yeniçeri kâtibi, ocak imamı, solakbaşı, bölükbaşı, baş yayabaşı, kethüdayeri ağa, muhzır
ağa, başçavuş ağa, haseki ağa, turnacıbaşı, saksoncubaşı, kul kethüdâsı gibi isimler taşırlardı. Bunlar
ocağın yönetiminde birinci derecede yetkili ve ocaktan sorumluydular.55 Yeniçeri ocağının ilk
ağası bilinmemekle beraber son ağası 1863 yılında vefat eden Mehmed Celaleddin Ağa'dır. Gerek
savaşlardaki başarıları ve gerekse sebep oldukları isyan ve kargaşalar sebesiyle Osmanlı Devleti tarihi
içerisinde önemli bir yeri olan Yeniçeri ocağı 14 Haziran 1826 tarihinde ortadan kaldırılmıştır.

3- Mirî Kalyonlar Kitabeti

Denizcilikte gemiler kat ve yelken sayılarına göre sınıflandırılırdı. Osmanlı donanmasında,
hareketini sadece üç direkli yelkenle temin eden, savaş gemilerinden en büyüğüne kalyon denilirdi.
48 Sertoğlu, "Yeniçeri Ağası", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 366.
49 Kemal Beydilli, "Yeniçeri", DİA, C. 43, s. 456.
50 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 264.
51 Sertoğlu, "Yeniçeri Ağası", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 366.
52 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 223.
53 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 236.
54 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 1M.
55 Beydilli, "Yeniçeri", DİA, C. 43, s. 457.
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II. Bayezid zamanından itibaren kullanılmaya başlanılan bu gemiler Mezomorta56 Hüseyin Paşa
tarafından geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmiştir. Paşa, hazırladığı Bahriye Kanunnamesi'yle
de donanmadaki terfileri bir nizama bağlamıştır.57
Mirî kalyonların kapudane, patrona ve riyale olmak üzere üç kaptanı vardı. Bunlar teşrifatta
tersane emini ve kethüdasından sonra yer alırdı.58
Mirî kalyonlar kâtibinin; kalyon efradının kayıt ve kabulü, ücretlerinin ödenmesi, mirî esirlerin
iaşesi, kalyonlara ait her çeşit malzeme ve ihtiyaç defterlerinin tutulması gibi görevleri vardı.
Yardımcısına kalyonlar halifesi denirdi. Ayrıca her kalyonda mirî kalyonlar kâtibine bağlı ve hesap
işlerinde ona karşı sorumlu olan kalyon defterdarı denilen bir görevli de bulunurdu. Bunun görevi
de o kalyona ait ulufe ve mühimmat defterlerini tutmaktı.59
Yayımladığımız defterde Mirî Kalyonlar Kâtipliğine daha önceleri Tophane nazırı, Bursa
mukataacısı, Haremeyn-i Şerifeyn mukataacısı, Büyükkale tezkirecisi, Cebeciler kâtibi, Teşrifatî,
Haslar mukataacısı, Maliye tezkirecisi gibi görevler yapmış olanların tayin edildiği görülmektedir.60

4- Defterdarlık

Osmanlı Devleti'nde mali işlerlerle ilgili yöneticilere başdefterdar, defterdar, Rumeli defterdarı,
Anadolu defterdarı, kenar defterdarı ve timar defterdarı gibi isimler verilmiştir.
Defterdar Bab-ı Defterî de denilen maliye bürokrasinin başı ve Divan-ı Hümayun'un asıl
üyelerindendir. Önceleri tek olan defterdarlık devletin büyümesiyle birlikte II. Beyazıt zamanında
Rumeli ve Anadolu Defterdarlığı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Rumeli'deki haslar ile mukataalar
başdefterdar veya Rumeli defterdarının, Anadolu'daki haslar ile mukataalar ise Anadolu defterdarının
sorumluluğuna verilmiştir.
Yavuz Sultan Selim'in Doğu seferinden sonra merkezi Halep olan Arap ve Acem Defterdarlığı
kuruldu. Daha sonra mali gerekçelerle Arap ve Acem Defterdarlığı dağıtılarak Diyarbakır, Şam,
Erzurum, Trablus ve Halep eyaletleri için beş tane kenar defterdarlığı oluşturuldu. XVI. asrın
ortalarında Rumeli ve Anadolu defterdarlıklarına bağlı olan sahil bölgeleri ile İstanbul mukataaları
ayrılarak devlet merkezinde Şıkk-ı Sani ismiyle yeni bir defterdalık daha teşkil edildi. Böylece
Başdefterdarlık (Rumeli defterdarı veya Şıkk-ı Evvel), Anadolu Defterdarlığı ve Şıkk-ı Sani
Defterdarlığı olmak üzere defterdarlık sayısı üçe çıkmış oldu. Anadolu Defterdarlığına Şıkk-ı Sani
denilmeye başlanınca Şıkk-ı Sani ünvanıyla kurulan defterdarlığa Şıkk-ı Salis ismi verildi. 1584'te
Anadolu Defterdarlığı mali işlerde Anadolu, Karaman ve Sivas olmak üzere üç kenar defterdarlığına
ayrılmıştır. XVI. asrın sonlarında Tuna yalılarındaki haslar için kurulan Tuna Defterdarlığı uzun
ömürlü olmamıştır.
Başdefterdar yani Şıkk-ı Evvel Defterdarı bunların hepsinin büyüğü ve amiri olup Rumeli
Beylerbeyiliği unvanına sahipti. Defterdarlar; maliyeden hüküm yani ferman yazmak, çavuşluk,
sipahilik, kâtiplik hatta sancakbeyliği tevcihatını arzetmek, padişahtan onay almadan iki akçeye
kadar zam yapabilme yetkilerine sahiptiler.
Defterde bu defterdarlıklara yapılan tayin kayıtlarının yanı sıra "Vekalet-i Defterdarlık-ı Şıkk-ı
Evvel, der-Rikab-ı Hümayun" başlığı altında yapılan tevcih kaydı da bulunmaktadır.61
56 İtalyanca "Yarı ölü" demektir.
57 Sertoğlu, "Kalyon", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 169.
58 İdris Bostan "Riyâle", DİA, C. 35, s. 142.
59 Sertoğlu, "Kalyonlar Kâtibi", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 170.
60 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 261-262.
61 Mübahat Kütükoğlu, "Defterdar", DİA, C. 9, s. 94-96; Sertoğlu, "Defterdar", Osmanlı Tarih Lügatı, s. 81; Pakalın,
"Defterdar", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, s. 411-418.
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B- Taşra Hizmet Kalemlerine Yapılanlar Tevcihler
1- Timar Defterdarlığı

Merkezin dışında kenar ve timar defterdarları vardı. Eyaletlerdeki mali işler, eyalet defterdarı
veya kenar defterdarı denilen vazifeliler tarafından görülürdü. Bu defterdarlıklar da merkezdekinin
küçük birer modeli gibi teşkilatlanmış olup tezkireci, muhasebeci, veznedar, mukabeleci, ruznameci
gibi şef durumundaki vazifeliler ve bunların maiyetinde kâtipler bulunurdu.
Timar defterdarı ise vilayetlerde timar işleriyle uğraşan defterdarlardı. Bir nevi nüfus ve vergi
sayımı olan tahrirlerde vazife aldıkları gibi timarlarla ilgili diğer hususlar da bunlar tarafından
görülürdü.62
Yayımlanan defterde tevcihi yapılan timar defterdarlıkları şunlardır:
1- Adana Timar Defterdarlığı
2- Anadolu Timar Defterdarlığı
3- Azak Defterdarlığı (tevcih kaydı yoktur)
4- Babadağı Defterdarlık Vekaleti
5- Bağdad Defterdarlığı
6- Basra Defterdarlığı
7- Belgrad-ı Cihadabad Defterdarlığı
8- Bender Kalesi Defterdarlık Vekaleti
9- Bosna Defterdarlığı
10- Bosna Timar Defterdarlığı
11- Cezayir Timar Defterdarlığı
12- Diyarbakır Timar Defterdarlığı
13- Erzurum Timar Defterdarlığı
14- Girit Defterdarlığı
15- Girit Timar Defterdarlığı
16- Gürcistan Defterdarlık Vekaleti
17- Halep Timar Defterdarlığı
18- Hotin Defterdarlığı
19- İbrail Defterdarlık Vekaleti
20- Karaman Timar Defterdarlığı
21- Kıbrıs Defterdarlığı (tevcih kaydı yoktur)
22- Kıbrıs Timar Defterdarlığı
22- Maliye-i Erzurum Defterdarlığı
24- Maraş Timar Defterdarlığı
25- Mısr-ı Kahire Defterdarlığı
26- Niş Defterdarlığı (tevcih kaydı yoktur)
27- Özi Defterdarlığı
28- Rakka Timar Defterdarlığı
29- Rumeli Timar Defterdarlığı
62 Mübahat Kütükoğlu, "Defterdar", DİA, C. 9, s. 96.
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30- Semendire Timar Defterdarlığı
31- Serasker Vezir Ali Paşa maiyeti defterdarı
32- Sivas Timar Defterdarlığı
33- Şam Defterdarlığı
34- Van Defterdarlığı
35- Van Timar Defterdarlığı (tevcih kaydı yoktur)
36- Vekalet-i Defterdarlık (Kefe tarafında görevlendirilmek üzere)
37- Vidin Defterdarlığı

2- Timar Tezkireciliği

Timar tezkirecileri valinin arzı üzerine merkezden istihdam hükmü yazılarak görevlendirilirlerdi.
Görevlendirme ile ilgili bir sıkıntı çıktığında Divan-ı Hümayun'da bulunan istihdam defterlerine63
bakılarak hüküm verilirdi. Zeamet sahibiydiler. Yayımlanan defterde 1174/1791-1222/1807 tarihleri
arasında Bosna, Diyarbakır ve Maraş eyaletleri ve Semendire livasındaki timar tezkireciliklerine ait
tevcih kayıtları vardır.

3- Defter Kethüdalığı

Arazisi timar, zeamet ve has olmak üzere ayrılan eyaletlerde zeamet işlerine bakan daireye Defter
Kethüdalığı ismi verilmiştir. Dairenin başında bulunan defter kethüdaları aynı zamanda timar
defterdarlarının amiri konumundaydı.64 Yayımlanan defterde yer alan defter kethüdalıkları şunlardır:
1- Adana Defter Kethüdalığı
2- Anadolu Defter Kethüdalığı
3- Bosna Defter Kethüdalığı
4- Cezayir Defter Kethüdalığı (tevcih kaydı yoktur)
5- Diyarbakır Defter Kethüdalığı
6- Erzurum Defter Kethüdalığı
7- Girit Defter Kethüdalığı
8- Halep Defter Kethüdalığı
9- Karaman Defter Kethüdalığı
10- Kefe Timar Kethüdalığı
11- Kıbrıs Defter Kethüdalığı
12- Maraş Defter Kethüdalığı
13- Mora Defter Kethüdalığı
14- Rakka Defter Kethüdalığı
15- Rumeli Timar Defter Kethüdalığı
16- Semendire Defter Kethüdalığı
17- Sivas Defter Kethüdalığı
18- Şam Timar Defter Kethüdalığı
19- Van Defter Kethüdalığı
63 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 275.
64 Pakalın, "Defter Kethüdası", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, s. 420.
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4- Çavuşan Emaneti ve Kethüdalığı

Çavuşlar emini ve kethüdaları eyalet divanının üyelerindendir. Eyaletlerde kolluk görevlerini
yaptıkları gibi beylerbeyi ile merkez arasında yazışmaları getirip götürerek iletişimi sağlarlardı.
Defterde çavuşan emaneti ve çavuşan kethüdalığı olmak üzere iki tür tevcih kaydı bulunmaktadır.
a- Çavuşan Emaneti
1- Anadolu Çavuşan Emaneti
2- Cezayir Eyaleti Çavuşan Emaneti
3- Diyarbakır Çavuşan Emaneti
4- Girit Çavuşan Emaneti
5- Karaman Çavuşan Emaneti (tevcih kaydı yoktur)
6- Özi Çavuşan Emaneti (tevcih kaydı yoktur)
7- Rakka Çavuşan Emaneti (tevcih kaydı yoktur)
b- Çavuşan Kethüdalığı
1- Anadolu Eyaleti Çavuşan Kethüdalığı
2- Bosna Eyaleti Çavuşan Kethüdalığı
3- Cezayir Eyaleti Çavuşan Kethüdalığı
4- Diyarbakır Çavuşan Kethüdalığı
5- Erzurum Çavuşan Kethüdalığı
6- Girit Çavuşan Kethüdalığı
7- Karaman Çavuşan Kethüdalığı
8- Maraş Çavuşan Kethüdalığı (tevcih kaydı yoktur)
9- Musul Çavuşan Kethüdalığı (tevcih kaydı yoktur)
10- Özi Çavuşan Kethüdalığı
11- Rakka Çavuşan Kethüdalığı (tevcih kaydı yoktur)
12- Rumeli Eyaleti Çavuşan Kethüdalığı
13- Semendire Çavuşan Kethüdalığı (tevcih kaydı yoktur)
14- Sivas Çavuşan Kethüdalığı
15- Şehrizor Çavuşan Kethüdalığı (tevcih kaydı yoktur)
16- Van Çavuşan Kethüdalığı

5- Şeyhülharemlik

Mekke ve Medine'nin yönetimine getirilen kişilere Şeyhülharem denilmekteydi. Şeyhülharemlik
bazen hem Mekke hem de Medine'yi içine alan alan bir yapı oluştursa da yayımlanan defterde Mekke
Şeyhülharemliği Habeş eyaleti veya Cidde sancakları tevcihleriyle birleştirilerek Medine'den ayrı
bir idari yapı haline getirilmiştir. Medine Şeyhülharemliği'ne yapılan atamalar ise "Şeyhülharemlik-i
Medine-i Münevvere alâ münevverihâ" başlığı altında verilmiştir. Medine'de devletin otoritesini
merkezî hükûmetin tayin ettiği Şeyhülharem ve ordu kumandanı temsil ediyordu. Bazen bu iki
görev tek kişinin uhdesinde bulunabiliyordu. Osmanlı padişahlarının Medine'deki temsilcisi olan
Şeyhülharem özellikle Mescid-i Nebevî'ye dair işlerden sorumluydu.65 Şeyhülharemler kadılık
65 Mustafa Sabri Küçükaşçı, "Şeyhülharem", DİA, C. 39, s. 90-91.
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seviyesine ulaşmış âlimlerden tayin edilirdi. "Şeyhülharemlik-i Hazret-i Nebevî hidmet-i celîlesi bir
müddetden beri Dâru's-saâdeti'ş-şerîfe ağalığından muhrec bulunanlara ihâle ve tefvîz oluna gelip"66
ifadesinden Şeyhülharemliğin Darussaade ağalığı yapmış olanlara verilmesi adet haline geldiği
anlaşılmaktadır. Eski Darussaade Ağası Hafız İsa Ağa'nın azliyle yerine Vezir Mehmed Paşa'nın
tayini67 gibi Şeyhülharemliğe vezirlik rütbesinde de tayinler yapılmıştır.

6- Mirülhaclık/Emirülhaclık

Mirülhac, hac kafilelerine başkanlık eden kişi için kullanılır bir tabirdir. Hacıların güvenliğini
sağlamak amacıyla mirülhaclık uygulaması Mekke'nin fethiyle başlamıştır. Mısır'ın Yavuz tarafından
Osmanlı ülkesine ilhakına kadar Mısır memlükleriyle Osmanlı padişahları ayrı ayrı emirülhac tayin
ederlerdi. Mısır Emirülhaccı Kahire hacılarını, Osmanlı emirülhaccı da İstanbul hacılarını Şam
yoluyla Mekke'ye götürürlerdi.68 Osmanlı döneminde bu görev genellikle "Mir-i Haclık-ı Şam" ismiyle
Şam valilerine verilmekle birlikte "Mir-i Haclık-ı Mısr-ı Kahire" başlığı altında da görevlendirmeler
yapılmıştır.69 Bu amaç için valilerin maiyetinde kurulan hafif süvari birliğine "cerde" ve komutanına
da "cerde başbuğu" adı verilmiştir.70 Emirülhaclık görevi daha sonraları "surre eminliği" adını almıştır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de güvenlik hizmeti Şam'da bulunan düzenli ordu tarafından
yürütülmeye başlanmıştır.
Yayımlanan defterin Mirülhaclık bölümünde bu atamaların dışında "Mukabelecilik-i Hazine-i
Haleb" başlığı altında Halep Hazinesi Mukabeleciğini yapan Ataullah'ın ölümü üzerine oğlu Seyyid
Abdulmuti'nin görevlendirildiğine dair iki adet tevcih kaydı vardır.
Ayrıca defterin bu bölümünde tevcih kaydı bulunmayan "Mukataa-i Mirliva-i Bâdiye der-Eyalet-i
Basra" ve "Mukataa-i Mirliva-i Suş der-Eyalet-i Basra" isminde iki adet mukataa bulunmaktadır.

Defterin Fiziksel Özellikleri ve Yayında Takip Edilen Usul

Yayıma hazırladığımız defter restore edilmiştir. Bu süreçte deriden klasik usulde bir cilt yapılmıştır.
Şemse ve köşebentleri altın varakla baskı şeklindedir. Miklebi yoktur. Şiraze örülmemiştir. Cilt boyu
33,5x20 cm'dir. İç kâğıt boyutları aynı ölçüde olmayıp boyu 31-33 cm ve eni 19-19,5 cm arasında
değişmektedir. Kullanılan kâğıt aharlı olup filigranlıdır. Defterin varaklarında aşağıdaki filigranlar
tespit edilmiştir:
1- Büyükten küçüğe doğru yan yana üç tane hilal ve altında "TRELVNE" yazısı, sayfanın sol
tarafında "A" harfinin altında "HF" harfleri (s. 68),
2- Yine üç hilal ve "A" harfinin altında "HF" harfleri (s. 72),
3- Yan yana üç hilal altında "TRRELVИE" yazısı, karşı tarafında "A" harfinin altında "HF" harfleri
(s. 92),
4- "LRETANE" yazısı altında küçükten büyüğe doğru üç hilal, karşısında "A" harfinin altında
"HF" harfleri (s. 176),
5- Ayrıca 108 ve 142 sayfalarda değişik motifleri bulunmaktadır.
Defterinin 3. sayfasında 8 Şevval 1169 (6 Temmuz 1756) tarihinde Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı
sırasında Reisülküttab olan Mehmed Avni'nin zamanında hazırlandığına dair bir kayıt vardır. Orijinal
ciltten kesilerek defterin "bn1" şeklinde numaralandırılan ilk sayfasında "Sancak defteridir. Sene
[1]161 ilâ gâye-i sene 1189" ibaresi yazılı bir etiket bulunmaktadır. Bu ifadeden tevcih kayıtlarının
66 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 279.
67 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 279.
68 Pakalın, "Emirülhac", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, s. 527.
69 BOA, A.DVNS.NŞT.d. 16, s. 220.
70 Mehmet İpşirli, "Cerde", DİA, C. 7, s. 392-393.
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1748-1768 tarihleri arasını kapsadığı anlaşılsa da defterde 1091-1265 (1680-1849) tarihleri arasında
yapılan tevcih kayıtları mevcuttur. En çok tevcih kaydı 1169-1206 (1756-1792) tarihleri arasındadır.
En erken tevcih 205. sayfadaki 8 B. sene 1091 (4 Ağustos 1680) ve en geç tevcih 158. sayfadaki 6 N
sene 1265 (26 Temmuz 1849) tarihlidir.
Tevcih kayıtlarının yazımında ağırlıklı olarak divanî hat kullanılmıştır. 303 sayfadan meydana
gelen defterin bazı sayfaları boş bırakılmıştır. Ayrıca "M" mükerrer ve çoğunluğu vassale olmak
üzere "Ek" şeklinde sayfa numaraları da verilmiştir. Eklerin çoğu cilde dikilmemiş olup, vassalelerin
yazılı olmayan arka taraflarına sayfa numarası verilmemiştir. Boş sayfalar (bn2, 3, 5M, 8, 14, 15, 24,
39, 42, 51, 55, 63, 73, 77, 88, 93, 100, 113, 120, 127, 140, 142, 148, 153, 161, 167, 177, 183, 198, 214,
224, 225, 233, 239, 244, 249, 253, 255, 283, 286, 291, 297, 298, 301, 302, 303) toplam 46 sayfadır.
Defterin yazılı olan bölümlerinde değişik sebeplerle meydana gelen yazı kayıplarının bulunduğu
yerler transkribede (…) şeklinde gösterilmiştir.
Tevcih kayıtlarında tarih ve sayfa sıraları bakımlarından sık sık düzensizliklerle karşılaşıldığından
okuyucunun sancaklara ait tevcih kayıtlarını bütün olarak bir arada görebilmesini sağlamak amacıyla
sancakların tevcih kayıtlarının transkripsiyonu sırasında sayfa numaraları değil kronolojik sıra
dikkate alınmıştır. Mesela Beyşehri livasının tevcih kaydı s. 74'te 20 L. sene 1169 tarihiyle başlamış,
6 M. sene 1184'te bitmiş olup devamı olan 2 C. sene 1184-20 N. 1201 tarihleri arasındaki tevcihler
s. 71'de, 3 L. sene 1202-3 L. sene 1206 tarihleri arasında yapılan tevcihler ise 72. sayfada kayıtlıdır.
Transkripsiyonda; yer isimlerinde A‘zâz istisna olmak üzere genelde transkribe işareti
kullanılmamıştır. Şahıs isimlerinde fâil vezninden gelen Kâmil, Sâlih ve Tâhir gibi isimlerdeki
uzatmalar (^) işaretiyle, transkribe işareti kullanılmadığı takdirde ses kaybı meydana gelecek olan
Ca‘fer, Nu‘man, Sun‘ullah ve Abdülmü’min gibi isimlerde ayn ve hemze harfleri (‘), (’) işaretleriyle
gösterilmiştir. Ses kaybı olmaması durumunda bu işaretler kullanılmamıştır. Ayrıca vâli, ahâli, Veli,
Ali gibi sık kullanılan bazı kelimelerin sonlarındaki uzatmalar da gösterilmemiştir.
Defter içerisinde geçen yer isimlerinin günümüzde bulundukları ülkeler ve güncel okunuşları
tespit edilerek dipnotlarda gösterilmiştir. Bu yer isimlerinin tespitinde https://www.google.com/
maps, http://www.geonames.org/, https://mapcarta.com/ ve http://www.fallingrain.com/world/index.html
internet sitelernden faydalanılmıştır.
"Osmanlıca metinde üzeri çizilerek iptal edilen ibareler "<< >>" işaretleri arasında mavi renkte
yazılmıştır." Okunamayan kelimeler (…?) işareti ile doğruluğundan emin olunamayan okumalar ise
"?" işareti ile gösterilmiştir.
Kitabın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla indeks oluşturulmuştur. İndekste tayini yapılan
görevlilerin isimlerinin sonuna sıfat, lakap ve baba isimleriyle birlikte zaman içerisinde terfi ederek
aldıkları mîr-i mîrân, paşa, vezir, sadrazam gibi ünvanlar parantez içerisinde verilmiştir. Bundan
sonra tayin edildiği yer, eski görevi ve görevi kimden ve hangi sebeple almış ise (fevtinden, azlinden,
refinden vb. gibi) tevcih tarihiyle birlikte sırasıyla verilmiştir. El-hac, seyyid ve mîr gibi sıfatlar ve
vezir, mîr-i mîrân gibi ünvanlar ile başlayan isimlerin göndermeleri yapılmamıştır.
Yayımlanan bu defter; devletin işleyişi, tayin ve terfilerin ne şekilde yapıldığı, kimlerin hangi
sebeple görevlerine son verildiğini anlamak açısından oldukça değerlidir. Bu cümleden olarak 16801849 tarihleri arasında 34 beylerbeyiliği, 243 (mükerrer 2 sancak) sancakbeyliği, 2 hanlık, 4 meliklik,
2 voyvodalık, 14 hükûmet başta olmak üzere bu görevlere müteselsilen yapılan tayinleri, tayin
edilenlerin isim ve rütbelerini bir arada görmek açısından çok değerli bilgiler vermektedir. Ayrıca
merkezdeki Nişancılık, Yeniçeri Ağalığı, Şıkk-ı Evvel, Şıkk-ı Sani ve Şıkk-ı Salis defterdarlıklarıyla
eyalet ve sancaklardaki defterdarlık, kethüdalık, çavuşluk, mirülhaclık ve şeyhülharemlik gibi
görevlere yapılan tayinleri de bir arada görmek mümkündür.
Hazırlayanlar
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Sancak Defteridir.
Sene [1]161 ilâ gâyeti sene 1181

16 Numaralı
Tahvil Defteri
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[bn.2]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 1]

Mîrîli menâsıbdan vüzerâ‑yı izâm hazerâtına tefvîz olunugelen muhassıllıklardan senesi tamâmından
mukaddem münhal olanların emvâl‑i mîriyyeleri tanzîmi husûsunda kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyye ne vechiledir
Cizye ve Başmuhâsebe'den derkenâr ola.
Memâlik‑i mahrûse cizyelerinden vüzerâ‑yı izâm hazretlerine tefvîz olunugelen cizyelerden
senesi tamâmından mukaddem muhassılînin azli vukûunda sene‑i mezbûre Muharrem'i gurresinden
azli târihine gelince mâl‑ı cizyeyi tamâmen tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ eylemiş ise
fe‑bihâ ve illâ ber‑vech‑i tekmîl tahsîl edemeyip mültezimîn ve reâyâ zimmetlerinde bakâ[yâ]‑yı
sahîhası kaldığı sûretde ma‘rifet‑i şer‘ ve cümle ma‘rifeti ile bakâyâ‑yı sahîhası defter ve mültezimîn
ve kocabaşılar huzûr‑ı şer‘de deynlerine mukırr u mu‘terif olarak temessük ve defterler halkına
teslîm ve halkı dahi selefinin bakâyâ‑yı sahîhasını yerli yerinden tahsîl ve havâlâta ve cânib‑i mîrîye
teslîm‑birle tekmîl edegeldikleri mukayyed olmağla kâide‑i mîriyyeleri bu vechile iktizâ eder deyü
Cizye Kalemi'nden.
Mâdde‑i mezbûrede kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyye Cizye Kalemi derkenârı nâtık olduğu üzeredir
deyü Başmuhâsebe'den derkenâr olunmuşdur. 17 Ca. sene [1]191

[s. 2]

Eyâlet‑i Rumeli 1

Eyâlet‑i Bosna 7

Eyâlet‑i Özi 9

Eyâlet‑i Kefe 11

Eyâlet‑i Girid 12

Eyâlet‑i Anadolu 14

Eyâlet‑i Karaman 17

Eyâlet‑i Sivas 20

Eyâlet‑i Maraş 22

Eyâlet‑i Adana 23

Eyâlet‑i Kıbrıs 25

Eyâlet‑i Haleb 26

Eyâlet‑i Şam 28

Eyâlet‑i Sayda 29

Eyâlet‑i Trablusşam 30

Eyâlet‑i Rakka 31

Eyâlet‑i Diyarbekir 32

Eyâlet‑i Erzurum 39

Eyâlet‑i Çıldır 44

Eyâlet‑i Kars 48

Eyâlet‑i Batum nâm‑ı diğer
Trabzon 49

Eyâlet‑i Van 50

Eyâlet‑i Bağdad 54

Eyâlet‑i Şehr‑i Zor 57

Eyâlet‑i Musul 61

Eyâlet‑i Basra 62

Eyâlet‑i Ahsa 64

Eyâlet‑i Habeş 64

Eyâlet‑i Mısr‑ı Kahire 65

Eyâlet‑i Cezayir 66

Eyâlet‑i Tunus 66

Eyâlet‑i Trablusgarb 67

Kapudanlık‑ı Deryâ 67

Muhassıllık‑ı Mora 69

Defterdârlık 72

ve Nişâncılık 77

Şeyhü'l‑Haremlik ve Hazînedârlık ve
Niyâbet‑i Harem‑i Nebevî 83
Ağalık‑ı Yeniçeriyân
8771

Kırım Hânlığı ve Kalgaylık 85
Voyvodalık‑ı Eflak ve Boğdan
109

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 3]
71 Metinde 77 yazılmıştır.
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DER‑ZAMÂN‑I SADR‑I SUDÛRÜ'L‑VÜZERÂ

[s. 1M]

HAZRET‑İ MUSTAFA PAŞA VE DER‑EYYÂN‑I REÎSÜ'L‑KÜTTÂB
ES‑SEYYİD MEHMED AVNİ EFENDİ TÂLE‑BEKÂHÜMÂ.
Fî 8 L. sene 1169

[1.] Eyâlet‑i Rumeli72

Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Mîrâhûr‑ı evvel‑i şehriyârî Ali dâme mecdühûya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret
ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 5 M. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Trablusşam Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Yanya sancağına mutasarrıf olan el‑Hâc Hasan Paşa hazretlerine rütbe‑i
vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 28 Ra. sene [1]171
Müşârun‑ileyhe Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla Semendire sancağı dahi bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ilhâk[an] verilmişdir. 6 C. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kethüdâ‑yı Sadrıa‘zamî Mehmed dâme mecdühûya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret
ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Hatt‑ı hümâyûnu devletlü reîs efendi hazretlerinde
kalmışdır. 12 Ş. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Hudâvendigâr ve Yanya ve Delvine sancaklarına mutasarrıf Silâhdâr‑ı
esbak Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 B.
sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr‑ı esbak Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Mora Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 10 L. sene [11]74
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ hâssa bostâncıbaşılarından Ali dâme mecdühûya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret
ile şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i
L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Bosna Vâlisi Muhsinzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1] 177
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Bender ve Karahisar‑ı Sahib ve Köstendil sancaklarına mutasarrıf
Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
72 En büyük idari birim olan eyaletlerde paşa livası, en üst seviyede askeri ve idari âmir konumunda bulunan bey‑
lerbeyinin tasarrufu altındaki sancağı ifade eder. Rumeli eyaleti dışındaki eyaletlerde idari bir birim değil beyler‑
beyinin başında bulunduğu merkez sancaktır ve bu sancaklara ayrıca sancakbeyi gönderilmezdi. Paşa livasının
(Rumeli vilayetinin) beylerbeyi merkezi sırasıyla Edirne, Filibe, Sofya ve Manastır olmuştur. Sezgin, "Paşa Liva‑
sı", s. 183-184.
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Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Ş. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır.
5 L. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Haleb Vâlisi ve Boğdan ve İbrail73 cânibleri seraskeri Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî 18 Ş. sene [1]183
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ 23 L. sene [1]184
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ 16 L. sene [1]185
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ 13 Za. sene [1]186
Sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine Hacıoğlupazarı74
cânibi seraskerliği ile tevcîh. 6 Ra. sene [1]186
Sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Gâzi Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 24 B. sene
[1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ 9 Za. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ 8 B. sene [1]188
Sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Dağıstanî Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 27
Z. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ 28 B. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûre kemâ fi'l‑evvel Bender'de kıyâm ve emr‑i muhâfazaya cidd‑i tâm eylemek
şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ 14 Ş. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah Paşa hazretlerine
tevcîh. 20 M. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr İsmail75 ve havâlisini muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ 7 L. sene
[1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
4 L. sene [1]194
Sâbıkâ Özi Vâlisi Aydoslu Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 26 R. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr Yeğen Seyyid el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 19 Ca. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Belgrad Muhâfızı İbrahim Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
73 Brăila (Romanya)
74 Dobrich (Bulgaristan)
75 Izmail (Ukrayna)
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Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr Abdi Paşa hazretlerine İsmail Seraskerliği ile tevcîh
olunmuşdur. 6 M. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Sofya Seraskerliği ile Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ.
18 N. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Sofya Seraskerliği ile sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Ebubekir Paşa
hazretlerine tevcîh. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı ve İsmail Cânibi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Seyyid
Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 7 R. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr Reîsü'l‑küttâb‑ı sâbık Süleyman Fevzî Efendi'ye rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh
olunmuşdur. 12 R. sene [1]202
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr Abdi Paşa'ya tevcîh. 21 Za. sene [1]202
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya Sofya Seraskerliği ile tevcîh.
10 R. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik76 mutasarrıfı Rüstem Zaîmzâde Vezîr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 29
C. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Yeniçeri Ağası Vezîr Mehmed Paşa'ya Ordu‑yı Hümâyûn Seraskerliği ile
tevcîh. 15 Za. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr Belgrad Muhâfızı vezîr Ebubekir Paşa'ya tevcîh. 27 Ş. sene [1]206
Eyâlet‑i Rumeli

[s. 2 M]

Vezîr el‑Hâc Mehmed Hakkı Paşa'ya tevcîh. 19 C. sene [1]210
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]210
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene [1]211
Sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 19 Za. sene [1]211
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene [1]212
Sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr Seyyid Ali Paşa'ya tevcîh. 14 S. sene [1]213
Hâlâ Çirmen sancağına mutasarrıf Zihneli Vezîr Seyyid el‑Hâc Hasan Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 11
C. sene [1]213
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkıyla ibkâ. 4 L. sene [1]213; Çirmen âhara verildi.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr Seyyid Mehmed Paşa'ya tevcîh. 25 M. sene [1]214
76 Thessaloniki (Yunanistan)
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Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Silistre Vâlisi Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. 13 R. sene [1]214
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene [1]214
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr el‑Hâc Osman Paşa'ya
tevcîh. Gurre‑i Z. sene [1]214
[s. 4]

[1.1] Livâ‑i Köstendil77

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb sancağı mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ve bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 20 N. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İsmail Paşa hazretlerine
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 8 Z. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr ümerâ‑i Mısriyye'den Ahmed dâme izzühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 R. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya sancağı mutasarrıfı el‑Hâc Hasan Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh. 27 C. sene [1]170
Sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup Mora muhassılı iken vefât eden Vezîr Ahmed
Paşa'nın büyük oğlu Mehmed dâme mecdühû yarar ve kârgüzâr ve her vechile şefkat ve merhamete
sezâvâr olmağla şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Köstendil
sancağı Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. Fî 3 R. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri sancağı mutasarrıfı Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 12 Ca. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Abdi Paşa dâmet meâlîhi[ye] bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i
C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr Ahmed Paşazâde Mehmed
Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. Fî gurreti L. sene [1]173
Mûmâ‑ileyhe livâ‑i mezbûr üzerinde kalmak üzere İnebahtı sancağı dahi bâ‑emr‑i hümâyûn
ilhâkan tevcîh. 2 B. sene [11]74
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin muhâfızı olan Osman Beyzâde Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr şehâmetlü Kırım Hânı Kırım Giray hazretlerinin akrabâsından olup Yeğen Paşa
Kethüdâsı Mehmed zîde mecdühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene
[1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı Mehmed Paşa dâmet meâlîhi[ye]
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 20 N. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağına mutasarrıf el‑Hâc İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 24 Z. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Hotin kalesi muhâfazası şartı ve Hotin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Vidin kalesi
muhâfazası şartıyla Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15 S. sene [1]178
77 Kyustendil (Bulgaristan)
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Vezîr‑i müşârun‑ileyhe İlbasan sancağı <<tevcîh>>, ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 28 S.
sene [11]78
Livâ‑i mezbûr hâlâ kalesi muhâfazası şartıyla Bender ve Karahisar‑ı Sahib sancaklarına mutasarrıf
olan Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn
ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. Fî 24 R. sene [1]178. İşbu kaydın emri geriye gelip verilmemişdir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 13
Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.18 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin sancağına mutasarrıf Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 22 R. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Sirke Osman Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 2 Za. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı muhâfızı olan Sirke Osman Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Selh‑i M. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
12 R. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî
5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin Muhâfızı Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 6 C. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Selanik ve Kavala sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene
[1]181
Livâ‑i mezbûr Boğdan muhâfazasına me’mûr asâkire başbuğ olan Mahmud Paşazâde Kahraman
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i C. sene [1]182
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 20
M. sene [1]183
Sâbıkâ Üsküb sancağı mutasarrıfı Mahmud Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 8 R. sene [1]183
Karesi sancağına mutasarrıf Abdullah Paşa'ya Kılburun kalesi muhâfazası şartıyla ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 4 C. sene [1]184
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abaza Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 8 L sene [1]184
Sâbıkâ Avlonya mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 L. sene
[1]184
Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh.
27 Z. sene [1]184
Sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa hazretlerine Tırhala
sancağı ile tevcîh olunmuşdur. 17 Za. sene [1]185
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Mîr‑i mîrândan Arslan Mehmed Paşa'ya tevcîh. 24 R. sene [1]186
Paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 16 Za. sene [1]186
Sâbıkâ Hanya muhâfızı olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Hasan Paşa'ya Rumeli cânibinden
Ordu‑yı Hümâyûn'a me’mûr olan asâkir‑i muvahhidîni bir an akdem yerlerinden tahrîk ve ihrâc ve
irsâl ve tesyîr eylemek şartıyla rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh. 17 Za. sene [1]187
Sâbıkâ Mora Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
8 B. sene [1]188
Sâbıkâ Yanya mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yusuf Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
28 Ca. sene [1]189
Sâbıkâ Delvine mutasarrıfı Bebr78 Paşazâde Tâhir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 19 Ra. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene
[1]190
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Ahmed Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i
ilhâk tevcîh. 20 Z. sene [1]190; Hotin âhara verildi.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. Selh‑i C. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Üsküb sancağı ilhâkıyla ve Yergöğü79 muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine ibkâ. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Avlonya mutasarrıfı olup Akkirman80 muhâfızı olan mîr‑i mîrândan Hacı
Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Ca. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân me’mûr olduğu Akkirman muhâfazasında
kıyâm şartıyla ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Haleb eyâletine mutasarrıf ve hâlâ kalesi muhâfazası şartıyla ber‑vech‑i
arpalık Bender sancağı mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 16 Za. sene [1]192
Köstendil sancağı sâbıkâ Alacahisar sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan
Ahmed Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh. 20 C. sene [1]193
Köstendil sancağı Vezîr Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 4 Ş. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Ahmed Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh. 21 N. sene
[1]193
Köstendil sancağı Hudâvendigâr sancağı ile sâbıkâ Vidin Muhâfızı Ali Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Özi kalesi muhâfazası şartı ve Hudâvendigâr sancağı ilhâkıyla Çatalcalı Vezîr
el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 26 R. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Vezîr İzzet Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 25 C. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Yeğen Seyyid el‑Hâc Mehmed Paşa
hazretlerine ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene
[1]195
78 Cevdet Tasnifi Dahiliye (BOA, C.DH), 253/12647.
79 Giurgiu (Romanya)
80 Akkerman, Bilhorod‑Dnistrovs'kyi (Ukrayna)
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Köstendil sancağı mutasarrıf‑ı sâbıkı Vezîr‑i mükerrem İzzet Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 21 Za. sene [1]195
Köstendil sancağı Hudâvendigâr sancağı ile Silistre muhâfazasında kıyâm eylemek şartıyla
sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık tevcîh
olunmuşdur. 26 Ra. sene [1]196
Köstendil sancağı sâbıkâ Delvine mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Kukazâde Mustafa dâme ikbâlühûya
tevcîh.7 C. sene [1]196
Köstendil sancağı sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı Ali Paşazâde mîr‑i mîrândan Halil dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i Köstendil

[s. 3M]

Sâbıkâ Niğde sancağı mutasarrıfı olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Mehmed Arslan Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 L. sene [1]197
Sâbıkâ Sivas Beylerbeyisi Abdi Paşa kethüdâsı sâbık Osman Paşa'ya tevcîh. 6 Za. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo muhâfızı olup Rumeli pâyesi olan Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya
tevcîh. 2 Ca. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı Livadyalı Vezîr Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 28 B. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Moravî Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 28 R. sene 1200
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağına [mutasarrıf] Abdullah Paşazâde İbrahim Paşa'ya Ada‑i
Kebîr81 muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 17 N. sene 1200
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Memiş Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 17 Ra. sene 1201
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202, Rumeli pâyesi tevcîh. 2 Z. sene
[1]202
Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret tevcîh 7 Z. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr Süleyman Feyzi Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Bender Muhâfızı Vezîr Ahmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 17 S. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr hâlâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı Vezîr Mehmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 12 L.
sene [1]203, Karahisar‑ı Sahib sancağı âhara verildi.
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi ve Vidin Seraskeri Sadr‑ı esbak Vezîr Yusuf Paşa'ya tevcîh.
6 S. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Mîr‑alem Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh. 12 R. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr Seyyid Ali Paşa'ya Ordu‑yı Hümâyûn Çarhcılığı ile
tevcîh. 13 Ş. sene [1]205
81 Adakale (Romanya)
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Livâ‑i mezbûr Priştineli İbrahim Paşazâde mîr‑i mîrândan Mâlik Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Karahisarîzâde Vezîr Ahmed
Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]206
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ çavuşbaşı olan Ahmed Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. Gurre‑i S.
sene [1]207
[s. 5]

[1.2] Livâ‑i Tırhala82

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile sâbıkâ Silâhdâr‑ı şehriyârî Mehmed dâme mecdühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 Z. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr hâlâ Semendire sancağına mutasarrıf olup Belgrad muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem
Rumeli Vâlisi sâbık el‑Hâc Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 Ş.
sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Semendire sancağına ilhâkan Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla yine vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 16 C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Semendire sancağına ilhâkan yine Belgrad muhâfazası şartıyla müşârun‑ileyhe
yetmiş üç senesi Şa‘bân'ı gurresinden bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. 18 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Semendire sancağına ilhâkan Belgrad muhâfazası şartıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 15 B. sene
[1]174
Livâ‑i mezbûr Semendire sancağına ilhâkan Belgrad muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz muhâfızı
olan Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175; Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret
verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr Belgrad muhâfazası şartıyla Semendire sancağına ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 Ca. sene
[1]176
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla Semendire sancağına ilhâkan hâlâ mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı Semendire sancağına ilhâkıyla sâbıkâ Ağrıboz
ve Karlıili sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 2 C. sene [1]178
[5M]

﴾ Boş sayfa﴿

[6M]

Livâ‑i mezbûr Belgrad‑ı Darülcihad kalesi muhâfazası şartı ve Semendire sancağı ilhâkıyla
hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 2 C. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı Semendire sancağına ilhâkıyla vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 10 B. sene [1]180
82 Trikala (Yunanistan)

57

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Semendire sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Girid
eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Semendire sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İbrail
Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 11 L.
sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Semendire sancağı ilhâkıyla vezîr‑i
müşârun‑ileyhe ibkâ. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 13 Z. sene [1]183
Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşazâde Osman Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh.
24 Ş. sene [1]184. Rikâb‑ı Hümâyûn.
Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 9 Ca. sene [1]185
Yanya sancağı ile Derbend başbuğu olup sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf
Sarı Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine Arnabud ve haydûd
eşkıyâlarından etrâfını tathîr ve te’mîn eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. Selh‑i Ca. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Yanya sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine tevcîh. 3 C. sene [1]185.
Rikâb‑ı Hümâyûn.
Sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Osman Paşa hazretlerine
Köstendil sancağı ile tevcîh olunmuşdur. 17 Za. sene [1]185
Livâ‑i Tırhala
Sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf ve hâlâ Silistre Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 21 C. sene [1]186
Yenişehirli Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İsmail Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 19 B. sene
[1]186
Sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Sarı Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine
Boğazhisarları muhâfazası şartıyla tevcîh. 5 L. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 8 B. sene [1]188
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh. 8 M. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 12 B. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Sarı Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri Ağası Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî 9 S. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
üzerinde olan İlbasan ve Hotin sancaklarına ilhâkan tevcîh. 13 R. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin kalesi muhâfazası şartı ve Hotin ve İlbasan sancakları ilhâkıyla vezîr‑i
müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 7 L. sene [1]191
<<Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin kalesi muhâfazası şartı ve Hotin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Beyşehri sancağı
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh, 4 R. sene [1]192>>
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Livâ‑i mezbûr hâlâ Beyşehri sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine
Nehr‑i Turla kenârında Surika83 muhâfazasında kıyâm eylemek şartıyla ilhâkan tevcîh. 4 Ca. sene
[1]192
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe me’mûr olduğu Boğdan muhâfazası hidmetinde ihtimâm
ve kemâl‑i ikdâm eylemek şartıyla Yanya sancağı ilhâkıyla ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya mutasarrıfı Livadyalı Vezîr Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 10 L.
sene [1]193
Tırhala sancağı sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 4
L. sene [1]194
Tırhala sancağı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine Delvine ve İlbasan sancakları
ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Tırhala sancağı sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Yeğen Seyyid el‑Hâc Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 26 Ra. sene [1]196
Tırhala sancağı sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr Livadyalı Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 19 Ca.
sene [1]196
Tırhala sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196.
Zahrına naklolunmuşdur.
[s. 7]

Livâ‑i Tırhala
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i vezâret ile Mehmed Arslan Paşa'ya tevcîh. 5 Za. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Bender sancağı ve muhâfızlığı ilhâkan tevcîh. 23 R. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr <<Bender sancağı ilhâkıyla ve muhâfızlığı ile>> vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene
[1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin muhâfızı olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Keko Ali Paşazâde
İsmail Paşa dâmet meâlîhiye tevcîh. 15 Za. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Özi Vâlisi Aydoslu Vezîr Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine <<Silistre cânibi
seraskerliği ile >> tevcîh. 28 R. sene 1200
<<Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdullah Paşazâde İbrahim Paşa'ya Ada‑i Kebîr
muhâfazası şartıyla, 17 N. sene 1200>>
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine ve Yanya sancaklarına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Veli Paşazâde Ali
dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur. 2 S. sene 1201. Ohri ilhâkdır.
Livâ‑i mezbûr Ohri sancağı ilhâkı ve Derbendât Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene 1201
Tırhala sancağı sâbıkâ Trabzon Vâlisi ve hâlâ Soğucak Başbuğu Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Ca. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr Eflak Başbuğu Varnalızâde Vezîr Selim Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr Bender Muhâfızı Vezîr Ahmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 12 L. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Ruscuk84 Muhâfızlığı ile sadr‑ı sâbık Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i R. sene
[1]204
83 Soroca (Moldova)
84 Roussé, Rusçuk (Bulgaristan)
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Livâ‑i mezbûr Ada Muhâfızı Vezîr Seyyid Ali Paşa'ya tevcîh. 5 Ca. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Ebubekir Paşa'ya tevcîh. 11 Ş. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Vezîr Seyyid Ali Paşa'ya tevcîh. 25 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi ve Yergöğü Muhâfızı Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh. 14 M.
sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Karahisarîzâde Vezîr Ahmed Paşa'ya Kili85 muhâfazası şartıyla tevcîh. 15 S. sene
[1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sadrıa‘zam Şerîf Hasan Paşa'nın kethüdâsı hâcegândan Mehmed Emin
Efendi'ye rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 24 S. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Babadağı Seraskeri Moravî Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Pozorofça Muhâfızı Depedelenli yeğeni Mehmed Paşa'ya tevcîh. 25 Z. sene
[1]205
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
Sahîhdir.

[s. 6]

Medine‑i Tırhala kazâsının ahâlisi bi‑esrihim meclis‑i şer‘a varıp fi'l‑asl Tırhala sancağı birkaç
kazâdan ibâret iken Yenişehir‑i Fener mâlikâne ve bâkî kazâlarının dahi kimi Haremeyn ve kimi
kitâbhâne vakfı olup livâ mutasarrıfına i‘ânetleri olmadığından mâadâ bi‑emrillâhi Teâlâ kaht [u]
galâ sebebi ve Arnavud eşkıyâsının tasallutu hasebiyle ekser ma‘mûr kurâsı perâkende ve perîşân ve
nefs‑i Tırhala kazâsından yedi mahalleyi müştemil bir nâhiye mikdârı olan Meçova86 karyesi ahâlisi
kat‘â i‘ânet etmemekle livâ‑i mezbûr vüzerâ‑i izâma tevcîh olundukca dâirelerinin devâb ve mevâşîleri
infâkına ve husûsât‑ı sâirelerini rü’yete fukarâ‑yı raiyyetin adem‑i iktidârlarından cümlesi perâkende
olacakları müteyakkın olduğuna binâen ahvâllerine merhameten livâ‑i mezbûr serhad muhâfızı olan
vüzerâdan birine ilhâkan verilmesi bi'l‑iltimâs Der‑i devlet‑medârıma i‘lâm ve ahâlisi tarafından dahi
mahzarlarıyla istirhâm olunduğu Tırhala Kâdısı Mevlânâ Abdülaziz Efendi zîde fazlühû tarafından
i‘lâm olunmağla gönderilen i‘lâm ve mahzarın mefhûmları nefsü'l‑emre mutâbık olup ve livâ‑i
mezbûr bu def‘a Belgrad muhâfızına ber‑vech‑i arpalık ilhâkan tevcîh olunup istid‘â olunduğu üzere
himâyet‑i fukarâ maslahatı husûle geldiği ve fî‑mâ‑ba‘d dâimâ livâ‑i mezbûr Belgrad muhâfızlarına
ilhâkan tevcîh olunacağı ahâli‑i vilâyetin ma‘lûmu olmak için işbu emr‑i şerîfim ısdâr ve ( ) ile irsâl
olunmuşdur. Vedâyi‘‑i Hâlıku'l‑berâyâ olan zuafâ‑yı memleketin ale'd‑devâm sıyânetleri lâ‑büd ve
lâzım olduğuna binâen fî‑mâ‑ba‘d livâ‑i mezbûr dâimâ Belgrad muhâfızlarına ilhâkan tevcîh olunup
vüzerâ‑yı izâmımdan birine mahsûsan ve müstakillen verilmemek ve bu nizâm düstûrü'l‑amel
tutulmak için Dîvân‑ı Hümâyûnumdan livâ‑i mezbûr kaydına şerh verildiği cümleye i‘yân ve işâat
ile taraf‑ı hümâyûnum için fukarânın isticlâb‑ı daavât‑ı hayriyyelerine sarf‑ı makderet olunmak
için Dîvân‑ı Hümâyûnum tarafından emr‑i şerîf tahrîr olunup asl‑ı fermân‑ı âlî kalem‑i mezbûrda
hıfzolunmağla mahalline şerh verilmek için tevcîhât tarafına işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî
evâsıtı Ş. sene 1171

[1.3] Livâ‑i Yanya87

[s. 5]

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin Muhâfızı el‑Hâc Hasan Paşa dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 8 L. sene [1]169
85 Kiliya (Ukrayna)
86 Metsovo, Mecovo (Yunanistan); Meçova karyesi, Tapu Tahrir defteri (BOA, TT.d), no. 101, s. 58.
87 Ioannina (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil sancağı mutasarrıfı Mısrî Ahmed dâme ikbâlühûya Rumeli
Beylerbeyiliği pâyesiyle bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 27 C. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. 20 Z. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil sancağı mutasarrıfı el‑Hâc Hasan Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 3 Ra. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 28 Ra. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Margaliç88 eşkıyâsının gûş‑mâlleri ve mâl‑ı mîrînin tahsîli husûslarına ihtimâm
eylemek şartıyla Delvine sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine ilhâkan
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Delvine sancağıyla maan Hudâvendigâr sancağına ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 Ra. sene
[1]172
Livâ‑i mezbûr Delvine sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 B. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Avlonya sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑emr‑i hümâyûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 5 Ş. sene [1]172
Sâbıkâ Vidin muhâfızı olup Delvine sancağına mutasarrıf ve bundan akdem Delvine sancağı
ahâlileri zimmetlerinde olan altı senelik mâl bakâyâsı tahsîl ve Margaliç eşkıyâsının gûş‑mâllerine
mübâderet eylemek üzere Delvine sancağı Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşidi. Lâkin müşârun‑ileyh tedârik eylediği asâkir‑i vâfirenin zâd u zehâyiri Tırhala ve
Yanya taraflarından gelmeğe mütevakkıf ve muhtâc olmağla mâl‑ı bakâyâyı tahsîl ve livâ‑i
mezbûr eşkıyâsının haklarından gelinceye dek Yanya sancağının ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunması
müşârun‑ileyh tarafından tahrîr olunmuş olunduğundan gayrı "bakâyâ‑yı mezbûre dört‑beş aya dek
tahsîl olunmaz ise kendi mâlımdan edâ ederim" deyü taahhüd eylediğine binâen umûr‑ı me’mûresine
medâr olmak için mâl‑ı bakâyâyı ve cizye evrâkını tahsîl edinceye dek müşârun‑ileyhe Yanya
sancağının ilhâkan tevcîh olunması kapıkethüdâsı memhûr arzuhâl ile istid‘â ve bakâyâ‑yı mezbûre
üç aya dek tahsîl olunmaz ise taahhüdü mûcebince kendi mâlından edâ ve tamâmen tahsîl olunmak
şartıyla iltimâsı mûcebince Yanya sancağının ber‑vech‑i ilhâk müşârun‑ileyhe tevcîh olunması için
bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Mustafa Halimî89 dâme ulüvvuhû i‘lâm etmeğin livâ‑i mezbûr avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden bâ‑hatt‑ı hümâyûn vezîr‑i müşârun‑ileyh İsmail Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 14 Z. sene
[1]172
Livâ‑i mezbûr Avlonya sancağıyla maan sâbıkâ Yanya sancağı mutasarrıfı Selman dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. Gurre‑i R. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Selman dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır.
8 M. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr yetmiş dört Şevvâl'i gurresinden olmak üzere hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Selman
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. 13 Ş. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Selman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî
5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Selman dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî yetmiş altı senesi
Şevvâl'inin beşinci gününden zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesiyle yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 10 R. sene [1]176
88 Margariti (Yunanistan)
89 Cevdet Tasnifi Maliye (BOA, C.ML), 38/1728
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağına mutasarrıf Mustafa Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Yanya sancağı işbu bin yüz yetmiş yedi Rebîü'l‑evvel'i gurre[sinden] zabt etmek üzere bâ‑hatt‑ı
hümâyûn yine sâbıkâ mutasarrıfı Selman Paşa dâmet meâlîhiye tevcîh olunmuşdur. 20 M. sene [1]177;
Hatt‑ı hümâyûnu sâhib‑i devlet tarafında kalmağla buyuruldu olmuşdur.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye sancağına mutasarrıf Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ve bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 18 Ra. sene [1]177; Hatt‑ı hümâyûnu kaleme verilmeyip
buyuruldu olmuşdur.
Livâ‑i mezbûr Hacı Paşazâde Mehmed zîde mecdühûya şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 12 N. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağına mutasarrıf Yayçeli Hasan Beyzâde Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 3 Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri sancağına mutasarrıf Mustafa Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 20 S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L.
sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.15 B.
sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Mahmud Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. Fî 3 R. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Hotin sancağına ilhâkan sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Receb Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 C. sene [1]181
Üsküb cizyesi ve Celebkeşân Sağkol mukâtaası mâllarından ta‘yîn olunan on bin guruş hâs
mukâbili Bozok sancağı ber‑vech‑i ilhâk vezîr‑i müşârun‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 2 Ş. sene
[1]181. Defterin karşı cânibine kaydolunmuşdur.
Livâ‑i Yanya

[s. 6M]

Livâ‑i mezbûr Hotin kalesi muhâfazası şartı ve Hotin ve Bozok sancakları ilhâkı ve Boğdan
cizyesinden ta‘yîn olunan on bin guruş hâs ile Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc Halil Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 26 S. sene [1]182; Hotin sancağı âhara verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb sancağı mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 11 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 27 B. [1]183
Alacahisar sancağı dahi ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 23 N. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Hüdâverdi Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh. 16 M. sene [1]184
Delvine sancağına ilhâkan hâlâ İlbasan mutasarrıfı Süleyman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 24 B.
sene [1]184
Limni kalesi muhâfazası şartıyla Ohrili Ahmed Paşa'ya tevcîh. 23 Ş. sene [1]184. Rikâb‑ı Hümâyûn.
Kale‑i mezbûre muhâfazası şartıyla Mehmed Paşa Kethüdâsı Süleyman Paşa'ya tevcîh. 22 S. sene
[1]185. Rikâb.
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Sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Ra. sene
[1]185
Tırhala sancağı ile Derbend Başbuğu Vezîr‑i mükerrem Sarı Mehmed Paşazâde Ali Paşa
hazretlerine tevcîh. Selh‑i Ca. sene [1]185
Sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Süleyman Paşa hazretlerine rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh. 15 Z.
sene [1]185
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ olunmuşdur. 10 M. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yusuf Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup rütbe‑i mîr‑i mîrânî verilen Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
28 Ca. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Hotin kalesi muhâfazası şartıyla ve Hotin sancağı ilhâkıyla hâlâ Üsküb ve Çirmen
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk
tevcîh. 3 Ş. sene [1]190; Çirmen âhara verilmişdir. 7 N. sene [1]190
Sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine Üsküb
sancağı ilhâkı ve Hotin kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. 12 Za. sene [1]190. Üsküb âhara verilmişdir.
20 Z. sene [1]190. Hotin âhara verildi.
Livâ‑i mezbûr Karesi sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]191; Bender kalesi
muhâfazası şartıyladır.
Livâ‑i mezbûr Karahisar‑ı Sahib sancağı ilhâkıyla Özi vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem Seyyid el‑Hâc
Yeğen Mehmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 28 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr hâlâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Vâlisi ve Bender Başbuğu Vezîr es‑Seyyid Hasan Paşa'ya tevcîh. 9 R.
sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Livadyalı Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. 6 Ş. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Hacı Paşazâde Kalu Mehmed Paşa'ya
tevcîh. 23 N. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Ohri mutasarrıfı ve Anabolu Muhâfızı Vezîr Ahmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 3 Ra.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi ve Sultanönü mutasarrıfı Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya Ohri sancağı
ve Anabolu Muhâfızlığı ile tevcîh. 2 B. sene [1]194; Ohri âhara verilmişdir.
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr hâlâ Özi Muhâfızı ve Hudâvendigâr sancağı mutasarrıfı Vezîr el‑Hâc Ali Paşa'ya
ilhâkan tevcîh. 25 C. sene [1]195
Yanya sancağı hâlâ Köstendil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Ahmed Paşa
hazretlerine Silistre'de kıyâm şartıyla ber‑vech‑i arpalık ilhâkan tevcîh. 6 Z. sene [1]195; Hotin
sancağı ilhâk[an] verilmişdir.
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Yanya sancağı hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr İzzet Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ber‑vech‑i
arpalık ilhâkan ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr hâlâ Özi kalesi muhâfızı olan Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine 8 Z. sene [1]196
târihinden zabt etmek üzere tevcîh. 8 Za. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Hotin Muhâfızı Vezîr Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh
olunmuşdur. 28 C. sene [1]197. Zahrına naklolundu.
Livâ‑i Yanya

[s. 7]

Livâ‑i mezbûr Hotin Muhâfızlığı ile sâbıkâ Haleb Vâlisi Ohrili Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 23
C. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr hâlâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr Silâhdâr Mustafa Paşa'ya
ilhâkan tevcîh. 7 N. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr hâlâ Delvine sancağına mutasarrıf Depedelenli Veli Paşazâde mîr‑i mîrândan Ali
Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 2 Ca. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr hâlâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr Silâhdâr Mustafa Paşa
hazretlerine ber‑vech‑i arpalık ilhâkan tevcîh. 16 C. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağına mutasarrıf Perezen90 muhâfızı olan İsmail Paşa'ya İsmail'e
gelip serasker maiyyetinde hidemât‑ı mühimmede bulunmak şartıyla Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle
tevcîh. 10 B. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ ber‑vech‑i arpalık Ankara sancağına mutasarrıf olup hâlâ Özi muhâfızı
olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine yine Özi kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 22 Ca. sene 1200
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Moravî Vezîr Ahmed Paşa hazretlerine Varna91
Muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo muhâfızı olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Muhtar Paşazâde
Mehmed Paşa'ya tevcîh. 14 S. sene 1201. İskenderiye ilhâk.
Livâ‑i mezbûr İskenderiye sancağı ilhâkıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L.
sene 1201
Livâ‑i mezbûr Kurd Paşa dâmâdı İbrahim Bey'e şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince bin nefer kendi bedeninden ve iki bin nefer mîrî asker tedârik ve
istishâbıyla ucâleten Kara Eflak'a gidip emr‑i muhâfazasına kıyâm ve İsmail seraskeriyle bi'l‑muhâbere
re’y ve emriyle hareket ederek Kara Eflak92 ve havâlisinin muhâfazasına ihtimâm eylemek şartıyla
müceddeden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Muharrem sene
[1]202
Livâ‑i mezbûr (…) sene [1]202
Sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı ve hâlâ Derbendler Başbuğu Depedelenli Veli Paşazâde Ali Paşa'ya
tevcîh. 8 Ca. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]203
90 Berezan Point (Chornomorka, Mıkolayiv Oblastı, Ukrayna)
91 Varna (Bulgaristan)
92 Oltenia, Little Walachia (Romanya)

64

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 8]
[s. 11]

[1.4] Livâ‑i Delvine93

Livâ‑i mezbûr deruhde eylediği mâl‑ı mîrîsini tahsîl eylemek üzere hâlâ mutasarrıfı Hacı Paşazâde
Mustafa dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağı mutasarrıfı Kaplan dâme ikbâlühûya Avlonya ve İlbasan
sancakları ihsânıyla Delvine'ye me’mûr ve başbuğ nasb ve ta‘yîn olunan Ömer Paşa dâmet meâlîhiye
maiyyetinde i‘ânet eylemek şartıyla mûmâ‑ileyh Kaplan dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 16 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Avlonya sancağına ilhâkan sâbıkâ İskenderiye sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem İsmail Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 8 L. sene [1]170. Tafsîli
Mısır defterinde olmağla Mısır defterine nazar oluna.
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Yanya sancağıyla maan Hudâvendigâr sancağına ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 Ra. sene
[1]172
Livâ‑i mezbûr Yanya sancağı ile maan sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ Mehmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 B. sene [1]172
Livâ‑i mezbûrda ve Avlonya sancaklarında zuhûr eden eşkıyânın tedmîr ve istîsâlleriyle gereği
gibi nizâmını vermek ve livâeyn‑i mezbûreynde olan atîk ve cedîd emvâl‑i mîriyyeyi tahsîl ve
eşkıyâyı tedmîr eylemek şartıyla zikrolunan Avlonya ve Delvine sancakları sâbıkâ Vidin ve Niğbolu
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 4 Ş. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik sancağı mutasarrıfı Ahmed dâme izzühûya bâ‑fermân tevcîh
olunmuşdur. 5 Ca. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Yusuf Beyzâde Ahmed dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 25 Ca. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Ahmed Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî
10 L. sene [1]174
<<Livâ‑i mezbûr bakâyâ‑yı emvâl‑i mîriyyeyi tahsîle dikkat eylemek şartıyla Avlonya mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh. 5 L. sene [1]175>>
Delvine sancağı sâbıkâ Prizrin sancağına mutasarrıf Keko Mahmu[d] Paşazâde Derviş Ahmed
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 8 L. sene [1]175
Veli zîde mecdühû yarar ve kârgüzâr olduğuna binâen bununla Delvine sancağına mutasarrıf
Derviş Ahmed Paşa'ya hitâben Delvine ve Margaliç ve Aydonat94 ve Mazarak95 kazâları ahâlileri
zimmetlerinde olan emvâl‑i mîrî bakâyânın tahsîli için bundan akdem fermân‑ı âlî sâdır olmuşidi.
93 Delvinë (Arnavutluk)
94 Paramythia (Yunanistan)
95 Mazarakia (Yunanistan)
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El‑hâletü hâzihî paşa‑yı mûmâ‑ileyh henüz mansıbında olmayıp husûs‑ı mezbûr mütesellim ile
görülecek mevâddan olmadığından livâ‑i mezbûr mukaddemâ mutasarrıf Ahmed Bey'in zimmetinde
olan mâl‑ı mîrî ile ahâli‑i livâ‑i mezbûrun zimmetlerinde olan emvâl‑i mîriyye bakâyâsının
mecmûunu muktezâ‑yı taahhüdü üzere tahsîl eylemek şartıyla Delvine sancağı mûmâ‑ileyh Veli
zîde mecdühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.10 Ra. sene [1]176
Tetimme‑i livâ‑i Delvine

[s. 9]

Delvine sancağının ekseri ahâlisi huşûnet ve şekâvet ve ba‘zı mahalleri arz‑ı Arnabudluk olup
vakit vakit cizye ve avârız ve sâir mâl‑ı mîrîlerini edâ etmeyip tahsîli ancak üzerlerine birkaç paşalar
asker ile ta‘yîn ve eşkıyâsı te’dîb olunarak hezâr ta‘b ile mâl‑ı mîrîleri tahsîl olunageldiği cümlenin
ma‘lûmu olduğuna binâen bundan mukaddemce livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Veli Paşa fevt oldukda
birkaç senelik bakâyâ‑yı mâl‑ı mîrînin suhûlet ile tahsîline medâr olmak için ol havâli ahâlisinin
ahvâline bir mikdâr vukûfu olan Silâhşor‑ı Sadr‑ı âlîden Sâlih zîde kadruhû mukaddemâ emr‑i
şerîfimle ta‘yîn ve livâ‑i mezbûr beyzâdelerinden mâl‑ı mîrî tahsîline kâdir eslah‑ı mevcûd kim ise
tahrîr eylemesi tenbîh olunduğuna binâen bu def‘a mûmâ‑ileyhin tahrîrâtı vürûd ve livâ‑i mezbûr
a‘yânından olup yarar ve işgüzâr olan Kaplan Bey zîde mecdühû için bakâyâ‑yı mâl‑ı mîrînin tahsîlini
ve havâlâta edâsını taahhüd eylediğini tahrîr ve taahhüdünü îfâ şartıyla livâ‑i mezbûrun mûmâ‑ileyh
Kaplan zîde mecdühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh buyurulmasını tastîr etmeğin avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince şurût‑ı mezkûre ve rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Delvine sancağı ber‑vech‑i
arpalık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 10 L. sene [1]176. İlmühaber verilmişdir.
Delvine sancağının bakâyâ‑yı mâl‑ı mîrînin tahsîl ve teslîme ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla
livâ‑i mezbûr Avlonya ve İlbasan sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İsmail Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]177. Müteveffâ.
Delvine sancağının bakâyâ‑yı mâl‑ı mîrîsini tahsîl ve teslîmine ihtimâm ve dikkat eylemek
şartıyla livâ‑i mezbûr Avlonya sancağıyla maan sâbıkâ Prizrin sancağına mutasarrıf Abdullah
dâme ikbâlühûya "Kurd Mehmed Paşazâde'dir" bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 Ra. sene
[1]178. İlmühaber verilmişdir.
Bakâyâ‑yı mâl‑ı mîriyyeyi tahsîl ve teslîmine ihtimâm ve dikkat eylemek ve müteveffâ İsmail
Paşa'nın emvâl‑i mektûmesini hârice ihrâc etmek şartıyla livâ‑i mezbûr ve Avlonya sancağı rütbe‑i
mîr‑i mîrânî ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup İsmail
mütevellîsi olan İsmail dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti B. sene
[1]178. Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ihsân olunmuşdur. 9 Ş. sene [1]178
Sinîn‑i vâfireden beri bakâyâ‑yı mâl‑ı mîriyyeden cizye ve avârız ve nüzûl her ne ise livâ‑i mezbûrda
kalan bakâyâyı tahsîl ve teslîmine ihtimâm ve dikkat eylemek ve eğer husûs‑ı mezbûrlara tekâsül ve
tesâmüh eder ise ve hilâf‑ı şer‘ fukarâya taaddî etmek ihtimâli olur ise âhara tevcîh ve kendinin
dahi mîr‑i mîrânlığı ref‘ olunmak şartıyla Avlonya sancağıyla maan sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Vezîr
Mahmud Paşazâde Kahraman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene
[1]179
Taahhüd eylediği seksen bir senesinin mâl‑ı mîrîsini ve andan mâadâ sinîn‑i sâbıkada olan
bakâyâ‑yı sahîha‑i mîriyyeyi îcâb edenlerden tamâmen ve kâmilen tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye edâ
ve teslîm eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr Avlonya sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı
Hacı Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 13 L. sene [1]180
Delvine sancağının mâl‑ı mîrîsini tamâmen ve kâmilen tahsîl ve vakt ü zamânıyla Hazîne‑i
Âmire'ye edâ ve teslîme ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla Avlonya sancağı ilhâkıyla sâbıkâ
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İlbasan sancağına mutasarrıf olan Mahmud Beyzâde Süleyman Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]181. Avlonya sancağı âhara verilmişdir. 4 M. sene [1]182
Mâl‑ı mîrîsini tamâmen ve kâmilen tahsîl ve vakt ü zamânıyla Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve teslîme
ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla sâbıkâ İlbasan sancağına mutasarrıf Abdi Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 27 B. sene [1]182
Mâl‑ı mîrîsini tamâmen ve kâmilen tahsîl ve vakt ü zamânıyla Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve teslîm
eylemek şartıyla ümerâdan Deli Hasan Paşazâde Mahmud Bey vücûhla mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olduğuna binâen bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 7 N. sene [1]182
Mâl‑ı mîrîsini tamâmen ve kâmilen tahsîl ve vakt ü zamânıyla Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve teslîm
eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Muhtar Paşazâde Abdullah Bey'e bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh. Fî 21 M. sene [1]183
Seksen üç ve dört senelerinin mâl‑ı mîrîsini bilâ‑kusûr tamâmen tahsîl ve sene âhirine dek
Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve teslîm eylemek şartıyla Yanya sancağı ile hâlâ İlbasan mutasarrıfı Süleyman
Paşa'ya tevcîh. 24 B. sene [1]184
Atîk ve cedîd mâl‑ı mîrîsini tahsîl ve tamâmen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla
Moton96 kalesi muhâfızı olup Avlonya sancağına mutasarrıf Kurd Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
Selh‑i Ca. sene [1]185
Avlonya sancağı ilhâkıyla ve şurût‑ı mezkûre ile mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûrda dört‑beş seneden beri terâküm eden cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyenin
tahsîline ikdâm ve ihtimâm eylemek şartıyla sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı Yusuf Beyzâde Ahmed
Bey'e bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh. Gurre‑i Z. sene [1]186
Şurût‑ı mezkûre ile Yanyalı Bebr Paşazâde Tâhir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 R. sene [1]187
Şurût‑ı mezkûre ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Delvine sancağı ahâli ve reâyâsının şekâvet ve mefsedetleri sebebiyle seksen üç senesinden beri
cizyelerini kabûl etmeyip berât ve evrâkını geriye reddeylediklerinden müddet‑i vâfireden beri
mâl‑ı cizye ve avârızları tahsîl olunmayıp zimmetlerinde bâkî ve sâbıkâ Selanik Gümrüğü emîni
olan Ebubekir zîde mecdühû müddet‑i vâfireden beri umûr‑ı mîriyyede istihdâm ve me’mûr olduğu
hidmetde sadâkat ve istikâmeti zâhir ve fi'l‑asl livâ‑i mezbûrda vâki‘ Aydonat kasabası sâkinlerinden
olup livâ‑i mezbûrun her umûruna vukûf‑ı tâmmı olmağla livâ‑i mezbûr müceddeden rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile ber‑vech‑i mâlikâne uhdesine kaydolunduğu sûretde livâ‑i mezbûru zabt u rabt ve beher
sene mâl‑ı cizye ve avârızlarını ve emvâl‑i mîriyye‑i sâiresini tahsîl ve bir atîk ve bir cedîd olmak
üzere beher sene iki mâl‑ı cizye ve avârız teslîm ederek sinîn‑i güzeşteden bakâyâ kalan emvâli
tekmîl etmeğe taahhüd birle livâ‑i mezbûrun rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i mâlikâne kendiye
ihsân olunmasını istid‘â eylediğine binâen Delvine sancağı cizyesinin senevî otuz iki bin dört yüz
otuz bir buçuk guruş mâl ve avârızı dahi senevî altı bin iki yüz altmış üç guruş mâlı olup seksen
üç senesi ibtidâsından seksen sekiz senesi gâyetine değin cizye ve avârızlarını ber‑vech‑i hacz ve
kabûl eylemeyip livâ‑i mezbûrun altı senelik cizye ve avârızı mâllarından dört yüz altmış sekiz kîse
akçe ahâli ve reâyâsı zimmetlerinde bâkî kaldığı ve bundan mâadâ livâ‑i mezbûrun cebelisi mâlından
dahi erbâb‑ı tîmâr zimmetlerinde katı vâfir mebâliğ kaldığı ve bundan sonra dahi cizye ve avârızı
ve mevâdd‑ı sâiresinden bir para tahsîli kâbil olmayıp hasâret‑i mîriyyeye bâis olacağı zâhir olup
ve mûmâ‑ileyh Ebubekir livâ‑i mezbûr ahâlisinden olup kavîm ve kabîle sâhibi olduğuna binâen
istid‘âsı üzere livâ‑i mezbûr bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olduğu sûretde
zabt u rabt ve güzeştelerin emvâl‑i mîriyyesi tekmîl oluncaya değin beher sene ikişer mâl‑ı cizye ve
96 Methoni (Yunanistan)
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ikişer avârız tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye teslîm etmekle ve kale ta‘mîri mâddesi ve mevâdd‑ı sâireden
cânib‑i mîrîden matlûbu olan on yedi bin beş yüz guruşu dahi muaccele bedeli cânib‑i mîrîye
teberru‘97 edip evvel ve âhir cânib‑i mîrîden bir nesne mutâlebe eylememek üzere taahhüd eylediği
rikâb‑ı müstetâbda Defterdâr‑ı Şıkk‑ı Evvel el‑Hâc Ömer Vahîd Efendi takrîriyle inhâ eyledikde
ber‑mûceb‑i takrîr şeref‑rîz‑i sudûr eden hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince zikrolunan
Delvine sancağı şurût‑ı mezkûre üzere bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh olunmuşdur. 23 R. sene [1]188
Livâ‑i Delvine

[s. 10]

Osman Kukazâde Mustafa zîde kadruhû Aydonat kazâsı a‘yânından olup cümlenin muhtârı ve
kişizâde ve ehl‑i ırz ve reâyâ‑yı fukarâyı sıyânet ile me’lûf ve idâre‑i umûra kâdir ve her vechile
senden hidmet me’mûl olduğuna binâen Delvine sancağında seksen iki senesinden [seksen] dokuz
senesi gâyetine değin gayr ez‑tahsîlât bakâyâ kalan emvâl‑i mîriyyeyi tahsîl ve cânib‑i mîrîye edâ
ve doksan senesine mahsûben uhdene kayd ve tamâmen tahsîl ve teslîm‑i Hazîne‑i Âmire eylemek
şartıyla livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile sana tevcîh olunmasının nefs‑i Delvine ve sâir üç
aded kazâlar taraflarından vürûd eden dört kıt‘a urûz ve mahzarlarda tahrîr ve mûmâ‑ileyhin
idâreye kudreti olup ber‑vech‑i muharrer gerek güzeşte senelerden kalan bakâyâ‑yı sahîha ve gerek
sene‑i cedîde mâllarını vaktiyle tahsîl ve Hazîne‑i Âmireme ve havâlâta edâ eylemek şartıyla livâ‑i
mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Kapıkethüdâlığı hidmetinde olan98 Aşcıbaşı yeğeni İbrahim
zîde mecdühû istid‘â ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince livâ‑i
mezbûrun mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn olunmağla mutasarrıfı Ebubekir Paşa'nın ref‘inden şurût‑ı
mezkûre ile bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin Başdefterdâr el‑Hâc Mehmed Emin
Recâî dâme ulüvvuhû dahi i‘lâm etmeğin livâ‑i mezbûr bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 Za. sene [1]189
<<Livâ‑i mezbûrda cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayrı ez‑tahsîlât bakâyâ‑yı sahîha ve
gerek sene‑i cedîd mâllarını vakt ü zamânıyla tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve sâir havâlâta edâ ve teslîm
eylemek şartıyla sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 6 R. sene [1]190>>
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe livâ‑i mezbûr bundan akdem hasbe'l‑iktizâ eğerçi tevcîh olunup lâkin
livâ‑i mezbûrdan tahsîli iktizâ eden emvâl‑i mîrîyeye hâlâ mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh
Mustafa Paşa'nın taahhüdü olduğuna binâen tatarruk‑ı halelden sıyâneten müteveccih mansıb i‘tibâr
olunmamak için bâ‑fermân‑ı âlî terkîn olunup Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. 20 B.
sene [1]190
Livâ‑i mezbûrda seksen iki senesinden seksen dokuz senesi gâyetine değin gayr ez‑tahsîlât bakâyâ
kalan emvâl‑i mîriyyeyi edâ ve doksan senesine mahsûben mûmâ‑ileyh Osman Kukazâde Mustafa
Paşa'nın uhdesine kayd ve tamâmen tahsîl ve vaktiyle Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ eylemek
şartıyla zikrolunan Delvine sancağı ber‑vech‑i arpalık bundan akdem mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup
hâlâ üzerinde olmağla kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınıp emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi verilmişdir. Fî 20 B. sene [1]190
Livâ‑i mezbûrda cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayr ez‑tahsîlât bakâyâ‑yı sahîha ve
gerek sene‑i cedîde mâllarını vaktiyle tahsîl ve Hazîne‑i Âmire ve sâir havâlâta edâ ve teslîm eylemek
şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. Fî 21 B. sene [1]191
Delvine sükkânından Selim Bey'in taahüdü üzere cizye ve avârız ve cebeli bedeliyyesi mâlları
olan kırk iki bin yüz iki buçuk guruşu doksan iki senesine mahsûben tamâmen edâ ve teslîm ve
sâir zimemâtı tahsîl ve mahallerine teslîme ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr mîr‑i
97 Metinde "teberrî" şeklinde yazılmıştır.
98 Metinde "olacak" şeklinde yazılmıştır.
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mûmâ‑ileyhe rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. Başmuhâsebe'ye ba‘de'l‑kayd iktizâ eden
evâmiri tahrîr olunmasıçin ilmühaberi verilmişdir. Fî 24 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûrda cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayr ez‑tahsîlât bakâyâ‑yı sahîha ve
gerek sene‑i cedîde mâllarını vaktiyle tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ ve teslîm eylemek
şartıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Osman Kukazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh. 27 B. sene [1]192
Livâ‑i mezbûrda cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayr ez‑tahsîlât bakâyâ‑yı sahîha ve
gerek sene‑i cedîde mâllarını mütesellimine vaktiyle tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ ve
teslîm etdirmek şartıyla hâlâ Bender sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Yusuf Paşa hazretlerine
ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 20 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mutassarıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Selim Paşa'ya şurût‑ı sâbıkı üzere tevcîh olunmuşdur.
17 Za. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 24 C. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe şurût‑ı sâbıkı üzere kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene
[1]194
Livâ‑i mezbûr İlbasan sancağı ile Tırhala mutasarrıfı Vezîr Süleyman Paşa'ya tevcîh. 5 Ca. sene
[1]195
Livâ‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine şurût‑ı sâbıkı ve Tırhala ve İlbasan
sancakları ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]195
Sâbıkâ ber‑vech‑i arpalık Delvine sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Selim Paşa'ya 28 S.
sene [1]196 târihinde livâ‑i mezbûrda cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayr ez‑tahsîlât
bakâyâ‑yı sahîha ve gerek sene‑i cedîd mâllarını vaktiyle tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ
ve teslîm ve me’mûriyyetini hâvi tahrîr olunan diğer emr‑i âlîşânda münderic olan husûsların te’diye
ve temşiyetine nisâr‑ı nakdîne‑i vüs‘ ve iktidâr eylemek şartıyla zikrolunan Delvine sancağı yine mîr‑i
mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 28 S. sene [1]196
Cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayr ez‑tahsîlât bakâyâ‑yı sahîha ve gerek sene‑i
cedîde mâllarını vaktiyle ve mukaddemâ mutasarrıf olduğu senelerden ve eslâfı zimmetlerinde
pesmânde‑i ukde‑i te’hîre kalan bakâyâ‑yı mîriyyenin bir akçesi zâyi‘ olmayarak tamâmen îcâb ve
iktizâ edenlerden tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ ve teslîm eylemek şartıyla Delvine
sancağı sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Kuka Mustafa dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L.
sene [1]197
Delvine sancağında cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayr ez‑tahsîlât bakâyâ‑yı sahîha
ve gerek sene‑i cedîd mâllarını vaktiyle tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ ve teslîm eylemek
şartıyla sâbıkâ Beyşehri mutasarrıfı Aydonatlı Abdurrahman Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i R. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr şurût‑ı mezkûre ile mîr‑i mîrândan Depedelenli Veli Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 23 N. sene [1]198. Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
Yanya sancağı ilhâkdır. Ba‘dehû âhara verildi.
Livâ‑i mezbûr şurûtuyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûrda cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayr ez‑tahsîlât bakâyâ‑yı sahîha ve
gerek sene‑i cedîde mâllarını vaktiyle tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ ve teslîm eylemek
şartıyla zikrolunan Delvine sancağı İlbasanlı mîr‑i mîrândan Süleyman Paşa'nın oğlu olup sâbıkâ
İlbasan mutasarrıfı Mahmud dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 23 L. sene [1]199
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<<Delvine sancağı mutasarrıf‑ı sâbıkı Depedelenli mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh. 4 L. sene 1200>>
Delvine sancağı mutasarrıf‑ı esbakı mîr‑i mîrândan Abdurrahman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4
L. sene 1200
Delvine sancağında cizye ve avârız ve sâir emvâl‑i mîriyyeden gayr ez‑tahsîlât bakâyâ‑yı sahîhayı
vaktiyle tahsîl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve havâlâta edâ ve teslîm eylemek şartıyla sâbıkâ Kayseriyye
sancağı mutasarrıfı Keko Ali Paşazâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
4 L. sene 1201
İki yüz elli nefer asker tedârik ve tamâmen alıp İrşova99 muhâfazasına me’mûren varıp ve ta‘yînâtını
Adakalesi Nüzül Emîni'nden taleb eylemek şartıyla Yakovalı Derviş Ahmed Paşazâde mîr‑i mîrândan
İbrahim Paşa'ya tevcîh. 15 Z. sene 1201
Sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı İbrahim Paşa'ya şurûtuyla tevcîh. 3 Ca. sene [1]202
Delvine sancağı sâbıkâ Ohri mutasarrıfı ve hâlâ Belgrad Muhâfızı maiyyetinde olan mîr‑i
mîrândan Ohrili İsmail Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]202
Delvine sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Delvine sancağı Selim Paşazâde Mustafa Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 24 M. sene [1]204
Delvine sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Delvine sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Delvine sancağı sâbıkâ İnebahtı sancağı mutasarrıfı İlbasanlı Ahmed Paşazâde mîr‑i mîrândan
Abdullah Paşa'ya tevcîh. Selh‑i S. sene [1]206
Delvine sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206

[1.5] Livâ‑i İlbasan100

[s. 11]

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırkkilise mutasarrıfı Ahmed dâme izzühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 27
Ş. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr ba‘zı şurût ile Avlonya sancağına ilhâkan sâbıkâ İskenderiye sancağı mutasarrıfı
Ömer Paşa dâmet meâlîhiye taahhüdü mûcebince bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 16 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr hâlâ Üsküb sancağı mutasarrıfı İslâm dâme ikbâlühûya üzerinde olan Üsküb
sancağına inzimâmen bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri sancağı mutasarrıfı Sâlih dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 9 R.
sene [1]171
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Sâlih dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik sancağı mutasarrıfı Osman dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh.
14 M. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Ahmed zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene
[1]172
<<Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye sancağı mutasarrıfı olup bundan akdem mîr‑livâlığı ref‘ olunan
Muhtar Paşazâde Mehmed dâme izzühûya mîr‑livâlığı ibkâsıyla bâ‑iltimâs‑ı hânî yetmiş üç Şevvâl'i
gurresinden zabt etmek üzere bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 12 Ş. sene [1]173.>> İşbu kaydın emri geriye gelip
battâlda hıfzolunmuşdur.
99 Orșova (Romanya)
100 Elbasan (Arnavutluk)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dukakin sancağı mutasarrıfı Mustafa dâme ikbâlühûya yetmiş üç Ramazân'ı
gurresinden zabt etmek üzere bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 15 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye sancağıbeyi Süleyman dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. Bâ‑iltimâs‑ı vâli‑i Rumeli. 19 Ra. sene [1]174. Mezkûr Süleyman Bey ile lâhıkı olan Ahmed
Paşa'nın beynlerinde münâkaşa olmağla mîr‑livâlığı ref‘ olunmuşdur. Evâhir‑i R. sene [1]175
Zikrolunan İlbasan sancağı yetmiş dört Rebîü'l‑evvel'inin on dokuzuncu gününde sâbıkâ
İskenderiye mutasarrıfı Süleyman Bey'e tevcîh olunmağla mîr‑i mûmâ‑ileyhin senesi tekmîlinden
sonra zabt etmek üzere zikrolunan İlbasan sancağı avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden mutasarrıf‑ı esbakı
Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 10 L. sene [1]174. Bunun dahi
bâ‑hatt‑ı hümâyûn mîr‑i mîrânlığı merfû‘dur. Evâhir‑i R. sene [11]75
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çirmen sancağına mutasarrıf Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Ca. sene [1]175. Asl‑ı hatt‑ı hümâyûnu verilmeyip buyuruldu
sâdır olmuşdur.
Sâbıkâ İzvornik sancağına mutasarrıf olan Ahmed Bey yarar ve nâmdâr olmağla hâlâ Kırım hânı
olan celâdetlü Kırım Giray Hân hazretleri mektûblarıyla inhâ ve iltimâs etmeleriyle avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden İlbasan sancağı mûmâ‑ileyh Ahmed Bey'e yetmiş altı senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının
gurresinden zabt eylemek üzere rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunup emr‑i şerîfi verilmişdir.
Bâ‑fermân. 16 S. sene [1]176
Yetmiş yedi senesi Rebîü'l‑evvel'inin gurresinden zabt eylemek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
İlbasan sancağı sâbıkâ İnebahtı mutasarrıfı Vezîr Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhi[ye]
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Z. sene [1]176. Ohr[i] sancağı dahi gurre‑i Ra. sene [11]77
târihinden zabt eylemek üzere mûmâ ileyhe ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn verilmişdir. 20 M. sene [11]77
İlbasan sancağı sâbıkâ mutasarrıfı olan mîr‑i mîrândan Ahmed dâme ikbâlühûya avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince yetmiş sekiz
senesi Rebîü'l‑evvel'inin gurresinden zabt etmek üzere ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 29 C.
sene [1]177. Verilmedi. İşbu emir henüz verilmeyip sandıkda kîse ile hıfzolundu.
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i arpalık Avlonya sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
İsmail Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık ilhâkan bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L.
sene [11]77. Müteveffâ.
Livâ‑i mezbûr hâlâ Köstendil sancağı ilhâkıyla Hotin muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Silâhdâr Hamza Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 28 S.
sene [1]178. Köstendil ve Hotin sancakları âhara verilmişdir. İnebahtı sancağı ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
24 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb sancağına mutasarrıf Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 5 C. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Mahmud Beyzâde Süleyman dâme izzühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh. 13 Za. sene [1]178; Mûmâ‑ileyhe rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh olunmuşdur. 21 C. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Keko Mahmud Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı İpekli Mahmud Paşa yeğeni Mahmud dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 4 Za. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ada‑i Kebîr muhâfızı olan Hasan Kâta(?) yeğeni Ahmed dâme ikbâlühûya
Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin iltimâslarıyla bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. Fî 3 S. sene [1]180
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Livâ‑i mezbûr seksen bir Muharrem'inden zabt etmek üzere sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Mahmud
Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
[s. 9]

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin sancağı mutasarrıfı Benyüz(?) Beyzâde Ahmed dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 3 R. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine mutasarrıfı Mahmud Beyzâde Süleyman dâme ikbâlühû[ya]
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 27 B. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 N. sene [1]183
İskenderiyeli Mehmed Paşazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 6 N. sene [1]185; Rikâb.
Hüdâverdi Paşazâde Mâil Ahmed Paşa'ya101 tevcîh olunmuşdur. 13 Z. sene [1]186
Ruscuk Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Şerîf Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 9 Za. sene
[1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh Şerîf Hasan Paşa hazretlerine ibkâ. 8 B. sene [1]188
Sâbıkâ Çalıkkavak102 Muhâfızı Mustafa Paşa'ya Özi kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. 2 Ca. sene
[1]189
Sâbıkâ Sultanönü ve Bender sancaklarına mutasarrıf Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh.
9 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 28 Ra. sene
[1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı İşpuzili103 Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 8 R.
sene [1]190
<<Livâ‑i mezbûr paşa‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. [1]190>> Terkîn.
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan İlbasanlı Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
15 Za. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr hâlâ İnebahtı sancağı ilhâkıyla Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Süleyman Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 23 S. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Hotin kalesi muhâfazası şartıyla ve Tırhala ve Hotin sancakları ilhâkıyla vezîr‑i
müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
<<Hotin âhara verilip yerine Beyşehri sancağı ilhâkdır.>>
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ fi'l‑evvel ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i İlbasan

[s. 10]

Mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Süleyman Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 7 Ca. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa'ya ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 10 L.
sene [1]193
101 Cevdet Tasnifi Askeriye (BOA, C.AS), 885/38043
102 Rish (Bulgaristan)
103 Spuž (Karadağ)
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Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa'ya tevcîh.
10 Za. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa dâmet meâlîhiye kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Delvine sancağı ile Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 5 Ca. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe Tırhala ve Delvine sancakları ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Süleyman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 S.
sene [1]196
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyh Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
İlbasan sancağı mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa'nın oğlu
Mahmud Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. Gurre‑i Ra. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Süleyman Paşazâde Mahmud dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197. Emri geri geldi.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı muhâfızı olup Rumeli pâyesi olan Mehmed Paşazâde Süleyman
Paşa dâmet meâlîhiye tevcîh. 4 Za. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı muhâfızı olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İbrahim Paşa
dâmet meâlîhiye tevcîh. 23 C. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı ve Rumeli pâyesi olan Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 12 L. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
<<Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200>>
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde sancağına mutasarrıf ve Fethülislâm Muhâfızı Süleyman Paşazâde
Mehmed Paşa'ya tevcîh. 17 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr mütesellim‑i sâbıkı Ahmed Paşazâde Abdullah Bey'e me’mûriyyeti emrinde
münderic vesâyâ mûcebince hareket eylemek üzere rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 5 C.
sene 1201
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ olunmuşdur. 4 L. sene 1201
[s. 10M]

Livâ‑i İlbasan
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dukakin sancağı mutasarrıfı Kekozâde İlyas Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Ahmed Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh. 15 Ra. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ali Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh.
15 B. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Vezîr Süleyman Paşazâde İbrahim Paşa'ya tevcîh. 11 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr Kurd Paşa dâmâdı İbrahim Paşa'nın birâderi Ca‘fer Paşa'ya tevcîh. 21 S. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Serbevvâbîn‑i Dergâh‑ı Âlî ve Silâhşor‑ı Şehriyârî‑i sâbık ve Mahmud Paşa
birâderzâdesi Mehmed Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 22 Ca. sene [1]205
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Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206

[1.6] Livâ‑i İskenderiye104

[s. 12]

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan sancağı mutasarrıfı Süleyman dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ve
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 19 N. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr nizâm‑ı memlekete ihtimâm eylemek ve Delvine sancağının mâl‑ı mîrîsini tahsîl
ve eşkıyâyı tedmîre me’mûr Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerinin maiyyetinde hidmetde
bulunmak şartıyla ve rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Mustafa Beyzâde Mehmed zîde kadruhûya bâ‑emr‑i âlî
tevcîh. Fî 8 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mustafa Beyzâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Mustafa Beyzâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 6 L. sene [1]172
Sâbıkâ İskenderiye sancağıbeyi olup bundan akdem mîr‑livâlığı ref‘ olunan Muhtar Paşazâde
Mehmed dâme izzühû yarar ve kârgüzâr olduğuna binâen mîr‑livâlığı ibkâsıyla zikrolunan
İskenderiye sancağı yine mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulmasını hâlâ Kırım hânı olan celâdetlü Kırım
Giray Hân hazretleri mektûblarıyla inhâ ve iltimâs etmeleriyle livâ‑i mezbûr yetmiş üç senesi
Şevvâlü'l‑mükerreminin gurresinden zabt eylemek üzere müşârun‑ileyhin iltimâsları mûcebince
mîr‑livâlığı ibkâsıyla yine livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed dâme izzühûya tevcîh olunmuşdur. Fî
3 Ş. sene [1]173. İşbu kaydın emri verilmeyip battâla hıfzolunmuşdur.
Livâ‑i mezbûr yetmiş üç Şevvâl'i gurresinden hâlâ mutasarrıfı Mustafa Beyzâde Mehmed
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 12 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i arpalık mûmâ‑ileyh Mustafa Beyzâde Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî kemâ‑kân ibkâ olunmuşdur. 18 C. sene [1]174
İskenderiye sancağı hâlâ mutasarrıfı Mustafa Beyzâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
ibkâ kılınmışdır. 20 C. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin sancağına mutasarrıf Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. Gurre‑i S. sene [1]176
Sâbıkâ İskenderiye sancağına mutasarrıf Mustafa Beyzâde Mehmed dâme ikbâlühû[ya] an‑asl
livâ‑i mezbûrda sâkin olduğuna binâen livâ‑i mezbûr bundan akdem mûmâ‑ileyhe tevcîh ve dört
beş sene üzerinde ve mâl‑ı mîrîsi tahsîl ve umûr‑ı memleketi tanzîm ve zamân‑ı zabtında nizâ‘
ber‑taraf ve âsûdelik gelmişiken bi‑hasebi'l‑iktizâ âhara verilmişidi. El‑hâletü hâzihî sâdır olan hatt‑ı
hümâyûn mûcebince kemâ‑fi's‑sâbık mâl‑ı mîrînin tahsîlinde ve tanzîm‑i memleketde ihtimâm
eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur. 10 L. sene
[1]176. İlmühaberi verilmişdir.
Tetimme‑i livâ‑i İskenderiye

[s. 13]

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mustafa Beyzâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
104 Shkodër (Arnavutluk)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya sancağına mutasarrıf Hacı Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya mâl‑ı
mîrînin tahsîlinde ve tanzîm‑i memleketde ihtimâm eylemek şartıyla bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 3 Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Mustafa Beyzâde Mehmed dâme ikbâlühûya mâl‑ı mîrîyi tahsîl
ve umûr‑ı memleketi tanzîm ve ihtimâm eylemek ve tarafından şâkî zuhûr etmemek vechile bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Z. sene [1]178. İlmühaberi verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe şurût‑ı sâbıkasıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
6 L. sene [1]179. İlmühaberi verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe şurût‑ı sâbıkasıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L. sene
[1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe şurût‑ı sâbıkasıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh, ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 24 Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Sâbıkâ Dukakin mutasarrıfı İskenderiyeli Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
6 N. sene [1]185
Sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Z. sene
[1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 8 B. sene [1]188
Sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 27 Ca. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr müteveffâ Mehmed Paşazâde Mustafa Paşa'ya mîr‑i mîrânlığı ibkâsıyla tevcîh
olunmuşdur. 27 Ca. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe me’mûr olduğu hidemât‑ı aliyyede kemâl‑i ihtimâm ve
gayret eylemek şartıyla kemâ‑kân ibkâ. 21 Ca. sene [1]191
Mora'nın nizâmı karîn‑i hitâm oluncaya dek Balyabadra105'da ikâmet ve nizâm‑ı memlekete
dikkat eylemek şartıyla İnebahtı sancağı ilhâkıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i İskenderiye
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dukakin mutasarrıfı İskenderiyeli müteveffâ Mehmed Paşazâde mîr‑i
mîrândan Mahmud Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12 R. sene [1]192
İskenderiye sancağı Mehmed Paşazâde mîr‑i mîrândan Mahmud Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12
R. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene
[1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
20 Ca. sene [1]193
105 Patras (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i
R. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde sancağı mutasarrıfı Selö Hasan Paşa106 yeğeni Mahmud Paşa'ya
tevcîh. 18 C. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 19
S. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mehmed Paşazâde Mahmud dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i arpalık mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Mehmed Paşazâde Mahmud
dâme ikbâlühûya me’mûriyyetini hâvi sâdır olan diğer emr‑i şerîfde mastûr şurûta riâyet eylemek
üzere müceddeden ibkâ ve tevcîh olunmuşdur. 15 B. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Muhtar
Paşazâde Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 29 M. sene 1200
Çirmen sancağı dahi ilhâkan tevcîh. Gurre‑i S. sene 1200
İskenderiye sancağı mutasarrıf‑ı sâbıkı Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh. 5 B. sene
1200
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr hâlâ Yanya sancağına mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olan Muhtar Paşazâde Mehmed
Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 17 Ca. sene 1201
Livâ‑i mezbûr Yanya sancağı ilhâkıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ olunmuşdur.
4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan hâlâ Ohri mutasarrıfı Tobdanzâde Mustafa Paşa'ya ber‑vech‑i
arpalık ilhâkan tevcîh. 12 B. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa'ya mîr‑i mîrânlığı ibkâsıyla
tevcîh. 13 Za. sene [1]203
Rütbe‑i vezâret tevcîh ve livâ‑i mezbûr ibkâ. 4 Ş. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 2 L. sene [1]205. Anadolu eyâleti âhara verildi. 27 N. sene [1]206
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 3 L. sene [1]206

[1.7] Livâ‑i Avlonya107

[s. 12]

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Kaplan Beyzâde İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh.7 L. sene [1]169
Delvine sancağı ahâlisi öteden beri huşûnet ve şekâvet üzere olduğuna binâen zimmetlerinde üç
senelik emvâl‑i mîriyye bakâyâsı olduğundan mâadâ geçen sene livâ‑i mezbûrun eşkıyâsı Karlıili
havâlilerine vâfir hasâret eyledikleri ecilden "emvâl‑i mîriyyenin tahsîli ve eşkıyâ‑yı mezbûrenin
106 Hasan Paşa (Selözzâde) 1157/1744'de Tırhala Mutasarrıfı olmuş bir mîr‑i mîrândır. Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî, C. 2, Yay. haz. Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul: 1996, s. 643'teki bilgi neticesinde
"Selö" yazımı tercih edildi.
107 Vlorë (Arnavutluk)

76

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

te’dîbi için kimlerin me’mûriyyeti münâsibdir" deyü Rumeli Vâlisi Vezîr Ali Paşa hazretlerinden
bundan mukaddemce keyfiyyet istisfâr olundukda müşârun‑ileyhin tahrîrâtı gelip hulâsa‑i
mefhûmunda sâbıkâ İskenderiye sancağı mutasarrıfı Ömer Paşa dâmet meâlîhi müşârun‑ileyhin
yanında bulunmağla mâl‑ı mîrînin tahsîli ve eşkıyânın gûş‑mâli şartıyla Avlonya sancağı paşa‑yı
mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûreyi edâ edinceye dek İlbasan sancağı dahi ilhâkan ihsân ve
başbuğ nasbolunması ve hidmet‑i mezbûreyi taahhüd ve hüccet‑i şer‘iyye vereceğini beyân etmekle
livâeyn‑i mezbûreyn bâ‑emr‑i hümâyûn mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 16 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Delvine sancağı ilhâkı ve ba‘zı şurût ile sâbıkâ İskenderiye sancağı mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 8 L. sene [1]170.
Tafsîli Mısır defterine kaydolunmuşdur.
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i arpalık hâlâ İlbasan sancağı mutasarrıfı İslâm dâme ikbâlühûya
ber‑vech‑i ilhâk bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 3 Ra. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûrda ve Delvine sancaklarında zuhûr eden eşkıyânın tedmîr ve istîsâlleriyle gereği gibi
nizâmını vermek ve livâeyn‑i mezbûreynde olan atîk ve cedîd emvâl‑i mîriyyeyi tahsîl ve eşkıyâyı
tedmîr eylemek şartıyla zikrolunan Avlonya ve Delvine sancakları sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancakları
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4
Ş. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Yanya sancağıyla maan sâbıkâ Yanya sancağına mutasarrıf olan Selman
dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. Gurre‑i R. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr yetmiş üç Ramazân'ı gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı
İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 15 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Fî gurreti M. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Ohri sancağı mutasarrıfı Kahraman Paşa'nın oğlu Mahmud'a rütbe‑i mîr‑i mîrânî
ile bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 19 Ra. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Kahraman Paşa'nın oğlu Mahmud dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 10 L. sene [1]174
Sâbıkâ Delvine ve Avlonya sancaklarına mutasarrıf Vezîr İsmail Paşa Delvine sancağından bakâyâ
olan emvâl‑i mîriyyeyi ve çiftliklerinin temlîki zımnında müteahhid olduğu akçenin kusûrunu edâ ve
teslîme mübâderet etmek üzere cerâyim‑i sâbıkası afvını ve vezâ[r]eti ibkâsını vâlidesi Râbia Hanım
ref‘‑i ruk‘a‑i istirhâm ve hâlâ Sadrıa‘zam Râgıb Mehmed Paşa hazretleri dahi istircâ eylediklerine
binâen vezâreti ibkâ olunup avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden Avlonya sancağı dahi ber‑vech‑i arpalık
vezîr‑i müşârun‑ileyh İsmail Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 S. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5
L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L.
sene [1]176
Müşârun‑ileyhe İlbasan sancağı dahi ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [11]77
Müşârun‑ileyhin üzerinde olan Avlonya ve İlbasan sancaklarına ilhâkan Delvine sancağı dahi
ba‘zı şurûtuyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh ve Avlonya sancağı ve İlbasan sancağı ibkâ kılınmışdır. 6
L. sene [1]177. Müteveffâ.
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Livâ‑i mezbûr Delvine sancağının bakâyâ‑yı mâl‑ı mîrîsini tahsîl ve teslîmine ihtimâm ve dikkat
eylemek şartıyla Delvine sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Prizrin sancağına mutasarrıf Kurd Mehmed
Paşazâde Abdullah dâme ikbâlühû[ya] bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 Ra. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Delvine sancağı ilhâkı ve rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup hâlâ İsmail mütevellîsi olan İsmail dâme mecdühû[ya] bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti B. sene [1]178. Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret tevcîh olunmuşdur. Fî 9
Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Delvine sancağı ilhâkıyla ba‘zı şurût ile sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Vezîr Mahmud
Paşazâde Kahraman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Delvine sancağı ilhâkı ba‘zı şurût ile sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Hacı Paşazâde
Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 13 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Delvine sancağı ilhâkı ba‘zı şurût ile sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Mahmud Beyzâde
Süleyman Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr vedî‘a‑i uhde‑i ihtimâmı olan Emlâk‑ı Hümâyûn'u tanzîm ve tesviyesiyle
‘imârlarına ve livâ‑i mezbûr kazâlarından tahsîli muktezî emvâl‑i mîrînin tamâmen tahsîline ve ol
havâliyi keyd ü mazarrat‑ı eşkıyâdan hıfz u hırâsete kemâl‑i dikkat ve sarf‑ı vüs‘ ü kudret eylemek
şartıyla Çaprastlı Hasan Paşa'ya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 4 M. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr şurût‑ı mezkûre ile sâbıkâ Hudâvendigâr mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed
Paşa'ya bâ‑emr‑i âlî tevcîh. 23 Za. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i Avlonya

[s. 13]

Moton kalesi muhâfazası şartıyla Kurd Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 Ca. sene [1]184
Delvine sancağı dahi ilhâkan tevcîh. Selh‑i Ca. sene [1]185
Fî‑mâ‑ba‘d me’mûr olacağı hidemâtda mükemmel kapısı halkıyla mevcûd bulunmak şartıyla ibkâ
kılınmışdır. 6 N. sene [1]185
Delvine sancağı ile mûmâ‑ileyhe ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Emlâk‑ı Hümâyûn'un tanzîm ve tesviye [ve] ‘imârlarına ve ol havâliyi keyd ü mazarrat‑ı eşkıyâdan
hıfz u hırâsete ve tahrîrine me’mûr olduğu iki bin nefer piyâde bi‑inâyetillâhi Teâlâ nevrûz‑ı fîrûzda
Ordu‑yı Hümâyûn'a tesyîrlerinde kemâl‑i dikkat ve sarf‑ı vüs‘ ü kudret eylemek şartıyla yalnız livâ‑i
mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 28 N. sene [1]186
Kemâ fi'l‑evvel Emlâk‑ı Hümâyûn'un tanzîm ve tesviyesiyle ‘imârlarına ve ol havâliyi keyd ü
mazarrat‑ı eşkıyâdan hıfz u hırâsete ve tahrîr ve sevkine me’mûr olduğu piyâde ve süvâriyi bir gün
akdem Ordu‑yı Hümâyûn'a getirmeğe kemâl‑i ihtimâm ve dikkat ve sarf‑ı vüs‘ ü kudret eylemek
şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 20 L. sene [1]187
Sâbık mutasarrıfı ve İnöz Muhâfızı Hacı Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene
[1]188
Emlâk‑ı Hümâyûn'un tanzîm ve tesviyesiyle ‘imârlarına ve ol havâliyi keyd ü mazarrat‑ı eşkıyâdan
hıfz u hırâsete kemâl‑i dikkat ve sarf‑ı vüs‘ ü kudret eylemek şartıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı Kurd Ahmed
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr şurût‑ı mezkûre ile paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6 L. sene [1]189
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Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe şurût‑ı mezkûre ile kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe şurût‑ı sâbıkı üzere kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
7 L. sene [1]191
Emlâk‑ı Hümâyûn'u doksan üç senesinden i‘tibâr ile idâre ve emvâl‑i mîriyyenin tahsîline ikdâm
eylemek şartıyla sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf ve hâlâ Özi muhâfazasında olan mîr‑i
mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 Ş. sene [1]192
29 L. sene [1]192 târihinden livâ‑i mezbûru zabt ve Emlâk‑ı Hümâyûn'u doksan üç senesinden
i‘tibâr ile idâre ve emvâl‑i mîriyyenin tahsîl ve vakt ü zamânıyla tamâmen edâ ve teslîmine ihtimâm
eylemek şartıyla sâbıkâ Dukakin mutasarrıfı Yakovalı Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 29 L.
sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Kurd Ahmed Paşa'ya şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince diğer evâmir‑i şerîf[e]de tafsîl ve beyân olunduğu târihden Emlâk‑ı
Hümâyûn'u idâre ve emvâl‑i mîriyyenin tahsîl ve vakt ü zamânıyla tamâmen edâ ve teslîmine
ihtimâm eylemek şartıyla Derbendler Başbuğluğu ile tevcîh. 16 S. sene [1]193. Mâliye tarafından dahi
iktizâ eden emr‑i şerîfi tahrîr olunmasıçin ilmühaber kâimesi verildi.
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Derbendler Başbuğluğu ile paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Derbendler Başbuğluğu ile mûmâ‑ileyh Kurd Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Derbendler Başbuğluğu ile paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Derbendler Başbuğluğu ile mûmâ‑ileyh Kurd Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr Derbendler Başbuğluğu ile paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr Derbendler Başbuğluğu ile mûmâ‑ileyh Kurd Ahmed Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene 1200
Livâ‑i mezbûr Kurd Paşazâde Mehmed Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
21 Za. sene 1201
Sâbıkâ Yanya mutasarrıfı Kurd Paşa dâmâdı İbrahim Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 8 Ca. sene
[1]202
Avlonya sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. Gurre‑i N. sene [1]202
Avlonya sancağı mîr‑i mîrândan Kurd Paşa dâmâdı İbrahim dâme ikbâlühûya ibkâ. 16 L. sene
[1]203
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 11 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 18 Ş. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 3 L. sene [1]206
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[s. 14]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 15]

﴾ Boş sayfa﴿

[1.8] Livâ‑i Ohri108

[s. 17]

Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Koca Halil Paşa yeğeni Sâlih zîde mecdühû[ya] bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Mustafa dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 17 Z. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Rikâb‑ı Hümâyûn Çukadârlığı hidmetinde olan Abdi dâme mecdühûya
Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 23 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Avlonya sancağı mutasarrıfı İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 12 Ca. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı İbrahim dâme ikbâlühû[ya] bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
4 L. sene [1]171; Mezkûr İbrahim'in mîr‑i mîrâniyyeti bâ‑hatt‑ı hümâyûn terkîn olunmuşdur. Evâhir‑i R.
sene [11]72
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Avlonya ve İlbasan sancaklarına mutasarrıf olan Ömer Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 7 Ca. sene [1]172
Ohri sancağı mutasarrıfı Ömer Paşa'nın zulm ü taaddîsi olduğu ma‘lûm‑ı hümâyûn olmakdan
nâşî ibreten li'l‑gayr paşa‑yı mûmâ‑ileyhin azli ve yerine mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan mu‘tedil bir
paşanın nasbı bâbında hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve adâlet‑bahş sudûr olup ve sâbıkâ Bender
sancağına mutasarrıf olan Kaplan dâme ikbâlühû mîr‑i mîrân‑ı kirâmın yarar ve nâmdârlarından olup
kendiden i‘tidâl üzere hareket me’mûl olmağla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince
livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i arpalık mûmâ‑ileyh Kaplan dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur. 16 Ş. sene
[1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 14 Z. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin sancağına mutasarrıf olup Dukakin mütesellimi olan Kahraman
dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 Za. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı olan Sâlih dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i arpalık
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 27 B. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Sâlih dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 20 C. sene [1]175
Ohri sancağı sâbıkâ Alacahisar sancağına mutasarrıf olan İpekli Mahmud Paşa yeğeni Mahmud
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 11 B. sene [1]176
Ohri sancağı hâlâ İlbasan sancağına mutasarrıf Vezîr Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa
dâmet meâlîhiye yetmiş yedi Rebîü'l‑evvel'inden zabt eylemek üzere ber‑vech‑i ilhâk tevcîh
olunmuşdur.20 M. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil sancağına mutasarrıf Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. 10 N. sene [1]177
108 Ohrid, (Makedonya)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya sancağına mutasarrıf Mustafa Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti Ca. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 13 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı İpekli Mahmud Paşa yeğeni Mahmud dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 20 S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L.
sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Keko Mahmud Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 4 Za. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Mollacıkzâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri sancağı mutasarrıfı Memiş Paşazâde Ebubekir dâ[me] izzühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 18 Ra. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa dâme meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum mutasarrıfı Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 29 Ca. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr muhâfazasına me’mûr olduğu Kılburun kalesini gereği gibi muhâfaza etmek
şartıyla Bayram Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i B. sene [1]183
[s. 16]

Livâ‑i Ohri
Koron109 kalesi Muhâfızı Kavayalı İbrahim Paşa'ya kale‑i mezbûr muhâfazası şartıyla tevcîh
olunmuşdur. 15 Za. sene [1]184
Sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Mehmed Paşa hazretlerine rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh
olunmuşdur. 7 N. sene [1]185. Rikâb.
Sâbıkâ Klis mutasarrıfı İbrahim Paşazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 13 Z. sene [1]186
Sâbıkâ Yanya mutasarrıfı ve hâlâ Varna Muhâfızı Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 9 Za. sene
[1]187
Paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. 28 C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çirmen ve Üsküb sancaklarına mutasarrıf Moravî Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]190
Dukakin sancağı dahi ilhâkan [tevcîh]. 24 L. sene [1]190. Ba‘dehû âhara verildi.
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine yalnız ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
Fî 14 R. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Ahmed Paşa'ya üç
yüz nefer kapısı halkı ve beş yüz nefer mîrî piyâde asker ile ucâleten varıp Hotin Muhâfızı Vezîr‑i
109 Koroni (Yunanistan)
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mükerrem Süleyman Paşa hazretlerinin maiyyetinde hidmet‑i hıfz u hırâsetde kıyâm eylemek şartıyla
tevcîh. 24 C. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Moylova110 muhâfızı olan paşa‑yı mûmâ‑ileyhe muktezâ‑yı me’mûriyyeti üzere
hidmet‑i muhâfazada kıyâm eylemek şartıyla ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr hâlâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çerkes Hasan Paşa hazretlerine Kili kalesi
muhâfazası şartıyla ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur.12 M. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan ve Rumeli pâyesi olan
Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Anabolu kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑livâ‑i Mora ve Mizistre hâsları ile sâbıkâ
Tırhala mutasarrıfı Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Anabolu Muhâfızlığı ile ve Yanya sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Karesi ve Sultanönü
mutasarrıfı Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh. 2 B. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr hâlâ Özi muhâfazasında olan mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4
L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Akkirman ve Bucak111 kaleleri muhâfızlığı ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ
kılınmışdır. 26 R. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bender Muhâfızı mîr‑i mîrândan Kâdı İbrahim Paşa'ya Akkirman
Muhâfızlığı ile tevcîh. Bâ‑hatt‑ı hümâyûn. 20 Ş. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Özi Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa'nın oğlu mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 27 Za. sene [1]196
Ohri sancağı Kili muhâfazası şartıyla Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Ohrili Ahmed Paşa'ya
tevcîh. 20 Ra. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr müşârun‑ileyh Ahmed Paşa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 18 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr İskenderiyeli Mehmed Paşazâde mîr‑i mîrândan Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
16 Ra. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr Dukakin sancağı ile sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı Vezîr Hasan
Paşa hazretlerine tevcîh. 8 M. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil sancağına mutasarrıf ve hâlâ Boğdan başbuğu olan mîr‑i mîrândan
Osman Paşa'ya tevcîh. 21 Ca. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı İskenderiyeli Mehmed Paşa[zâde] Ahmed Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 15 B. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr Ohrili mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya tevcîh. 29 M. sene 1200
Ohri sancağı sâbıkâ Özi Muhâfızı Vezîr Çerkes Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 4 L. sene 1200
Ohri sancağı sâbıkâ Aksaray sancağına mutasarrıf Keko Ali Paşazâde Seyfeddin Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 3 S. sene 1201
Livâ‑i mezbûr hâlâ Tırhala sancağına mutasarrıf Veli Paşazâde Depedelenli Ali Paşa'ya ilhâkan
tevcîh. 17 Ca. sene 1201
110 BOA, C.AS. 640/26948; Bugün Rusya sınırları içerisinde "Moylovo" isminde bir yerleşim yeri mevcuttur.
111 BOA, C.AS. 1203/53867
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Livâ‑i mezbûr Tırhala sancağı ilhâkı ve Derbendât Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya tevcîh. 14 Z. sene 1201
Livâ‑i mezbûr İskenderiye hudûdlarını usât tecâvüzünden muhâfazaya ikdâm ve me’mûriyyeti
emrini münderic şerâite ihtimâm eylemek şartıyla Akcahisarlı Tobdanzâde Mustafa Paşa'ya tevcîh.
23 Ra. sene 1202
Livâ‑i mezbûr İskenderiye sancağı ilhâkıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr İskenderiye mutasarrıfı Vezîr Mahmud Paşa birâderi mîr‑i mîrândan İbrahim
dâme ikbâlühûya tevcîh. 4 Ş. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 7 Z. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 17]

[1.9] Livâ‑i Alacahisar112

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Kapı Ağası birâderi İsmail dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Semendire ve Beyşehri sancaklarına mutasarrıf Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk ve bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5
L. sene [1]170
Enderûn‑ı Hümâyûn'da Kilâr‑ı hâssa'da Peşkîrbaşılık'dan taşra çıkacak nân‑pâresi mukâbili
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Alacahisar sancağı livâ‑i
mezbûr ahâlilerinin hazariyye ve seferiyye nâmıyla veregeldiklerini Belgrad muhâfızlarına edâ
eylemek şartıyla bin yüz elli dokuz senesi Şa‘bân'ında İsmail dâme izzühûya ber‑vech‑i te’bîd tevcîh
ve emr‑i âlîşân ile üzerinde iken bir takrîb âhara verilip ba‘dehû yine mîr‑i mûmâ‑ileyhe ibkâ ve
tevcîh olunmuşiken yetmiş senesi Şevvâl'inde yine Belgrad Muhâfızı Vezîr İbrahim Paşa'ya ilhâkan
tevcîh olunmağla hâline terahhumen livâ‑i mezbûr hazariyyesiyle maan ber‑vech‑i te’bîd kendiye
ibkâ ve ihsân buyurulması bâbında rikâb‑ı şevket‑nisâb‑ı hüsrevâneye arzuhâl ve istid‘â eyledikde
mukaddemâ etmeği mukâbili te’bîden tevcîh olunduğuna binâen bu def‘a dahi şeref‑bahşâ‑yı sudûr
olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince şart‑ı sâbıkı üzere livâ‑i mezbûr kemâ fi'l‑evvel
müebbeden mîr‑i mûmâ‑ileyh İsmail dâme izzühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 7 C. sene [1]171
Mîr‑i mûmâ‑ileyhin yedine i‘tâ olunan emr‑i şerîf‑i âlîşânın bâlâsına "mûcebince amel oluna"
deyü hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn keşîde buyurulmağla "keşîde buyurulan hatt‑ı hümâyûn
mahalline kaydoluna" deyü fermân‑ı âlî sâdır olmağla mahalline kayd ve sebt olunmuşdur. Fî gurreti
B. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh İsmail Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh İsmail Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene
[1]175
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı İsmail Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî
6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i te’bîd bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]180.
Terkîn şud. Mûmâ‑ileyh sefere me’mûriyyetiçin Beylik tarafından emr‑i şerîf yazılmışdır.
112 Kruševac (Sırbistan)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine sancağı mutasarrıfı Mahmud dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh.
Fî 21 M. sene [1]182113
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağına mutasarrıf Selö Hasan Paşazâde Ali Paşa'ya tevcîh. 16 M.
sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine tevcîh.
22 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr hâlâ Yanya sancağı mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk tevcîh
olunmuşdur. 23 N. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Belgrad muhâfızı olup Semendire sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 26 M. sene [1]184
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Vidin cânibine me’mûr Sâlih Paşazâde Emrullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 29 S. sene [1]185
Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 17 L. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Ahmed Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 Ra. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]187
Sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı Abdullah Paşa'ya tevcîh. 5 M. sene [1]189
Ferhâdzâde İsmail Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'ya ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunduğunu müş‘ir
vürûd eden ilmühaber kâimesi mahfûzdur. 10 Ra. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr eğerçi ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunmuş olup ancak menâsıbın kılleti olmak
hasebiyle mâlikâne kaydının ve fakat mansıb olmak üzere zabtı muktezâ‑yı vakt ü hâlden olmakdan
nâşî mâlikâne kaydı ihrâc ve imrâr‑ı nazar olundukda müteveffâ İsmail Paşazâde mîr‑i mîrândan
İbrahim Paşa'nın mahall‑i makarrı olan Yenipazar'ın cevânib‑i erbaasını keyd ü mazarrat‑ı eşkıyâdan
muhâfaza edip her hâlde şâyân‑ı inâyet olmakdan nâşî sadr‑ı esbak müteveffâ Halil Paşa'nın
mukaddemâ Bosna vâliliği hilâlinde inhâ ve istid‘âsına binâen sâbıkları ve emsâli mûceblerince yüz
seksen dokuz senesi Mart'ından senevî bin beş yüz guruş mâl takdîr ve on bin guruş muaccele ile
zikrolunan Alacahisar sancağı mûmâ‑ileyh İbrahim Paşa'ya ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh ve berâtı
i‘tâ olunmuş olup vâkıan mukaddem vukû‘ bulan sefer‑i hümâyûn takrîbiyle mîr‑i mîrân‑ı kirâmın
kesreti ve menâsıbın kılleti olduğu cihetden mîr‑i mîrândan bilâ‑mansıb olanlar dâirelerinin
perîşâniyeti ve zarûret ve müzâyakaları ve niceleri bilâ‑mansıb geşt ü güzâr eyledikleri ma‘lûm olup
ale'l‑husûs mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh şimdiye dek verdiği muacceleyi ahz u istîfâ şurûtuna nazaran
dahi mutâlebeye kâdir olamayıp ancak mâl takdîr olunan meblağ‑ı mezbûr bin beş yüz guruş îrâd‑ı
mukarrere hükmüne dâhil olduğuna binâen şimdilik mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh mâl‑ı mukayyedesin
mîrîye vermek ve ba‘d ez‑în dahi mutasarrıf olanlar sâir mîrîli mansıb misillü mâl‑ı mîrîsi olan bin
beş yüz guruşu edâ eylemek üzere livâ‑i mezbûrun mâlikâne kaydı ref‘ ve kemâ‑fi'l‑evvel sancaklık
vechile zabt olunmak için tanzîmi husûsu takrîr ile lede'l‑arz şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince vech‑i muharrer üzere meblağ‑ı mezbûr bin beş yüz guruş mâl‑ı
mukayyedini cânib‑i mîrîye vermek şartıyla livâ‑i mezbûr doksan bir senesinden i‘tibâr ile mâlikâne
kaydı ref‘ ve fî‑mâ‑ba‘d sancaklık vechile zabt ve tevcîh olunmak için Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
113 Metinde "183" şeklinde yazılmıştır.
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kaydolunup Mâlikâne tarafına ilmühaberi verilmesiçin Başdefterdâr Hasan Efendi i‘lâm etmekle
mûcebince kayd ve ilmühaber verilmişdir. Fî selhi Ra. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mukayyed olan bin beş yüz guruş mâl‑ı mîrîsini doksan bir senesi Mart'ı ibtidâsından
i‘tibâr ile yerli yerinden cem‘ ve tahsîl ve vakt ü zamânıyla cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm ve tayyârât‑ı
sâiresin dahi sene‑i mezbûre Rebîü'l‑âhir'inin beşinci gününden ahz u kabz eylemek şartıyla bundan
akdem ber‑vech‑i mâlikâne mutasarrıf olan İsmail Paşazâde İbrahim Paşa'ya ber‑vech‑i arpalık
tevcîh. 5 R. sene [1]191. Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verildi.
[Ek: 16/1‑a]

Müteveffâ İsmail Paşazâde mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa dâme ikbâlühû[nun] mahall‑i makarrı
olan Yenipazar'dan cevânib‑i erbaasından mürûr eden ebnâ‑i sebîlin sâlimen imrârlarına ve ol
havâlide olan eşkıyânın def‘ ü ref‘iyle te’mîn‑i bilâd ve istirâhat‑ı ibâda sarf‑ı nakdîne‑i makderet
eyleyip mükemmelce dâire ve neferâtını idâreye sâhibü'l‑iktidâr114 ve her hâlde inâyet‑i pâdişâhâ‑
neye sezâvâr olmağla Alacahisar sancağı birkaç def‘a bilâ‑muaccele te’bîden ihsân buyuruldu‑
ğu mesbûk olmakdan nâşî cânib‑i mîrîye on bir guruş muaccele ve beher sene bin guruş dahi
teslîm‑i hazîne eylemek şartıyla livâ‑i mezkûr kazâ‑i mezbûr ile ber‑vech‑i mâlikâne te’bîden pa‑
şa‑yı mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulmasın hâlâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı esbak Halil Paşa
hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediklerine binâen senevî bin beş yüz guruş mâl ile mîrî mukâtaa kayd
ve on bin guruş muaccele ile mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa'[ya] ber‑vech‑i mâlikâne tefvîz olunması
bâbında fermân‑ı âlî sâdır olmağla mûcebince işbu seksen dokuz senesi evvel‑i Mart'ından ol
mikdâr mâl ile mîrî mukâtaa olmak üzere mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhin ber‑vech‑i mâlikâne uhdesine
kaydolunup şurûtuyla berâtı verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne işbu ilmühaber verildi.
Fî 10 Ra. sene 1189
[Mühür] Yâ Tevvâb Ali

﴾ Boş sayfa﴿

[Ek: 16/1‑b]
[Ek: 16/2‑a]

An‑cânib‑i Dîvân‑ı Hümâyûn
Mîr‑i mîrândan hâlâ Alacahisar sancağı mutasarrıfı olup Hotin muhâfazasına me’mûr İsmail Pa‑
şazâde İbrahim Paşa'nın mahall‑i makarrı115 olan Yenipazar'ın cevânib‑i erbaasını keyd ü mazarrat‑ı
eşkıyâdan hıfz u hırâsete vesîle‑i suhûlet ve medâr‑ı takviyyet olmak için seksen dokuz senesinden
i‘tibâr ile livâ‑i mezbûr senevî bin beş yüz guruş mâl ve on bin guruş muaccele ile mîr‑i mîrân‑ı
mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olundukdan sonra seferler takrîbiyle mîr‑i mîrânın kesret
ve menâsıbın kılletinden nâşî zikrolunan Alacahisar sancağının mâlikâne kaydı fek ve sancaklık ve‑
chile yine mûmâ‑ileyhe tevcîh ve tanzîm olunmuş olduğu Başmuhâsebe'den derkenâr olunmağla
el‑hâletü hâzihî paşa‑yı mûmâ‑ileyhin yedi yüz elli nefer mîrî piyâdeyi bedenen tahrîr ve me’mûr kı‑
lınan mahalle irsâl eylemesiçin sâlifü'z‑zikr Alacahisar sancağının kemâ‑kân mâlikâne olmak üzere
ibkâsı telhîs olunmak bâbında fermân‑ı âlî sudûr etmekle sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince şurût‑ı
mezkûre üzere livâ‑i merkûm mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân mâlikâne tevcîh ve ibkâ ve şurû‑
tuyla berâtı ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaberi i‘tâ olunmak bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî
sâdır olmağın mûcebince asl‑ı telhîs ve fermân‑ı âlî Başmuhâsebe'de hıfzolunup berâtı verilmekle
Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi tarafına dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi.
Fî 2 N. sene 1192
[Mühür] Selâmün alâ İbrahim

[Ek: 16/2‑b]

﴾ Boş sayfa﴿
114 Metinde "adîmü'l‑iktidâr"şeklinde yazılmıştır.
115 Metinde "mahall ü makarrı" şeklinde yazılmıştır.
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[1.10] Livâ‑i Selanik116

[s. 18]

Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem Köprülüzâde el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 Ra. sene
[1]170
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Kandiye Muhâfızı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
Nâilî Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Köstendil sancağı mutasarrıfı Vezîr Ahmed
Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 Ca. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr Ahmed Paşazâde Mehmed
dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Köstendil sancağı mutasarrıfı Vezîr Ali Paşazâde
Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı sancağına mutasarrıf Vezîr Dursun
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 9 C. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hanya mutasarrıfı olan Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine
Kavala sancağı ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 L. sene [1]173; Hatt‑ı hümâyûn‑ı
sâhib‑i devlet hazretlerindedir.
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Ohri sancağı mutasarrıfı Kapudan‑ı esbak Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 Za. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Kandiye kalesi muhâfızı olup Girid eyâletine
mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
16 C. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Hudâvendigâr ve Kavala sancakları inzimâmıyla sâbıkâ Mora Muhassılı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkı ve Kavala kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kocaili sancağına
mutasarrıf Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i S.
sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağıyla maan hâlâ Tevkî‘î olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza
Hâmid Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 4 R. sene [1]176.
Hatt‑ı hümâyûnu cüzdânda olan mahfaza içinde kırmızı küçük kîse[de]dir.
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile maan avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan
hatt‑ı hümâyûn mûcebince mîr‑i mîrândan olup sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Kapıcılar Kethüdâsı Mehmed
dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur. 26 N. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile maan hâlâ mutasarrıfı Mehmed Paşa'ya Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesiyle müceddeden bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile maan Mîrâhûr‑ı evvel‑i hazret‑i şehriyârî olan es‑Seyyid Ahmed
dâme mecdühû[ya] rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile şeref‑rîz‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince tevcîh olunmuşdur. 20 N. sene [1]177
116 Thessaloniki (Yunanistan)
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[s. 21]

Tetimme‑i livâ‑i Selanik
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağıyla maan sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri Ağası Ömer
dâme mecdühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. Fî
4 Z. sene [1]177. Bâ‑hatt‑ı hümâyûn ref‘ olunmuşdur. Evâhir‑i Z. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Köstendil sancağı mutasarrıfı Mehmed Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 24 Z. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Hamza Paşa
hazretlerine vezâreti ibkâsıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 18 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağıyla maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Cidde Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla Derbendât başbuğu olan Vezîr Sarı Mehmed Paşazâde Ali
dâme ikbâlühûya Derbendâtı kemâ‑kân hıfz u hırâset ile tathîre ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15 Ra. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Kavala ve Köstendil sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr ile Kavala sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa hazretlerine Hotin
sancağı kalesi muhâfazası şartıyla ber‑vech‑i ilhâk bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. Fî 28 Z. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya
tevcîh. 26 Ca. sene [1]183. Rütbe‑i vezâret verilmişdir. 24 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Sarı Mehmed Paşazâde Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine Derbendler Başbuğluğu ile tevcîh. 20 Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene
[1]184
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile Çavuşbaşı‑i sâbık İbrahim Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh.
10 C. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkı ve rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile Paşa‑yı müşârun‑ileyhe ibkâ. 3
Ş. sene [1]185. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 20 Za. sene
[1]186
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 8 B. sene
[1]188
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa
hazretlerine Kavala sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 28 C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Silâhdâr İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Ş. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 12 R. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr
İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. 13 Ca. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L.
sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa
hazretlerine tevcîh. Fî 10 S. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Hacıoğlupazarı kasabasına me’mûr (…) sene [11]92
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Yanya mutasarrıfı Vezîr Seyyid Hasan Paşa
hazretlerine tevcîh. 6 Ş. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr Silâhdâr Mehmed
Paşa hazretlerine tevcîh. 23 N. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
21 Ca. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Silâhdâr‑ı şehriyârî Vezîr Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 2
L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid
Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene
[1]195
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla mütesellim ile zabt etmek üzere Özi kalesi muhâfazası
şartıyla Hudâvendigâr sancağına ilhâkan Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 7 C.
sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr Silâhdâr Mehmed Emin
Paşa hazretlerine tevcîh. 8 Z. sene [1]196 târihinden zabt eylemek şartıyla. 8 Za. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Aydın mutasarrıfı Vezîr es‑Seyyid Mustafa Paşa
hazretlerine tevcîh. 4 R. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr Livadyalı Hasan Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Kavala sancağı ilhâkıyla hâlâ Karesi sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
Silâhdâr Mustafa Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 23 C. sene [1]198. Karesi
sancağı âhara verilip <<Yanya sancağı tevcîh>>.
Selanik ve Kavala sancakları sâbıkâ Mısır Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr Silâhdâr Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 14 B. sene [1]199
Selanik ve Kavala sancakları sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Selim Sırrı Paşa
hazretlerine tevcîh. 29 Ş. sene [1]199
Selanik ve Kavala sancakları Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine İsmail
Seraskerliği ile tevcîh. 25 Ra. sene 1200
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Selanik ve Kavala sancakları Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Seyyid Halil Paşa hazretlerine İbrail
cânibi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 28 R. sene 1200
Sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene 1200
Selanik ve Kavala sancakları sâbıkâ Girid Vâlisi ve Anabolu Muhâfızı Yazıcızâde Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene 1201
Sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 24 Z. sene 1201
Selanik ve Kavala sancakları bundan akdem Bahr‑i Siyah'a me’mûr Donanma‑yı Hümâyûn'a
başbuğ olan İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Ebubekir Paşa hazretlerine Varna muhâfazası
şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 S. sene [1]202
Sâbıkâ Haleb Beylerbeyisi Osman Paşa'ya Boğdan başbuğu maiyyetinde hidmetde kıyâm ve
lede'l‑iktizâ Hotin imdâdına ikdâm şartıyla tevcîh. 15 R. sene [1]202
15 B. sene [1]202 târihinden zabt etmek üzere sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr Ebubekir Paşa'ya
yine Boğdan Başbuğluğu'nda kıyâm şartıyla tevcîh. 9 C. sene [1]202
[s. 20]

Livâ‑i Selanik ve Kavala
Livâ‑i mezbûr hâlâ Vidin Seraskeri Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. 12 B. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi ve hâlâ Niş Muhâfızı Vezîr Selim Sırrı Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene
[1]202
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Vezîr Memiş Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. 15 Ra. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi ve hâlâ Akkirman Muhâfızı Vezîr Tayfur Paşa'ya tevcîh.
10 B. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Cidde Vâlisi Vezîr Selim Sırrı Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i R. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr Rüstem Zaîmzâde Vezîr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 15 C. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Selim Sırrı Paşa'ya tevcîh. 29 C. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ürgüblü Ömer Paşa'ya rütbe‑i
vezâret ile tevcîh. 27 N. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Vezîr Seyyid Osman Paşa'ya tevcîh. 25 L. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Moravî Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 25 Z. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Silistre Vâlisi Vezîr el‑Hâc Abdi Paşa'ya tevcîh. 21 B. sene [1]206

[s. 18]

[1.11] Livâ‑i Dukakin117

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mısrî Osman Bey'e ber‑vech‑i maîşet bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8
L. sene [1]169
Sâbıkâ Ohri sancağı mutasarrıfı Mustafa dâme ikbâlühû Delvine nizâmına me’mûr başbuğ
nasbolunan Avlonya ve İlbasan sancakları mutasarrıfı Ömer Paşa dâmet meâlîhinin hidemât‑ı
117 Dukagjini (Arnavutluk)
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merkûme hitâmına değin maiyyetinden münfek olmayıp hidmetde bulunmak ve livâ‑i mezbûrun
mutasarrıf‑ı sâbıkı Mısrî Osman Bey'e ber‑vech‑i maîşet livâ‑i mezbûr mahsûlünden kapıkethüdâsı
yediyle yedi bin beş yüz guruş vermek şartıyla Dukakin sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Rumeli
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretlerinin memhûr kâimesiyle olan iltimâsları mûcebince
ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 27 Ş. sene [1]170
Livâ‑i mezbûrun mutasarrıf‑ı sâbıkı Mısrî Osman Bey'e ber‑vech‑i maîşet livâ‑i merkûm
mahsûlünden muayyen olan yedi bin beş yüz guruşu <<hazariyyesin>> üç taksît ile kapıkethüdâsına
edâ ve teslîm eylemek şartıyla sâbıkâ Üsküb sancağına mutasarrıf olup hâlâ livâ‑i mezbûr mütesellimi
olan Kahraman dâme ikbâlühûya livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i arpalık bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
17 M. sene [1]171
[Livâ‑i mezbûr] mutasarrıfı Kahraman dâme ikbâlühû yarar ve nâmdâr olup her vechile mahall ü
müstahık olmağla livâ‑i mezbûr mahsûlünden mutasarrıf‑ı sâbıkı Mısrî Osman Bey'e muayyen olan
yedi bin beş yüz guruşu üç taksît ile kapıkethüdâsına edâ ve teslîm eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr
mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bundan akdem ber‑vech‑i arpalık tevcîh ve hâlâ üzerinde olmağla şurût‑ı
kadîmi mûcebince kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 11 B. sene [1]172
Kahraman Paşa ref‘ ve yerine İsmail Paşa mütesellim olmağla ilmühaber mûcebince işâret olunmuşdur.
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i maîşet mutasarrıfı Mısrî Osman Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i maîşet mutasarrıfı Mısrî Osman Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L.
sene [1]175
<<Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin sancağına mutasarrıf olan Kahraman dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 12 S. sene [1]178.>> Emri verilmemişdir.
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i maîşet mûmâ‑ileyh Osman Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 6 L. sene
[1]179
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i maîşet mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 5 L. sene
[1]180
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Osman Bey'e ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Hüdâverdi Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 13 Z. sene
[1]183
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Mehmed Paşazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh. 16 M. sene
[1]184
Livâ‑i mezbûr Kahraman Paşazâde Tâhir Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 18 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Kekozâde Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12 Za. sene
[1]185
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ olunmuşdur. 18 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 Ş. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Kahraman Paşazâde Tâhir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i Za. sene [1]188
Cümle ahâli râzı ve hoşnûd ve şükrân üzere olduklarını hâvi vürûd eden i‘lâmât ve mahzar
mûcebince ibkâ. 9 C. sene [1]189
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağına mutasarrıf Keko Mahmud Paşazâde Ali Paşa'ya tevcîh. 9 Ş.
sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 Z. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Yakovalı Kurd Mehmed Paşa hafîdi Mehmed Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 12 Ş. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr hâlâ Ohri sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Moravî Ahmed Paşa hazretlerine
ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 24 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı Keko Mahmud Paşazâde Ali Paşa'ya Kili kalesi muhâfazası
şartıyla tevcîh. 24 M. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa'ya karındaşı
Mustafa Paşa'nın me’mûriyyeti emrinde muharrer vesâyâyı icrâda muâvenet eylemek şartıyla tevcîh.
16 Ca. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Aksaray sancağı mutasarrıfı sâbık mîr‑i mîrândan Kekozâde Ali Paşa'ya Kili kalesi
muhâfazası şartıyla tevcîh. 16 M. sene [1]192
Sâbıkâ livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Kahraman Paşazâde Tâhir Paşa taahhüdü üzere beş yüz nefer
güzîde ve müsellah kışlak askeri tahrîr ve techîz ve tarafından karındaşı Abdi Paşa'yı başbuğ nasb
ve ta‘yîn ve Rumeli Vâlisi ve İsmail Cânibi Seraskeri Vezîr Abdullah Paşa hazretlerinin maiyyetine
varıp Kili ve Akkirman'dan birinin muhâfazasına ta‘yîn ve vezîr‑i müşârun‑ileyhin emr ve re’yi
üzere hareket eylemeleri ve zikrolunan askerin bir neferi geri kalmamak ve firâr etmemek şartıyla
tevcîh. 27 N. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Kahraman Paşazâde Tâhir Paşa'ya ibkâ. 2 R. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Keko Mahmud Paşazâde Ali Paşa'ya tevcîh. 22 Ca. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Kahraman Paşazâde Tâhir Paşa'ya tevcîh. 21
N. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Kekozâde Ali Paşa'nın oğlu Seyfeddin Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 26 Ra. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Tâhir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene
[1]194
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Seyfeddin Paşa'ya tevcîh. 22 B. sene [1]195
Dukakin sancağı mutasarrıf‑ı sâbıkı Kahraman Paşazâde Tâhir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 15 Za.
sene [1]195
Dukakin sancağı sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Hacı Hasan Paşazâde Mehmed Sâdık
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 25 Ra. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 R.
sene [1]196
Dukakin sancağı sâbıkâ mutasarrıfı Kahraman Paşazâde Tâhir dâme ikbâlühûya tevcîh. 8 B. sene
[1]196
Dukakin sancağı sâbıkâ Bender Muhâfızı mîr‑i mîrândan Ali Paşazâde İsmail Paşa'ya Kili
muhâfazasında kıyâm şartıyla tevcîh. 27 Za. sene [1]196
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Livâ‑i mezbûr Akkirman ve Yanıkpalanka118 muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyh İsmail
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Rumeli pâyesi verildi. 19 Ra. sene [1]198
Livâ‑i Dukakin

[s. 19]

Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Keko Ali Paşazâde İsmail Paşa Akkirman ve Yanıkpalanka muhâfazası
şartıyla Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi tevcîh. 19 Ra. sene [1]198
Hotin kalesi muhâfazası şartıyla Hotin sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ilhâkan tevcîh. 22 B. sene
[1]198
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 15 N. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr Ohri sancağı ile sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 8 M. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Keko Mahmud Paşazâde mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya
tevcîh. 5 Ca. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr Keko Ali Paşazâde İlyas Bey'e iki yüz nefer kapısı halkı ve üç yüz nefer piyâde asker
ile serîan varıp isbât‑ı vücûd ve Adakalesi muhâfazası şartıyla rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 8 N.
sene [1]199
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ.
4 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn kemâ‑kân ibkâ.
4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr Yagodine119 Muhâfızı Kahraman Paşazâde Abdurrahman Paşa'ya tevcîh. 28 N.
sene [1]202
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 Ra. [1]203
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 N. [1]203
Rumeli pâyesi tevcîh. 4 C. [1]204
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 N. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 24]

[1.12] Livâ‑i Prizrin120

[s. 25]

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mustafa Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 8 L. sene [1]169
Tevkîtledir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya Karacadağ
seferinde bilâ‑mansıb mâlen ve bedenen hidemât‑ı mebrûresi sebkat eylediğine binâen livâ‑i
mezbûrun ihsân buyurulmasını hâlâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa arzıyla
118 Ştefan Vodă (Moldova)
119 Jagodina (Sırbistan)
120 Prizren (Kosova)
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inhâ ve iltimâs etmekle iltimâsı üzere yetmiş senesi Şevvâl‑i mükerreminin sekizinci gününden zabt
etmek üzere Prizrin sancağı mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr hâlâ Dukakin sancağı mutasarrıfı Kahraman dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i ilhâk
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 24 C. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Dukakin sancağına ilhâkan hâlâ mutasarrıfı Kahraman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. 3 R. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L.
sene [1]172
Livâ‑i mezbûr yetmiş üç Ramazân'ı gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Kurd
Mehmed Paşazâde Abdullah dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 15 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri sancağı mutasarrıfı Kahraman dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. 27 B. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis mutasarrıfı Hacı Osman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî
5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Avlonya mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Mûmâ‑ileyh İsmail dâme ikbâlühûnun hüsn‑i sülûk ile hareketini Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Ali Paşa hazretleri arz ve livâ‑i mezbûrun kuzât ve nüvvâb ve ahâli dahi arz ve mahzar ile
livâ‑i mezbûrun ibkâsını istirhâm eylediklerine binâen şeref‑sudûr bulan emr‑i hümâyûn mûcebince
livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh İsmail dâme ikbâlühûya ibkâ kılınmışdır. 2 N. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Kahraman dâme ikbâlühûya Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin iltimâsı ve şeref‑sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince tevcîh olunmuşdur. Fî 2 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr ahâlinin arz ve mahzar ve arzuhâli mûceblerince bâ‑hatt‑ı hümâyûn mutasarrıf‑ı
sâbıkı İsmail dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 10 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağına mutasarrıf Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh. 13 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağına mutasarrıf Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. 29 Za. sene [1]179. Terkîn, işbu emir geriye gelmişdir.
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑livâlık ile Ali Bey zîde mecdühûya bâ‑iltimâs‑ı hânî ve bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. 29 Za. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya mutasarrıfı Mahmud Paşazâde Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
5 L. sene [1]182
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Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alacahisar mutasarrıfı Emrullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12 Za. sene
[1]185
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 13 Z. sene [1]186
Livâ‑i Prizrin

[s. 22]

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dukakin mutasarrıfı Kahraman Paşazâde Tâhir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Receb Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 2 Z. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alacahisar mutasarrıfı İşpuzili Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12 C.
sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf Kekozâde Ali Paşa'nın oğlu Seyfeddin
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 22 N. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Kurd Mehmed Paşa hafîdi Mehmed Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 27 M. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
8 R. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene
[1]190. Terkîn.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars muhâfızı olup hâlâ Erzurum'da olan Gürcüzâde Halil Paşa'ya Kars
seraskeri maiyyetinde ta‘yîn eylediği hidemâtda izhâr‑ı gayret eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i Za. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı Ali Paşazâde Seyfeddin Paşa'ya Akkirman kalesi muhâfazası
şartıyla tevcîh olunmuşdur. 24 M. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Ali Paşazâde Halil Paşa'ya taahhüdü üzere iki yüz elli nefer güzîde ve müsellah
kışlak askeri tahrîr ve techîz ve kendisi bi'n‑nefs Rumeli Vâlisi ve İsmail cânibi Seraskeri Vezîr
Abdullah Paşa hazretlerinin maiyyetine varıp Kili ve Akkirman'dan birinin muhâfazasına ta‘yîn ve
vezîr‑i müşârun‑ileyhin emr ve re’yi üzere hareket eylemeleri ve zikrolunan askerin bir neferi geri
kalmamak ve firâr etmemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 27 N. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Kahraman Paşazâde Abdi Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 2 R. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Seyfeddin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 5 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo Muhâfızı mîr‑i mîrândan Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 20 M. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Hacı Paşazâde Kalu Mehmed Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dukakin mutasarrıfı Mahmud Paşazâde Ali Paşa'ya Ada‑i Kebîr kalesi
muhâfazasında kıyâm ve reâyâ‑perver ve ahâlisinin hoşnûd oldukları bir münâsib kimesneyi
mütesellim nasbeylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 27 Z. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Ada‑i Kebîr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyhin üzerinde olmağla bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Ada‑i Kebîr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mahmud
Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Ali dâme ikbâlühû[ya] bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Prizrin sancağı Mütesellimi Emrullah Paşa karındaşı Sâlih Paşazâde İsmail Bey'e
yedi yüz nefer ile Rumeli vâlisi maiyyetinde hidemâtda kıyâm eylemesi şartıyla rütbe‑i mîr‑i mîrânî
ile tevcîh. 7 Z. sene [1]197
[s. 23]

Livâ‑i Prizrin
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Sâlih Paşazâde İsmail Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr İlbasanlı Vezîr Süleyman Paşa'nın birâderi mîr‑i mîrândan Ali Paşa'nın oğlu
Mahmud Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve Perezen Adası muhâfazası şartıyla tevcîh. 12 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı mîr‑i mîrân Sâlih Paşazâde İsmail Paşa'ya <<Fethülislâm
muhâfazasında bulunmak şartıyla>> bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 7 R. sene 1200
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene
1200
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Keko Ali Paşazâde mîr‑i mîrândan Seyfeddin
dâme ikbâlühûya tevcîh. 25 R. sene 1201
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ.
4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı ve Cisr‑i Morava Muhâfızı Sâlih Paşazâde İsmail Paşa'ya
tevcîh. 27 B. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr <<paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ 4 L. sene [1]201>> Ada‑i Kebîr Muhâfızı mîr‑i mîrândan
Tâhir Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 N. [1]203
Rumeli pâyesi tevcîh. 23 C. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 N. [1]204
Livâ‑i mezbûr Tâhir Paşa birâderi mîr‑i mîrândan Rüstem Paşa'ya tevcîh. 10 B. sene [1]205.
Müceddeden mîr‑i mîrânlık tevcîh.
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206

[s. 25]

[1.13] Livâ‑i Üsküb121

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Abdullah dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 8 L. sene [1]169
121 Skopje (Makedonya)

95

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine mutasarrıfı İslâm dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. Fî 10 N. sene [1]170. Battâlı Şevvâl tobrasındadır.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya sancağı mutasarrıfı Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 3 Ra. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr bu def‘a İnebahtı kalesi muhâfazası şartıyla İnebahtı sancağı ihsân olunan
mûmâ‑ileyh Mısrî Ahmed Paşa'ya ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ada‑i Kebîr muhâfızı olan Selö Paşazâde Halil dâme izzühûya tevcîh
olunmuşdur. 11 B. sene [1]172
Sâbıkâ İskenderiye sancağıbeyi olup bundan akdem mîr‑livâlığı ref‘ olunan Muhtar Paşazâde
Mehmed dâme izzühûya yarar ve kârgüzâr olduğundan mîr‑livâlık ibkâsıyla bir mansıb tevcîh
buyurulmasını hâlâ Kırım Hânı celâdetlü Kırım Giray Hân hazretleri mektûblarıyla inhâ ve iltimâs
etmeleriyle iltimâsları mûcebince mûmâ‑ileyhin mîr‑livâlığı ibkâ ve yetmiş üç senesi Şevvâl'i
gurresinden zabt etmek üzere livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 17 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Podgoriseli Osman Paşa yeğeni Hasan dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bender muhâfızı olan İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑iltimâs‑ı hânî ve bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Hasan Paşazâde Receb dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı el‑Hâc İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 13
Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kavala sancağına mutasarrıf Selö Hasan Paşa kethüdâsı Ali dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Selö Hasan Paşa kethüdâsı Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. Fî 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ada‑i Kebîr Muhâfızı Mahmud dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Selö Hasan Paşa kethüdâsı Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin sancağı mutasarrıfı Ferhâdzâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 6 Ş. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis mutasarrıfı Gâzi Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 11 L. sene
[1]182
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Mehmed Paşazâde Mustafa Bey'e tevcîh olunmuşdur. 20
Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr 16 M. sene [1]184 târihinden Hacı Hasan Paşazâde Mehmed Sâdık Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 29 B. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 16 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Çerkes Hasan Paşa'ya tevcîh. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Receb Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 13 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 2 Z. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Limni Muhâfızı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 S.
sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Abdullah Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
29 Ca. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr vezâreti merfû‘ Osman Paşa'ya hâs bedeli ber‑vech‑i maîşet tevcîh olunmuşdur.
23 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik sancağına mutasarrıf Kavayalı Ömer Paşazâde Halil Paşa'ya tevcîh.
13 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Çirmen sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 12 Z. sene [1]189
[s. 22]

Livâ‑i Üsküb
Livâ‑i mezbûr Çirmen sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]190
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe Yanya sancağı ilhâkıyla Hotin Muhâfızlığı ilhâkan tevcîh. 3 Ş. sene
[1]190. Çirmen âhara verildi. 7 N. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine Yanya sancağı ilhâkı ve Hotin kalesi muhâfazası şartıyla ilhâkan tevcîh. 12 Za. sene
[1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Bebr Paşazâde Tâhir Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 20 Z. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Yusuf Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. Selh‑i C. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr hâlâ Köstendil sancağına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Hasan Paşa
hazretlerine Yergöğü muhâfazası şartıyla ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin ve İlbasan sancaklarına mutasarrıf ve Hotin kalesi muhâfızı olan Vezîr‑i
mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 4 Ca. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Ali Paşazâde mîr‑i mîrândan Halil Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 22 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. Gurre‑i R. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı ve Ada‑i Kebîr Muhâfızı Ahmed Paşazâde İsmail
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı ve Ada‑i Kebîr Muhâfızı Hacı Hasan Paşazâde Mehmed
Sâdık Paşa'ya tevcîh. 24 Ra. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır.
Fî 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İskenderiyeli Osman Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 25 Ra. sene [1]196
Üsküb sancağı sâbıkâ Klis mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İbrahim Paşazâde Yayçeli Mustafa
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
Üsküb sancağı Cin Ali Paşazâde İbrahim Paşa'ya mîr‑i mîrânlığı ibkâsıyla Niş kalesi muhâfazası
şartıyla tevcîh. 10 Ra. sene [1]197
Üsküb sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 7 L. sene [1]197
Üsküb sancağı mîr‑i mîrândan Cin Ali Paşazâde İbrahim Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Üsküb sancağı sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Hasan Paşazâde mîr‑i mîrândan Receb dâme ikbâlühûya
Niş kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. 23 Za. sene [1]198
Üsküb sancağı sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Muhtar Paşazâde Mehmed
Paşa'ya Niş kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. 28 B. sene [1]199
Üsküb sancağı sâbıkâ İzvornik sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan el‑Hâc Mehmed Paşa'ya Niş
kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. 9 N. sene [1]199
Üsküb sancağı sâbıkâ Çirmen sancağına mutasarrıf Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 16
B. sene 1200
Üsküb sancağı sâbıkâ İzvornik sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Ca‘fer
Paşa'ya tevcîh. Selh‑i Ş. sene 1200
Üsküb sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Üsküb sancağı mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Hasan Paşazâde Receb Paşa'ya tevcîh. 15 S.
sene 1201
Üsküb sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ.
4 L. sene 1201
Üsküb sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr İsakçı122 Muhâfızı Ohrili Ahmed Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh. 5 L. sene [1]203
Rumeli pâyesi tevcîh. 28 R. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Üsküb sancağı sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı ve hâlâ Niş Muhâfızı Vezîr Ömer Paşa'ya tevcîh. 12 S.
sene [1]205
Livâ‑i mezbûr [ve]zîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Üsküb sancağı sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı İbrahim Paşa birâderi Ca‘fer Paşa'ya tevcîh. 27 Z. sene
[1]205
Üsküb sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
122 Isaccea (Romanya)

98

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

[s. 26]

[1.14] Livâ‑i Semendire123

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine
Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Selh‑i R. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Beyşehri sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı olup Belgrad muhâfızı olan Vezîr‑i
mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine yine Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla livâ‑i mezbûrlar ibkâ
ve Alacahisar sancağı dahi ber‑vech‑i ilhâk bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc
Hasan Paşa hazretlerine üzerinde olan Rumeli eyâletine ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 C. sene [1]171
Rumeli eyâleti âhara verilmekle yerine Tırhala sancağı ber‑vech‑i ilhâk müşârun‑ileyhe verilmişdir. 12
Ş. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr yine Tırhala sancağı ilhâkı ve Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır.16 C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Tırhala sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı hâlâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
el‑Hâc Hasan Paşa hazretlerine yine kale‑i mezbûre muhâfazası şartıyla bâ‑fermân‑ı âlî yetmiş üç
Şa‘bân'ı gurresinden ibkâ kılınmışdır. 18 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mustafa Paşa hazretlerine
Tırhala sancağı ilhâkı ve Belgrad‑ı Darülcihad kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 15 B. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Tırhala sancağı ilhâkı ve Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz
Muhâfızı Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Mûmâ‑ileyh Abdi Paşa'ya muhâfaza‑i merkûme sa‘y ü dikkat ve ihtimâm eylemek şartıyla avâtıf‑ı
aliyye‑i hüsrevâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince rütbe‑i sâmiye‑i vezâret
ihsân‑ı hümâyûn olunmağla emr‑i şerîfi tahrîr olunmuşdur. 10 M. sene [1]176
Belgrad‑ı dâru'l‑cihâd kalesi muhâfazası şartıyla Semendire ve Tırhala sancakları sâbıkâ Özi
muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kapudan‑ı esbak Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 Ca. sene [1]176
Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla Semendire ve Tırhala sancakları hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfaza[sı] şartı ve Tırhala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Ağrıboz
ve Karlıili sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 C. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Tırhala sancağı ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn
vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 2 C. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Tırhala sancağı ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn
vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 10 B. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Tırhala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Girid eyâletine
mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Tırhala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İbrail Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 11 L. sene
[1]182
123 Smederevo (Sırbistan)
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Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Tırhala sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
ibkâ. 14 L. sene [1]183. Tırhala âhara verildi. 13 Z. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Alacahisar sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
ibkâ. 23 L. sene [1]184
Tırhala sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe ber‑vech‑i ilhâk ibkâ. 9 Ca. sene [1]185. Tırhala âhara verildi.
Selh‑i Ca. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve Alacahisar sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Vidin
Muhâfızı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 17 L. sene
[1]185
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 13 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
es‑Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 13 M. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân
ibkâ. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 3 Ş. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene
[1]191
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene
[1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağı ilhâkıyla Bender Muhâfızı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 20 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr es‑Seyyid Mustafa
Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 11 Ra. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karesi mutasarrıfı İbrahim Paşazâde
Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Semendire sancağı Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
Semendire sancağı Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla Rumeli eyâleti tevcîh olunan İbrahim
Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa'ya Rumeli eyâleti üzerinde kalmak şartıyla ilhâkan tevcîh.
8 Za. sene [1]196
Semendire sancağı Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla tekâüden Filibe'de ikâmet üzere olan Sadr‑ı
esbak Vezîr İzzet Mehmed Paşa hazretlerine vezâreti ibkâsıyla tevcîh. 2 S. sene [1]197
Semendire sancağı Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla sadr‑ı esbak vezîr‑i müşârun‑ileyh İzzet
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
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Semendire sancağı sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Râif İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 23 R. sene [1]198
Semendire sancağı Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L.
sene [1]198
Semendire sancağı Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve rütbe‑i vezâret ile sâbıkâ Çavuşbaşı Selim
Sırrı Efendi'ye tevcîh. 6 Ra. sene [1]199
Semendire sancağı Belgrad kalesi muhâfazası şartı ve rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile sâbıkâ Kocaili
mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Mahmud Paşa'ya tevcîh. 28 B. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ. 4 L. sene 1200
Semendire sancağı Belgrad muhâfızlığı ile sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 9 Za. sene 1200
Livâ‑i mezbûr Belgrad kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ. 4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı Vezîr Osman Paşa'ya tevcîh. 21 Za. sene
[1]202
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Silistre Seraskeri Vezîr Ebubekir Paşa'ya tevcîh. 13 Z. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr Mehmed Paşa'ya Belgrad kalesi muhâfızlığı ile tevcîh.
27 Ş. sene [1]206
[s. 26]

[1.15] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Rumeli

Yanya ve Paşa sancaklarında Çemernik124 nâhiyesinde Todor nâm karye ve gayrıdan elli üç bin
akçe hâs ile eyâlet‑i Rumeli'nin tîmâr defterdârı olan Saîd, Çukadâr‑ı Hazîne‑i Rikâb‑ı Hümâyûn125
bilâ‑veled fevt olup hâss‑ı mezbûr ile defterdârlığı mahlûl olmağla taşra çıkacak etmeği mukâbili
Hâfız Mehmed Hâne‑i Hâssa zîde mecdühûya arzuhâli ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince bilâ‑veled fevti vâki‘ ise deyü tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 28 Ş. sene [1]180
Mezkûr Hâfız Mehmed Hâne‑i Hâssa‑i sâbık sefer‑i hümâyûnda hidmetinde tekâsül ve terk‑i
hidmet edip hâssı ile defterdârlığı Mehmed Kilâr‑ı hâssa‑i sâbıka bâ‑arzuhâl ve bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 11 B. sene [1]184
[s. 27]

Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Rumeli
Defterdârlık‑ı mezbûr Ali Çukadâr‑ı şehriyârî Kilâr‑ı Hâssa'nın bilâ‑veled fevtinden hâss‑ı
mezbûr ile defterdârlığı Seyyid Mehmed Sâdık Çukadâr Eski Kilâr‑ı hâssa zîde kadruhûya rikâb‑ı
müstetâbıma sunduğu arzuhâli ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince bâ‑mukâbele‑i nân tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emir yazılmışdır. Fî
gurreti Ra. sene [1]208
Yanya ve Paşa sancaklarında Çemernik ve gayrı nâhiyelerde Pokri nâm karye ve gayrıdan elli üç
bin akçe hâs ile eyâlet‑i Rumeli'nin tîmâr defterdârı olan es‑Seyyid Mehmed Sâdık Çukadâr‑ı Kilâr‑ı
124 Tzoumerka (Yunanistan)
125 Metinde "Hazîne Çukadâr‑ı Rikâb‑ı Hümâyûn" şeklinde yazılmıştır.
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Hâssa‑i sâbık fevt olup hâss‑ı mezbûr ile defterdârlığı mahlûl ve sulbî oğulları Seyyid Süleyman
zîde mecdühû ile Seyyid Ahmed'e tevcîh olunması bâbında Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
es‑Seyyid Mehmed Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs ve bu makûle defterdârlıkların iştirâken tevcîhi
hilâf‑ı kânûn olmağla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince defterdârlık‑ı mezbûr
babası es‑Seyyid Mehmed Sâdık Çukadâr‑ı Kilâr‑ı Hâssa‑i sâbıkın fevtinden kebîr oğlu mûmâ‑ileyh
es‑Seyyid Süleyman zîde mecdühûya merhameten tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâm
olunmasıçin vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Hâssı için başka tahvîl
yazılmışdır. Gurre‑i Ş. sene [1]218

[1.16] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Semendire
Semendire sancağında Belgrad nâhiyesinde Bilevirile nâm‑ı diğer Jarko126 nâm karye ve gayrıdan
yirmi bin akçe zeâmet ile livâ‑i mezbûrun Tîmâr Defterdârlığı'na Ömer tahvîlinden mîr‑i mîrân
tezkiresiyle mutasarrıf olan Mehmed veled‑i Abdullah sancaklısı muvâcehesinde yedinde olan mîr‑i
mîrân tezkiresin verip zeâmet‑i mezbûr ile Tîmâr Defterdârlığı'ndan hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yed
edip ol vechile mahlûl oldukda Ömer veled‑i İsmail zîde mecdühû erbâb‑ı istihkâkdan kârgüzâr ve
mücerrebü'l‑etvâr ve her vechile Tîmâr Defterdârlığı uhdesinden gelmeğe kâdir olduğundan zeâmet‑i
mezbûr ile Tîmâr Defterdârlığı mezkûr Mehmed veled‑i Abdullah'ın ferâğ ve kasr‑ı yedinden livâ‑i
mezbûr alâybeyisi İbrahim zîde kadruhû i‘lâmıyla bin yüz yetmiş dokuz senesi Cumâde'l‑âhir'inin on
yedinci gününde mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmak için hâlâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mustafa Paşa hazretleri tarafından verilen tezkire mûcebince zeâmet‑i mezbûr ile zikrolunan Tîmâr
Defterdârlığı mûmâ‑ileyh Ömer veled‑i İsmail zîde mecdühûya müceddeden tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 14 Ş. sene [1]179
Semendire sancağında Belgrad nâhiyesinde Bilevirili nâm karye ve gayrıdan yirmi bin akçe zeâmet
ile livâ‑i mezbûrun Tîmâr Defterdârlığı mutasarrıfı Ahmed veled‑i Süleyman'ın hüsn‑i rızâsıyla
kasr‑ı yedinden dârende Hüseyin veled‑i Osman zîde mecdühû erbâb‑ı istihkâkdan olduğundan
zeâmet‑i mezbûr ile Tîmâr Defterdârlığı mezkûr Ahmed veled‑i Süleyman'ın kasr‑ı yedinden
Mîralây Ahmed arzıyla gurre‑i Ş. sene [1]208 târihinde hâlâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
el‑Hâc Mustafa Paşa tarafından verilen memhûr tezkire mûcebince mûmâ‑ileyh Hüseyin veled‑i
Osman zîde mecdühûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 15 N. sene [1]208

[1.17] Kethüdâlık‑ı Tîmârhâ‑yı Defter‑i Rumeli
Paşa ve Köstendil sancaklarında Sofya ve gayrı nâhiyelerde Luçine127 nâm karye ve gayrıdan
seksen iki bin sekiz yüz yetmiş altı akçe hâs ile eyâlet‑i Rumeli'nin Tîmâr Defter kethüdâsı olan Hasan
Hâne‑i Hâssa fevt olup kethüdâlık‑ı mezbûr mahlûl olmağla Mehmed Sercâmeşûy‑i‑Hâne‑i Seferli
zîde mecdühûya arzuhâli ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 29 N. sene [1]179
Hâss‑ı mezbûr ile kethüdâlık‑ı mezkûr fevtinden arzuhâli ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince Mehmed Mesud Hâne‑i Hâssa'ya bâ‑mukâbele‑i nân tevcîh
olunup istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 28 Ca. sene [1]182
Hâss‑ı mezbûr ile kethüdâlık‑ı mezkûr fevtinden arzuhâli mûcebince bâ‑hatt‑ı hümâyûn Mehmed
Hâne‑i Hâssa'ya tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîf tahrîr olunup hâssı için başka tahvîl verilmişdir.
Fî 20 B. sene [1]196
126 Žarkovo (Belgrad, Sırbistan); Karye‑i Belevirele nâm‑ı diğer Jarko (BOA, TT.d. no. 316, s. 370)
127 Anton, Lŭzhene (Bulgaristan)
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Hâss‑ı mezbûr ile kethüdâlık‑ı mezkûr fevtinden arzuhâli mûcebince bâ‑hatt‑ı hümâyûn Hasan‑ı
Bosnevî Hâne‑i Seferli zîde mecdühûya tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîf tahrîr olunup hâssı için
başka tahvîl verilmişdir. Fî gurreti M. sene [1]202
Hâss‑ı mezbûr ile eyâlet‑i Rumeli'nin Tîmâr Defter Kethüdâlığı mezkûrun fevtinden Ahmed
Çukadâr Hâne‑i Seferli‑i sâbıka rikâba sunduğu arzuhâli ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn
mûcebince bâ‑mukâbele‑i nân tevcîh ve istihdâmıçin emri tahrîr ve hâssı için dahi başka tahvîl
verilmişdir. 18 Ra. sene [1]207
Hâss‑ı mezbûr ile eyâlet‑i Rumeli'nin Tîmâr Defter Kethüdâlığı mezkûr el‑Hâc Ahmed Çukadâr
Hâne‑i Seferli‑i sâbıkın fevtinden Silâhşorân‑ı hâssa'dan sahîh sulbî oğlu İbrahim zîde mecdühû
rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı hüsrevâneye sunduğu arzuhâliyle inhâ ve kendiye verilmesini istid‘â ve ol bâbda
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhâne mûcebince oğlu mûmâ‑ileyhe
tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîfi tahrîr ve hâssı için dahi başka tahvîl verilmişdir. 21 S. sene [1]241

[1.18] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Livâ‑i Semendire

Semendire sancağının zeâmet ve tîmârları bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn eyâlet‑i Bosna
şurûtu üzere hîn‑i tertîbde defter kethüdâsı ve sâir defterlisi tertîb ve evâmir‑i aliyye ile dâimâ
Belgrad'da mukîm olmaları şurût‑ı mu‘tebere‑i müstahseneden olmağla hîn‑i tertîbinde defter
kethüdâsı nasb ve ta‘yîn olunan Lozniçe128 zeâmetine mutasarrıf Ali'nin illet‑i fıtka ibtilâsı hasebiyle
rızâsıyla kasr‑ı yedinden Niş129 nâhiyesinde Mordestine130 zeâmetine mutasarrıf diğer Ali'ye tevcîh
ve istihdâm hükmüyle mutasarrıf iken ba‘zı hâlât‑ı rediyeye cesâreti olmakdan nâşî livâ‑i mezbûrun
züamâ ve erbâb‑ı tîmârının istid‘âsıyla Defter Kethüdâlığı mezbûr diğer Ali'nin ref‘inden yine
livâ‑i mezbûrda Havale131 nâhiyesinde Gorna Begariçe132 nâm karye ve gayrıdan on bin akçe tîmâra
mutasarrıf Mehmed bin Receb'e tevcîh ve istihdâm hükmüyle mutasarrıf iken fevt oldukda ancak
tîmârı sulbî oğlu dârende Mehmed zîde mecdühûya tevcîh ve berâtla üzerinde ve sancaklısı beyninde
mu‘teber ve mu‘temed ve mümtâz ve istikâmetle mevsûf ve sâhib‑i i‘tibâr ve iktidâr ve şâyeste‑i
merhamet ve sezâvâr‑ı âtıfet olmağla zikrolunan Semendire sancağının Defter Kethüdâlığı babası
Mehmed bin Receb'in mahlûlünden oğlu mûmâ‑ileyh Mehmed zîde mecdühûya tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâm olunmasın livâ‑i mezbûrun sâbık ve lâhık alâybeyileri ve defterlisi ve züamâ
ve erbâb‑ı tîmârı ve çeribaşıları istid‘â etmeleriyle istid‘âları ve Belgrad Muhâfızı Vezîr Mustafa
Paşa'nın arzıyla mûmâ‑ileyh Mehmed veled‑i Mehmed zîde mecdühûya tevcîh ve istihdâm hükmü
yazılmışdır. 9 B. sene [1]181
Semendire sancağında Havale nâhiyesinde Gorna Begariçe nâm karye ve gayrıdan on bin akçe
tîmâra ve livâ‑i mezbûrun Defter Kethüdâlığı'na Mehmed tahvîlinden muhâfız tezkiresiyle mutasarrıf
Süleyman Saîd hidmet‑i lâzımesini edâya kudreti olmadığından ocaklısı muvâcehesinde senedin verip
yalnız Defter Kethüdâlığı'nı hüsn‑i rızâsıyla yine livâ‑i mezbûrda Milava nâhiyesinde Brodarac133
nâm karye ve gayrıdan otuz üç bin dört yüz akçe zeâmete mutasarrıf dârende Hasan veled‑i Osman
zîde mecdühûya kasr‑ı yed ve mûmâ‑ileyh her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet olduğuna
binâen alâybeyisi ve sâir zâbitân defterlisi ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve çeribaşılarının arzlarıyla 17
B. sene [1]211 gününde ber‑vech‑i arpalık Semendire ve Tırhala sancaklarına mutasarrıf ve Belgrad
Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mustafa Paşa hazretleri tarafından verilen memhûr
tezkire mûcebince zikrolunan Defter Kethüdâlığı mûmâ‑ileyh Hasan veled‑i Osman zîde mecdühûya
tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 Ş. sene
[1]211
128 BOA, TT.d. no. 144, s. 213.
129 Niš (Sırbistan)
130 Modra Stena (Sırbistan); Karye‑i Modradistona (BOA, TT.d. no. 1011, s. 399)
131 Avala (Beli Potok, Sırbistan); Kale‑i Güzelce nâm‑ı diğer Havale. (BOA, TT.d. no. 429, s. 353)
132 Begaljica (Sırbistan); Karye‑i Bekariçe (BOA, TT.d. no. 144, s. 63)
133 Bradarac (Sırbistan); Karye‑i Prodarçi (BOA, TT.d. no. 1011, s. 144)
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Hâlâ Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâ‑
detlü Hüseyin Paşa hazretlerine hüküm:
Livâ‑i mezbûrun Defter kethüdâsı olan Hasan veled‑i Osman fevt olup kethüdâlık‑ı mezbûr
mahlûl olmağla yine livâ‑i mezbûrda Valyeva134 nâhiyesinde Golo Glava135 nâm karye ve gayrıdan
yedi bin akçe tîmâra mutasarrıf dârende Mustafa veled‑i Hüseyin zîde mecdühû her vechile müs‑
tahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğundan kethüdâlık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe tevcîhini muhâ‑
fız‑ı müşârun‑ileyh arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince mûmâ‑ileyh Mustafa veled‑i Hüseyin
zîde mecdühûyu zikrolunan Semendire sancağının Defter Kethüdâlığı hidmetinde istihdâm ey‑
leyip min‑ba‘d sâdır olan emr‑i şerîfe mugâyir âharı dahl ü taarruz etdirmeyesin deyü muhâfız‑ı
müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 29 B. sene [1]245

[s. 28]

[2.] Eyâlet‑i Bosna136

Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora eyâletine mutasarrıf olan Vezîr Osman
Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 3 Z. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı
mülâtafet‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. 12 Z. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Muhsinzâde Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti M. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 11 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Muhsinzâde Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine Hersek
sancağı ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene
[1]178
134 Valjevo (Sırbistan)
135 Gola Glava (Sırbistan); Karye‑i Golo Glava (BOA, TT.d. no. 144, s. 208)
136 Bosnia and Herzegovina
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Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Avlonya ve Delvine sancaklarına mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene
[1]179
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 2 Za. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L.
sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 14 L. sene [1]183
Mora cânibi Seraskeri Muhsinzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh.
23 Ş. sene [1]184
Bi'l‑cümle hâsılâtı mehâmm‑ı sefere sarf olunmak için cânib‑i hazret‑i sadâret‑penâhîden ihâtası fermân
buyuruldu.
Sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Osman Paşa hazretlerine
tevcîh. 9 C. sene [1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 20 Za. sene [1]186
Sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Dağıstanî Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 24 B. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 B. sene [1]188
Sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İvaz Mehmed Paşazâde el‑Hâc Halil Paşa
hazretlerine tevcîh. 23 Z. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Sadr‑ı
esbak Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa tevcîh olunmuşdur. 28 C. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 21
Ca. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Dağıstanî Ali
Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 12 R. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 18 Ra. sene
[1]193
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Aydın sancağına mutasarrıf ve Tevkî‘î olan
Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 10 L. sene [1]193
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[s. 29]

Eyâlet‑i Bosna
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr Abdullah Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Silâhdâr Abdullah Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 5 L. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bender Muhâfızı Aydoslu Vezîr Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 23 R. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi ve İsmail cânibi Seraskeri Vezîr
İsmail Paşa'ya tevcîh. 4 B. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâhafızı Moravî Vezîr‑i mükerrem
Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 21 N. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
Selim Sırrı Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 28 R. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr Hersek sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf ve
Varna muhâfızı olan İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Ebubekir Paşa hazretlerine tevcîh. 25 Ra.
sene [1]202
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr Mehmed Arslan Paşa'ya tevcîh. 3 Ş. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Klis mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Mîr‑alem Mehmed Paşa'ya rütbe‑i
vezâret ile tevcîh. 29 S. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı ve Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr el‑Hâc Sâlih
Paşa'ya tevcîh.29 Ra. sene [1]204
Seraskerliği ile ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr Yusuf Paşa'ya tevcîh.12 R. sene
[1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr el‑Hâc Sâlih Paşa'ya tevcîh.4 B. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Şahincibaşı olan Hüsameddin Ağa'ya rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 12 M. sene
[1]207
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Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]210
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik sancağı mutasarrıfı Vezîr Silâhdâr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 4 L.
sene [1]211
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene [1]212
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr el‑Hâc Osman Paşa'ya tevcîh. 4 L. sene [1]213
Eyâlet‑i mezbûr müteveffâ Mustafa Paşa kethüdâsı Vezîr Seyyid Mehmed Paşa'ya tevcîh. 17 Za.
sene [1]213
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Zihneli el‑Hâc Seyyid Hasan Paşa'ya tevcîh. 25 M. sene
[1]214
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr Seyyid Mehmed Paşa'ya tevcîh. 13 R. sene [1]214
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]214
[s. 28]

[2.1] Livâ‑i Hersek137

Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan mutasarrıfı Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Mora eyâletine mutasarrıf Vezîr Osman Paşazâde
Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 3 Z. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletiyle maan sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn mûcebince
tevcîh olunmuşdur. 12 Z. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti L. sene [1]173
Bosna eyâleti ile maan Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i M. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10
L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene
[1]175
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene
[1]176
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene
[1]178
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Delvine ve Avlonya sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 L. sene
[1]179
137 Hercegovina (Bosna‑Hersek)
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Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf
Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 2 Za. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L.
sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan Mora cânibi Seraskeri Muhsinzâde Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 23 Ş. sene [11]84; Rikâb.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Osman
Paşa hazretlerine tevcîh. 9 C. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 20 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Dağıstanî Ali Paşa
hazretlerine tevcîh. 24 B. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 24 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İvaz Mehmed Paşazâde Sadr‑ı
esbak el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine tevcîh. 23 Z. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Sadr‑ı
esbak Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 28 C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 21 Ca. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan Vezîr Dağıstanî Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 12 R. sene
[1]191
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ilhâk vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ilhâk vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ilhâk vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 18 Ra. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Aydın sancağına mutasarrıf ve Tevkî‘î olan Vezîr
Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdullah Paşa
hazretlerine tevcîh. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 4 L.
sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Bosna eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyh Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
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[s. 31]

[2.2] Livâ‑i İzvornik138

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Uskupyeli Ali Paşazâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye sancağı Alâybeyisi Osman'ın Karacadağ ahâlisinin dâire‑i itâata
duhûlleri mâddesinin nizâmına tavassut etmekden nâşî hidemât‑ı pesendîdesi zuhûr edip şâyeste‑i
âtıfet olduğunu hâlâ Bosna vâlisi olan saâdetlü Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretleri
kâimesiyle inhâ ve müceddeden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bir mansıb ihsân olunmasını istid[‘â]
etmekle iltimâsı üzere mûmâ‑ileyhe rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile İzvornik sancağı bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 12 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Ahmed Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4
L. sene [1]171. Mûmâ‑ileyhin mîr‑livâlığı ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Evâil‑i S. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağı mutasarrıfı Abdullah dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. 8 Ra. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Abdullah dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
6 L. sene [1]172. Mezbûr Abdullah'ın mîr‑i mîrânlığı ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Evâhir‑i Ş. sene [1]176.
Ba‘dehû 25 târihinde mîr‑livâlığı ibkâ kılınmışdır.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ada‑i Kebîr Muhâfızı Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. Fî gurreti L. sene [1]173
<<Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Abdullah dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 10
L. sene [1]174>>. İşbu emir geriye gelip verilmemişdir.
Livâ‑i mezbûr Kapudan Şa‘bân Beyzâde İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10
L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Kapudan Şa‘bân Beyzâde İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb sancağıbeyi olan Pojgoriseli139 Osman Paşa yeğeni Hasan dâme izzühûya
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 6 Ra. sene [1]176; Müteveffâ.
Livâ‑i mezbûr Pojgoriseli Osman Paşa yeğeni Hasan Bey'in karındaşı Hüseynî zîde kadruhûya
rütbe‑i mîr‑livâlık ile bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 24 R. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray sancağı mutasarrıfı Trebinli İbrahim Paşazâde Süleyman
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Ali Paşazâde Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
6 L. sene [11]77. Hünkâr defterinde Durmuş Paşazâde'dir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin sancağına mutasarrıf Osman dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh. 13 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis mutasarrıfı Meydân Paşazâde Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine mutasarrıfı Yusuf Beyzâde Ahmed Bey'e seksen senesi Şevvâl'inden
zabt etmek üzere bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 22 B. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis mutasarrıfı İbrahim Paşazâde Trebinli Süleyman Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]181
138 Zvornik (Bosna Hersek)
139 Podgorica (Karadağ)
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Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı Abdullah Paşa'ya mîr‑i mîrânlık ibkâsıyla bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. 23 Z. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
[s. 30]

Livâ‑i İzvornik
Livâ‑i mezbûr Selö Hasan Paşa yeğeni Mahmud Bey'e tevcîh. 16 S. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır.21 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr İsmail Paşazâde İbrahim Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 29 S. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Hersekli Ca‘fer Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 15 N. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr hâlâ İsmail Muhâfızı Abdullah Paşa'ya muhâfaza‑i mezbûrede kıyâm eylemek
şartıyla tevcîh olunmuşdur. 3 N. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kili Muhâfızı ve sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı Ömer Paşazâde Halil Paşa'ya Kili
muhâfazasında kemâ fi'l‑evvel kıyâm eylemek şartıyla tevcîh. 15 Za. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Bosnevî Rüstem Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 18 C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 Z. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Mustafa Paşazâde Kaplan Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
6 Z. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı Ca‘fer Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı mîr‑i mîrândan Rüstem Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 5 B. sene
[1]191
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Podgoriçeli Hasan Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 15 Ca. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192. Terkîn.
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Rüstem Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Za. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo Muhâfızı Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20
C. sene [1]193. Terkîn.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 13 Ş. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
10 Za. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Rüstem Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 7 Z. sene
[1]193
Livâ‑i mezbûr Dumine140 A‘yânı Mehmed'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. Selh‑i C.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
140 Dumine (Haritalar (BOA, HRT.h.), 823/1)
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Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır.
4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Yayçeli İbrahim Paşazâde Mustafa dâme ikbâlühûya
tevcîh. 24 B. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 14 Ş. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 13 Ş. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağına mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olan Ca‘fer Paşa'ya tevcîh. 15 Z.
sene [1]199
Mutasarrıf‑ı sâbıkı İbrahim Paşazâde mîr‑i mîrândan Mustafa dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur.
Selh‑i Ş. sene 1200
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 21 C. sene 1201
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Sâbit Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 16 N. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 13 Ş. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Sinan Paşa'ya tevcîh. 11 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr Taşlıcalı141 Mehmed Paşazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan (…) tevcîh. 3 L sene [1]206
[s. 31]

[2.3] Livâ‑i Klis142

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Bektaş dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 20 N. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan İşpuzili143 Abdullah dâme ikbâlühûya Karacadağ seferinde
bilâ‑mansıb hidmeti sebkat eylediğine binâen livâ‑i mezbûrun mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulmasını
Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kâmil Ahmed Paşa hazretleri arz birle inhâ ve iltimâs
etmekle yetmiş senesi Ramazân'ının yirminci gününden zabt etmek üzere livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 13 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü sancağı mutasarrıfı Yayçeli Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 9 S. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Bektaş dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene
[1]171
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Bektaş dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr yetmiş üç Ramazân'ı gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı
Osman dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 18 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağı mutasarrıfı İbrahim Paşazâde Süleyman dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 25 Ca. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi sancağına mutasarrıf Yayçeli Mehmed dâme ikbâlühûya işbu bin yüz
yetmiş beş senesi şehr‑i Rebîü'l‑âhir'i gurresinden zabt etmek üzere ber‑vech‑i arpalık bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. Evâsıt‑ı S. sene [1]175
141 Pljevlja (Karadağ)
142 Klis (Hırvatistan)
143 Metinde " İşpuzeli" şeklinde yazılmıştır.
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Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Yayçeli Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5
L. sene [1]175
Klis sancağına mutasarrıf Yayçeli Mehmed Paşa'nın ahâli‑i vilâyet ile hüsn‑i muâşereti olmayıp
ale'd‑devâm kendiden teşekkî üzere olmalarıyla sâbıkâ İzvornik sancağına mutasarrıf Ali Paşazâde
İsmail dâme ikbâlühû mahall ü müstahık olduğuna binâen Klis sancağı tevcîh buyurulmasını Bosna
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri kâimesiyle inhâ ve iltimâs etmekle avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden Klis sancağı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kefe Beylerbeyisi Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑iltimâs‑ı hânî ve bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Sâbıkâ Kırşehri sancağına mutasarrıf Taşlıcalı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan sancağına mutasarrıf Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 13 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı İbrahim Paşazâde Trebinli Süleyman dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Taşlıcalı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180. İşbu emir geri gelmişdir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Selö Hasan Paşazâde Ali dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı Gâzi Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr müceddeden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile İbrahim Paşazâde Mustafa dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 22 Ra. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 8 N.
sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Taşlıcalı Mehmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 8 R. sene
[1]183
[s. 30]

Livâ‑i Klis
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Taşlıcalı Mehmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 23 Z. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı Selö Hasan Paşazâde yeğeni Mahmud Bey'e tevcîh
olunmuşdur. 29 S. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı İbrahim Paşazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 5
Ra. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Bosna'da Mîr‑alem‑i sâbık Mehmed Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh
olunmuşdur. 15 N. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik sancağına mutasarrıf Trebinli İbrahim Paşazâde Süleyman Paşa'ya
kâide‑i kadîme üzere Bosna askerine başbuğ olup Ordu‑yı Hümâyûn'a getirmek şartıyla tevcîh
olunmuşdur. 27 L. sene [1]187
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Livâ‑i mezbûr Kırşehri sancağı ilhâkı ve Hotin muhâfazası şartıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İsmail Paşa hazretlerine tevcîh. 22 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dukakin mutasarrıfı Kekozâde Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Za.
sene [1]188
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Bosnevî Mîr‑alem‑i sâbık Mehmed Paşa'ya Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem el‑Hâc Halil Paşa hazretlerinin iltimâsıyla tevcîh olunmuşdur. 8 C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 Ra. sene
[1]190
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i mâlikâne Alacahisar sancağına mutasarrıf Yenipazarlı İsmail Paşazâde
İbrahim Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Bosnevî Mehmed Paşa'ya tevcîh. 15 S. sene
[1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf İbrahim Paşazâde Mustafa Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh İbrahim Paşazâde Mustafa Paşa'ya ibkâ. Fî 5 L. sene
[1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Ca‘fer Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyh kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı İbrahim Paşazâde mîr‑i mîrândan Süleyman Paşa'ya tevcîh.
12 N. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Bosnevî Rüstem dâme ikbâlühûya
tevcîh. 20 Ş. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 17 B. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mîr‑alem Mehmed Paşa'ya tevcîh. 29 B. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr İşpuzi Kapudanı144 Abdullah Paşazâde mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 27 M. sene 1200
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mîr‑alem Mehmed Paşa'ya tevcîh. 17 N. sene 1200
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 12 Ş. sene 1201
Rumeli pâyesi olan mûmâ‑ileyh Mehmed Paşa'ya ibkâ. 23 B. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Sinan Paşa'ya tevcîh. 12 L. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Rumeli pâyesi olan el‑Hâc Mehmed Paşazâde İbrahim Paşa'ya tevcîh. 12 C. sene
[1]204
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı Kara Mehmed Paşa'ya Misivri145
Muhâfızlığı ile tevcîh. 18 B. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı Sinan Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Kurd Mehmed Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]206
144 Bugün Karadağ'da bulunan Spuž şehri Zeta Nehri üzerindedir.
145 Nesebar (Bulgaristan)
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[s. 32]

[2.4] Livâ‑i Kırka146
[2.5] Livâ‑i Zaçesne nâm‑ı diğer Çernik147
[2.6] Livâ‑i Bihke148

[s. 33]

[2.7] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑i Bosna

Sâbıkâ eyâlet‑i Bosna'nın tîmâr defterdârı olan Mustafa zîde mecdühû arzuhâl edip eyâlet‑i
Bosna'nın Tîmâr Defterdârlığı'na yetmiş seksen seneden beri babası Ali ve karındaşı Sâlih ve diğer
karındaşı İbrahim ve karındaşı oğlu diğer Ali mutasarrıflar olup ve mûmâ‑ileyh Mustafa dahi
istikâmet ve sadâkat ile hânedânzâdelerden olduğundan zikrolunan Tîmâr Defterdârlığı kendiye
tevcîh ve hilâf‑ı şer‘ ve kânûn kimesneye vaz‘ u hareketi olmayıp cümle ahâli‑i dîvân ve ricâl‑i Bosna
ile hüsn‑i zindegânî üzere ırzıyla mukayyed ve mutasarrıf olduğu Tîmâr Defterdârlığı'na dahl îcâb
etmez iken fi'l‑asl Nemçeliden olup Bosna çavuşlarından Nemçeli Mehmed demekle ma‘rûf müfsid‑i
köhne ziyâde hîlekâr ve hâyin ve mukaddemâ ihâneti zâhir oldukda Bosna Vâlisi Sadr‑ı esbak
müteveffâ Vezîr Mehmed Paşa'nın arzıyla defterdârlıkdan azl ve mûmâ‑ileyh Mustafa zîde mecdühûya
inâyet ve ihsân olunup merkûm Mehmed kendiye fî‑mâ‑ba‘d defterdârlık verilmeyeceğini bildikde
kemâl‑i mel‘anetden oğlu Yaşar Hasan'ı tahrîk ve bir iki def‘a defterdârlık‑ı mezbûru üzerinden
ref‘ ve ba‘dehû cümle ocaklı ve ahâli‑i dîvân‑ı Bosna iltimâsları ve mahzarları ile mezkûr Yaşar'ın
ref‘inden altmış üç Ramazân'ında yine mûmâ‑ileyhe tevcîh ve istikâmet üzere hidmetiyle meşgûl
iken bu def‘a dahi mezkûr Yaşar Hasan defterdârlık‑ı mezbûru hilâf inhâ ile üzerinden alıp gadr
etmekle zikrolunan Tîmâr Defterdârlığı mezkûr Yaşar Hasan'ın ref‘inden kemâ fi'l‑evvel kendiye
ibkâ ve tevcîh ve inâyet ve ihsân buyurulması bâbında istid‘â‑yı inâyet etmeğin mûcebince tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için hüküm yazılmışdır. Fî 12 R. sene 1170
Eyâlet‑i Bosna Tîmâr Defterdârlığı'na mutasarrıf Mustafa fevt olup Tîmâr Defterdârlığı mahlûl
ve oğlu Mehmed zîde mecdühû için reşîd ve kârgüzârdır deyü mahlûl olan defterdârlık‑ı mezkûrun
oğlu mezkûra verilmesini Bosna Mütesellimi İbrahim zîde mecdühû kâimesiyle inhâ ve iltimâs etmekle
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden zikrolunan Tîmâr Defterdârlığı mezkûr Mustafa'nın mahlûlünden
oğlu mûmâ‑ileyh Mehmed zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 21 N. sene [1]174
Defterdârlık‑ı mezbûra mutasarrıf Mehmed veled‑i Mustafa hadâset‑i sinni hasebiyle hidmet‑i
lâzımesinin edâsına adem‑i iktidârı olduğundan eyâlet‑i mezbûrun züamâ ve erbâb‑ı tîmârının
dirliklerin sıyâneten hidmet‑i mezbûrun edâsına kâdir ve cümlenin mu‘temedi bir kimesnenin nasb
ve ta‘yîn olunması ehemm ü muktezî olmağın medîne‑i Saraybosna sükkânından Defterdârzâde
Ebubekir Bey zîde mecdühû müsinn ü ihtiyâr ve sadâkatkâr ve edâ‑yı hidmete sâhib‑i iktidâr ve
cümlenin mu‘temedi olmağla eyâlet‑i mezkûrenin Tîmâr Defterdârlığı mezbûr Mehmed veled‑i
Mustafa'nın ref‘inden mûmâ‑ileyh Ebubekir Bey'e tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin
hüküm yazılmışdır. Fî 24 Ş. sene [1]180
Defterdârlık‑ı mezbûr Ebubekir'in fevtinden sâbıkâ Bosna Defterdârı Mehmed Emin sadâkatkâr
ve edâ‑yı hidmete sâhib‑i iktidâr ve cümlenin mu‘temedi olup vücûhla mahall ü müstahık olduğuna
binâen Bosna Vâlisi ve Şumnu Seraskeri Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerinin iltimâsıyla tevcîh
olunup istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 8 C. sene [1]188
Ömer bin İbrahim zîde mecdühû eyâlet‑i Bosna'nın eben an‑ceddin tîmâr defterdârızâdesi olup
hânedân ve mücerrebü'l‑etvâr ve bi'l‑cümle alâybeyiler ve sancaklı mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve
şükrân ve rü’yet‑i umûra sâhib‑i iktidâr ve vücûhla mahall ü müstahık olduğuna binâen defterdârlık‑ı
146 Kırka (Hırvatistan)
147 Čazma (Hırvatistan); Kâmil Kepeci Tasnifi defteri, (BOA, KK.d), no. 266, s. 32.
148 Bihać (Bosna Hersek)
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mezbûr Mehmed Emin'in ref‘inden züamâ ve erbâb‑ı tîmârın arzuhâli mûcebince tevcîh olunup
istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 13 Ş. sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr Mehmed Emin'in üzerinde ve mücerrebü'l‑etvâr ve bi'l‑cümle eyâletli
mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve râzılar iken Mîralây‑ı sâbık Ömer bin İbrahim hilâf inhâ üzerinden alıp
gadr eylediğini züamâ ve erbâb‑ı tîmâr şehâdet eylediklerine binâen defterdârlık‑ı mezbûr mezkûr
Ömer bin İbrahim'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Mehmed Emin'e ibkâsı bâbında Bosna Brodu149 kazâsı
nâibi Ömer Efendizâde Ahmed Efendi i‘lâm ve mûmâ‑ileyh dahi arzuhâliyle istid‘â etmekle mûcebince
tevcîh ve hidmet‑i mezbûr[d]a istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 7 R. sene [1]191
Defterdârlık‑ı mezbûr mezkûr Mehmed Emin'in fevtinden eyâlet‑i Bosna'nın mukâbelecisi
dârende diğer Mehmed Emin kârgüzâr ve sadâkat‑şiâr ve mücerrebü'l‑etvâr olduğuna binâen
mezkûrun mahlûlünden tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin Bosna Vâlisi Vezîr el‑Hâc Sâlih
Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmekle tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 16 Za. sene
[1]206
Mezkûr Mehmed Emin'in hidmet‑i lâzımesinde tekâsülü olduğundan gayrı erbâb‑ı dirlik hakkında
gadri mûcib hilâf‑ı marzî etvârı bâhir olmakdan nâşî azl ve dârende Mîr Ahmed zîde mecdühû tîmâr
defterdârı esbak Babayîzâde Ömer Bey'in oğlu olup ve hânedân‑ı kadîm ve her vechile şâyeste
olduğuna binâen defterdârlık mûmâ‑ileyh[e] tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olmasıçin
Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Hüsameddin Paşa hazretleri arz ve iltimâs etmekle mûcebince tevcîh
ve istihdâmıçin emir yazılmışdır. 24 Ş. sene [1]209
Eyâlet‑i Bosna'nın tîmâr defterdârı olan Ahmed Bey ba‘zı harekât‑ı nâ‑hemvâreye ictisârına
mebnî azl ve yerine Bosna vücûhundan Murad Beyzâde dârende Mîr Mustafa zîde mecdühû
âkil ve dirâyetkâr ve hidmet‑i mezbûrenin her vechile idâre ve hüsn‑i tesviyesine sâhib‑i iktidâr
olduğundan defterdârlık‑ı mezbûre mezkûrun ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîhini hâlâ Bosna
Vâlisi ve Hersek ve Klis sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Selim Sırrı Paşa
hazretleri bâ‑tahrîrât inhâ eylediği ecilden mûcebince hidmet‑i mezbûrede istihdâm eylemesiçin
müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 4 S. sene [1]239

[2.7] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Bosna

Bosna ve Çernik150 ve İzvornik sancaklarında Sana151 ve gayrı nâhiyelerde İstranil152 nâm karye
ve gayrıdan altmış üç bin dört yüz doksan dokuz akçe zeâmete mutasarrıf eyâlet‑i Bosna'nın defter
kethüdâsı olan Mehmed veled‑i el‑Hâc Mustafa fevt olup zeâmetiyle Defter Kethüdâlığı mahlûl
oldukda zeâmeti yetmiş altı senesi Şa‘bân'ının yirmi birinci gününde sulbî oğlu dârende Ebubekir
zîde mecdühûya tevcîh ve tahvîl olunmağla Defter Kethüdâlığı dahi Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin memhûr tezkiresi mûcebince oğlu mûmâ‑ileyhin zeâmetine
ilhâkan tevcîh olunmasıçin müşârun‑ileyh tarafından verilen tezkire mûcebince târih‑i merkûmda
tevcîh olunup istihdâm hükmü verilmişdir. Fî 20 N. sene [1]176
Eyâlet‑i Bosna'nın defter kethüdâsı olan Ebubekir fevt olup Defter Kethüdâlığı mahlûl ve İzvornik
sancağında İptiçar153 nâhiyesinde Gorna Jeravine154 nâm karye ve gayrıdan otuz yedi bin sekiz yüz
akçe zeâmete mutasarrıf dârende Ahmed zîde mecdühû erbâb‑ı istihkâkdan olup Defter Kethüdâlığı
hidmetinde istihdâma şâyeste olduğuna binâen kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr Ebubekir'in fevtinden
mûmâ‑ileyh Ahmed zîde mecdühûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Bosna
149 Brod (Bosna Hersek); Türk Brod (BOA, HRT.h. 194/1)
150 Cernik (Hırvatistan)
151 Sanski Most (Bosna Hersek)
152 Stratinska (Bosna Hersek); Sana/Sanski Most'un kuzey doğu tarafında bir bölgedir.
153 İptiçar bölge nahiyesi olup İzvornik'in kuzeydoğu tarafında yer alan Loznica ve Kozjak yerleşim yerleri civarıdır.
154 Tahrir defterlerinde İptiçar nahiyesine bağlı "BOA, TT.d. no. 173, s. 103'te Grinçar‑ı Jeravine, BOA, TT.d. no.
173, s. 63'te Dolna Jeravine ve BOA, TT.d. no. 376, s. 92'de Sredne Jeravine" köyleri kaydedilmiştir.
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Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah Paşa hazretleri iltimâs etmekle mûcebince istihdâmıçin
emir yazılmışdır. Fî 16 Z. sene [1]197
Eyâlet‑i Bosna'nın defter kethüdâsı olan Ahmed fevt olup kethüdâlık‑ı mezbûr mahlûl ve Mustafa
Paşazâde dârende Mîr Süleyman zîde kadruhû hidmet‑i mezbûrede istihdâma şâyeste olmakdan nâşî
mezbûr kethüdâlık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak bâbında Bosna
Vâlisi Vezîr Hüsameddin Paşa mektûbuyla inhâ ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince kethüdâlık
mezbûrun fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır.
13 B. sene [1]211
Bosna Hazînesi Defterdârlığı eyâlet‑i Bosna'nın defter kethüdâsı olan Mustafa Paşazâde Mîr
Süleyman'a tevcîh olunup kethüdâlık‑ı mezbûr hâlî ve Bosna hânedânından Hasan Efendizâde
dârende Mîr Sun‘ullah zîde mecdühû hidmet‑i mezbûrda istihdâma şâyeste olmakdan nâşî kethüdâlık‑ı
mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrda istihdâm olunması bâbında Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri mektûbuyla inhâ ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 4 Z. sene [1]214
Bosna eyâletinin Defter kethüdâsı olan Gradaçaniçeli155 Derviş Beyzâde Mîr Ahmed'in hilâf‑ı
rızâ hareketine mebnî azl ve yerine medîne‑i Travnik156 hânedânından İsmail Paşazâde dârende
Mîr Ali Râif zîde mecdühû işgüzâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye sezâvâr olduğundan kethüdâlık‑ı
mezbûr, mezkûrun ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında selefi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Derviş Mustafa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehûnun verdiği arz ile inâyet recâ ve kuyûd‑ı ahkâma mürâcaat
olundukda kethüdâlık‑ı mezbûr Bâ[ba]yîzâde Mîr Ömer'in bin iki yüz yirmi sekiz târihi ve fermân‑ı
âlîşân ile üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın vezîr‑i müşârun‑ileyhin arzı mûcebince
kethüdâlık‑ı mezbûr, mezkûrun ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrda
[istihdâm] eylemesiçin hâlâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Rüşdî Paşa hazretlerine
hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 Za. sene [1]234
[Ek: 33/1‑a]

Bundan akdem Bosna eyâletinden ifrâz ve İskenderiye sancağına naklolunan Podgoriçe157
kazâsının ilhâkiyeti kaydı ref‘ ve terkîn ve kemâ fi'l‑evvel hâne[‑i avârız] ve umûr‑ı şer‘iyyesi eyâlet‑i
Bosna'ya nakl ve ilhâk olunup ve kazâ‑i mezkûr mîr‑i mîrândan İşpuzili Abdullah Paşa dâme ikbâlühû
başkaca bir mütesellimlik mahal olarak zabt u rabtına kıyâm birle fî‑mâ‑ba‘d dahi mütesellimlik‑i
mezbûr irâde‑i Devlet‑i Aliyye ile bu makûle mîr‑i mîrândan münâsib görülenlere tefvîz olunup
mütesellimlerin azl ve nasbları elviye‑i sâire tevcîhi misillü fermân‑ı âlî ile olmak ve Bosna vâlilerine
muayyen ve mahsûs olan hazariyye ve seferiyyeyi verdikce vâliler taraflarından hilâf‑ı mu‘tâd‑ı kadîm
mütesellimlik avâidi ve sâir nesne mutâlebe olunmayıp ancak zabt u rabt ve umûr‑ı mülkiyyeye
dâir hâlâtda vâlilerin emir ve nehyine muvâfakat ve mutâvaat eylemek üzere nizâma rabt u bend ve
vech‑i muharrer üzere tanzîm olunmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlîşân mûcebince zikrolunan
Podgoriçe kazâsı ber‑vech‑i muharrer fi'l‑asl livâ‑i mezbûr mülhakâtından iken yüz yetmiş senesinde
Bosna Vâlisi Müteveffâ Kâmil Ahmed Paşa'nın iltimâsına binâen kazâ‑i mezbûrun mukayyed olan
hâne‑i avârız ve umûr‑ı şer‘iyyesiyle maan İskenderiye'den ifrâz ve Bosna "eyâletine ilhâk ve ba‘dehû
yine İskenderiye'ye nakl ve ilhâk olunarak yüz doksan senesin evâsıt‑ı Safer'inde zikrolunan Podgoriçe
kazâsıyla Jabyak158 ve İşpuzi kalelerinin umûr‑ı şer‘iyye ve hâne‑i avârız ve tekâlîf‑i sâireleri mârrü'z‑zikr
İskenderiye sancağından ifrâz ve Bosna"159 vâlileri tarafından mütesellimlik nasb ve ta‘yîni ile idâre
ve rü’yet etdirilmek üzere emr‑i şerîf verildikden sonra şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince şurût‑ı mezkûr üzere işbu sene‑i mübâreke evâsıt‑ı Muharrem'inde
155 Gračanica (Bosna Hersek)
156 Travnik (Bosna Hersek)
157 Podgorica (Karadağ)
158 Žabljak (Karadağ)
159 Tırnak içine alınan italik bölüm Görüntü 27, BOA, A.DVNS.NŞT.d. no. 16, s. ek:33/1-b'den yazılmıştır.
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yine sâlifü'z‑zikr İskenderiye sancağına naklolunmuş olduğu Mevkûfât'dan ba‘de'l‑ihrâc sâdır olan
fermân‑ı âlî mûcebince zikrolunan Podgoriçe kazâsının livâ‑i mezbûr[a] ilhâkiyeti kaydı ref‘ ve
kemâ fi'l‑evvel eyâlet‑i Bosna'ya nakl ve tahvîl olunmak husûsunu takrîr birle bâ‑telhîs mübârek
rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı hümâyûna arz olundukda "Bosna'ya ilhâkan ber‑mûceb‑i takrîr nizâmına izn‑i
hümâyûnum olmuşdur" deyü mübârek hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn şeref‑rîz‑i sudûr olmağla
vech‑i muharrer üzere İskenderiye sancağından ifrâz ve Bosna'ya ilhâkan mütesellimlik i‘tibârî olarak
müstakillen fî‑mâ‑ba‘d birer mîr‑i mîrâna tevcîh olunmak üzere mîr‑i mîrândan İşpuzili Abdullah
Paşa'ya mansıb olmak vechile şurût‑ı kuyûdu derciyle iktizâsına göre lâzım gelen evâmir‑i şerîfesi
ısdâr ve Dîvân‑ı Hümâyûn ve aklâm‑ı sâireye ilmühaberleri i‘tâsı telhîs ve tanzîm olunmak bâbında
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve sâdır olan fermân‑ı âlîşân mûcebince
zikrolunan Podgoriçe kazâsının hâne[‑i avârız] ve umûr‑ı şer‘iyyesi İskenderiye sancağından ifrâz
ve Bosna'ya ilhâkı için başka ve mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhin zabtıçin iktizâsına göre emri tahrîr
olunmak için başka ve Cizye ve Başmuhâsebe'ye ve Küçükkale kalemlerine başka başka ilmühaberleri
verilmek bâbında telhîs ve arz olundukda "imdi telhîs mûcebince Mevkûfât'a kaydolunup iktizâsına
göre emri ve Dîvân‑ı Hümâyûn ve Başmuhâsebe ve Cizye ve Küçükkale kalemlerine dahi başka
başka ilmühaberleri i‘tâ olunmak" deyü fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince mahalline kayd ve asl‑ı
telhîs‑i fermân‑ı âlî hıfz ve emri tahrîr ve kalem‑i mezbûrlara başka başka ilmühaberleri verilmekle
paşa‑yı mûmâ‑ileyhin zabtıçin iktizâsına göre emri tahrîr olunmak için Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
işbu ilmühaber kâimesi verildi. 16 R. sene [1]192
[Ek: 33/2]

Emîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm kebîrü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm sâhibü'l‑iz‑
zi ve'l‑ihtişâm el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑A‘lâ mîr‑i mîrândan bu def‘a
Podgoriçe Mütesellimliği uhdesine ihâle olunan İşpuzili Abdullah dâme ikbâlühû ve
kıdvetü'l‑kuzât ve'l‑hükkâm ma‘denü'l‑fazli ve'l‑kelâm Mevlânâ Podgoriçe Kâdısı
zîde fazlühû tevkî‘‑i refî‘‑i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Podgoriçe kazâsı Jabyak ve İşpuzi kaleleriyle maan İskenderiye sancağı ve Bosna eyâletine il‑
hâk ve ifrâz olunarak bundan mukaddemce İskenderiye sancağına naklolunmuş olup el‑hâletü hâ‑
zihî kazâ‑i mezbûrun İskenderiye'ye ilhâkiyeti kaydı ref‘ ve terkîn ve kemâ‑fi'l‑evvel hâne ve umûr‑ı
şer‘iyyesi eyâlet‑i Bosna'ya nakl ve ilhâk olunup kazâ‑i mezbûr, sen ki mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhsin
başkaca bir mütesellimlik mahal olarak tarafından zabt u rabt olunmak ve fî‑mâ‑ba‘d mütesellim‑
lik‑i mezbûr irâde‑i Devlet‑i Aliyyemle mîr‑i mîrândan münâsib görülenlere tefvîz olunup azl ve
nasbları sancak tevcîhleri misillü emr‑i âlîşânımla olmak ve Bosna vâlilerine muayyen ve mahsûs
olan hazariyye ve seferiyye verildikden sonra vâliler taraflarından hilâf‑ı mu‘tâd‑ı kadîm mütesel‑
limlik avâidi [nâmıyla] nesne mutâlebe olunmayıp ancak zabt u rabt ve umûr‑ı mülkiyyeye dâir
hâlâtdan vâlilerin emr ve nehyine muvâfakat olunmak vechile tanzîmi bâbında sâdır olan fermân‑ı
âlî mûcebince kuyûdâtı ihrâc ve bi'l‑fi‘l başdefterdârım olan iftihârü'l‑ümerâ ve'l‑ekâbir Hasan dâ‑
me ulüvvuhû tarafından ba‘de'l‑i‘lâm şeref‑yâfte‑i sudûr [olan] hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum
mûcebince kazâ‑i mezbûrun ber‑vech‑i muharrer kemâ‑kân Bosna'ya ilhâkıçin [îcâb] eden evâmir‑i
şerîfesi Mevkûfât'dan tahrîr ve mütesellimlik vechile tarafından zabtıçin Dîvân‑ı Hümâyûnumdan
emr‑i âlîşânım sudûru zımnında ilmühaber kâimesi verilmekle sen ki mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhsin,
kazâ‑i mezbûru fî‑mâ‑ba‘d Bosna mülhakâtından ve başkaca bir mütesellimlik olarak bâlâda beyân
olunduğu üzere sen zabt u rabta kıyâm ve muhâfaza‑i kale ve enhâ ve def‘‑i şürûr‑ı fesede ve
eşkıyâ ve himâyet ve sıyânet‑i fukarâ ve zuafâ husûslarına cidd‑i tâm eylemen fermânım olmağın
imdi kazâ‑i merkûma irâde‑i Devlet‑i Aliyyemle ber‑vech‑i meşrûh mütesellim nasbolunduğun
ma‘lûmun oldukda zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i fukarâ‑yı raiyyet ve def‘‑i
mazârr‑ı erbâb‑ı bağy ü şekâvet husûslarına ve muhâfaza‑i kazâ ve etrâfa bezl‑i vüs‘ ü kud‑
ret ve kemâl‑i sa‘y ü dikkat ve umûr‑ı mülkiyyeye dâir hâlâtda Bosna vâlisinin emr ü tenbîhine
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muvâfakat ve mütâbaat ve ser‑i mû muhâlefet ve mübâadet ve kazâ‑i mezbûrdan Bosna vâlisi tara‑
fına râci‘ hazariyye ve seferiyyenin şurûtu üzere vakt ü zamânıyla kabzına me’mûra teslîm olunması
hâlâtına sarf‑ı miknet ve sen ki mevlânâ‑yı mûmâ‑ileyhsin mütesellimlik‑i mezbûru mîr‑i mîrân‑ı
mûmâ‑ileyhe zabt etdirip mütesellimliği umûruna âharı dahl ü taarruz etdirmemeğe nisâr‑ı vüs‘ ü
kudret eylemen bâbında fermân‑ı âlîşânım sâdır olmuşdur. Vusûl buldukda bu bâbda vech‑i meş‑
rûh üzere şeref‑yâfte‑i sudûr olan fermân‑ı vâcibü'l‑ittibâ‘ ve lâzımü'l‑imtisâlimin mazmûn‑ı münîf‑i
itâat‑makrûnuyla âmil olup hilâfından gâyetü'l‑gâye hazer ve mücânebet eyleyesiz. Şöyle bilesiz.
20 R. sene [1]192

[s. 34]

[3.] Eyâlet‑i Özi,160 livâ‑i Silistre161
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Halil Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre Babadağı'nda162 kışlamak üzere sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 M. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre bundan akdem Babadağı'nda kışlamak üzere tevcîh olunan Vezîr‑i mükerrem
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Özi kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Tırhala sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 Ş. sene
[1]171
Eyâlet‑i mezbûre Özi kalesi muhâfazasına evvel bahârda kıyâm eylemek şartıyla sâbıkâ Vidin ve
Niğbolu sancaklarına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 23 Ra. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kavala ilhâkıyla Selanik sancağına mutasarrıf Kapudan‑ı esbak
Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 16 C. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûrenin vâlisi olup çend rûz mukaddemce Hotin kalesi muhâfazası şartıyla Hotin ve
Çorum sancakları verilen Vezîr‑i mükerrem Kapudan‑ı esbak Mehmed Paşa hazretlerine yine Özi
kalesi muhâfazası şartıyla Özi eyâleti bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 16 L. sene [1]175
Rumeli'nde Deliorman163 ve havâlisinin eşkıyâdan tathîri lâzım olup ve sâbıkâ Belgrad Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerinin bu makûle umûrun uhdesinden gelmeğe iktidârı
olmağla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince kalesi muhâfazası şartıyla Özi eyâleti müşârun‑ileyh Abdi Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 17 Ca. sene [1]176. Terkîn. Bâ‑hatt‑ı hümâyûn vezâreti ref‘ ve terkîn. 12 L. sene [11]76
160 Ochakiv (Ukrayna)
161 Silistra (Bulgaristan)
162 Babadag (Romanya)
163 Ludogorie (Bulgaristan)
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Özi eyâleti kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Köprülüzâde
Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 L.
sene [1]176
Özi eyâleti kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Bender muhâfızı olan Receb Paşa'ya şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh olunmuşdur. 2 N. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑emr‑i
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 3 Ş. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 16 Za.
sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L.
sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kengırı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 C. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kengırı ve Bozok sancaklarına mutasarrıf olup
İbrail muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. 28 M. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karaman ve Maraş eyâletlerine mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 20 Ş. sene [1]183
Babadağı Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Dağıstanî Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 17 C. sene
[1]184
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
[s. 35]

Eyâlet‑i Özi
Ruscuk cânibi Seraskeri Vezîr‑i mükerrem İzzet Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 14
Ra. sene [1]185
Mutasarrıf‑ı sâbıkı Vezîr‑i mükerrem Dağıstanî Ali Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 28 L.
sene [1]185
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 24 Za. sene [1]186
Sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Hasan Paşa
hazretlerine tevcîh. 24 B. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. Fî 9 Za. sene [1]187
Silistre'de kıyâm eylemek üzere vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 8 B. sene [1]188
Sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 13 M. sene
[1]189
Sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Seyyid el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 9 B. sene [1]189
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Sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 12 C. sene [1]190
Mükemmel kapısı halkıyla Özi kalesine varıp muhâfazasına kıyâm eylemek şartıyla sâbıkâ Vidin
Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Yeğen el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 20 Z.
sene [1]190. Hudâvendigâr sancağı ilhâkan tevcîh. Âhara verildi.
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191. Karahisar‑ı Sahib sancağı
ilhâkan tevcîh. Ba‘dehû âhara verildi. Yanya sancağı ilhâkan tevcîh.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi ve hâlâ İbrail Muhâfızı Vezîr Seyyid Mehmed Paşa'ya
kemâ‑kân İbrail'de hidmet‑i muhâfazaya kıyâm eylemek şartıyla tevcîh. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine
kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Sâbıkâ Aydın mutasarrıfı Vezîr Seyyid Hasan Paşa hazretlerine Silistre'de kıyâm şartıyla tevcîh.
26 R. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ. 4 L. sene
[1]195
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Özi kalesi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa'ya kale‑i merkûmede
kıyâm şartıyla tevcîh. 6 Z. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr Aydoslu Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Za.
sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 7 L. sene [1]197
Özi eyâleti sâbıkâ Bender Muhâfızı ve Sivas Beylerbeyisi Ebubekir Paşa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret
ile tevcîh olunmuşdur. 6 M. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Özi eyâleti Silistre Seraskerliği ile sâbıkâ Vidin Muhâfızı Selman Paşazâde Vezîr Seyyid Ahmed
Paşa hazretlerine tevcîh. 3 Ca. sene [1]199
Özi eyâleti Silistre cânibi Seraskerliği ile sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr Aydoslu Seyyid Mehmed
Paşa'ya tevcîh. 4 B. sene [1]199
Özi eyâleti sâbıkâ Selanik ve Kavala mutasarrıfı ve İsmail cânibi seraskerliği ile Sadr‑ı sâbık Vezîr
Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 28 R. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr İsmail cânibi seraskerliği ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi ve hâlâ Özi kalesi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc
İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfızlığı ile sâbıkâ İsmail Seraskeri ve Anadolu Vâlisi sadr‑ı sâbık Vezîr
Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 4 S. sene [1]202
Özi eyâleti kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Hâmid
Hüseyin Paşa'ya rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 16 R. sene [1]202
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Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz mutasarrıfı Cürdezâde Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 3 Ca. sene
[1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]203
Eyâlet‑i [mezbûr] sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr Abdi Paşa'ya kalesi muhâfızlığı ile tevcîh. 10 R. sene
[1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr el‑Hâc Abdi Paşa'ya tevcîh. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr Halil Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Tuna Kapudanı Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 23 Za.
sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr Sadr‑ı esbak Hasan Paşa'ya vezâreti ibkâsıyla tevcîh. 7 Za. sene [1]206
Silistre eyâleti sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr Mehmed Arslan Paşa'ya tevcîh. Selh‑i Za. sene [1]206
[s. 34]

[3.1] Livâ‑i Vidin164
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Muhsinzâde Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Halil Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 M. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hanya muhâfızı olan
Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 17 Ş. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Delvine ve Yanya
sancaklarına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 23 Ra. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Yanya ve Delvine
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 4 Ş. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Niğbolu sancağı ilhâkı ve Vidin kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Niğbolu sancağı ilhâkı ve Vidin kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili
sancaklarına mutasarrıf olan Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 2 B. sene [1]174; Hattı efendi indinde kalıp buyuruldu
olmuşdur.
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Köprülüzâde saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene
[1]175
Müşârun‑ileyhe ibkâsı. 10 L. sene [1]176
164 Vidin (Bulgaristan)
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Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Çorum ilhâkıyla
Hotin muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem Hamza Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 12 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartıyla ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr‑ı Şehriyârî Hamza Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene
[1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15
S. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 13 Ş. sene
[11]78
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu ve Çirmen sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Bosna
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Receb Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 18 Ş. sene
[1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Kapıkıran Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 C. sene
[1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ.
14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Ahmed
Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 14 Za. sene
[1]183
[s. 35]

Livâ‑i Vidin
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı Ahmed Paşazâde
Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine ibkâ. 23 L. sene [1]184
Köstendil sancağı dahi ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 27 Z. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Niğbolu Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 17 L. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü İzzet Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 28 L. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Belgrad Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşazâde saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr
Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 12 N. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Yeğen el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.12 C.
sene [1]190
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Aydoslu
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 20 Z. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik mutasarrıfı
Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 13 Ca. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine ibkâ. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Ali Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 28 C. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr
Yeğen Ali Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 7 R. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Tırhala sancağı
[mutasarrıfı] Vezîr Hasan Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ. Fî 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi Aydoslu
Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 19 Ca. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Çatalcalı
Vezîr el‑Hâc Ali Paşa'ya tevcîh. 14 Za. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla Sadr‑ı sâbık Vezîr Seyyid
el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa'ya tevcîh. 25 M. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sadr‑ı sâbık vezîr‑i
müşârun‑ileyh Seyyid el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ.
7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı Selman
Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 23 C. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi ve Silistre
Seraskeri Vezîr‑i mükerrem Ebubekir Paşa hazretlerine tevcîh. 3 Ca. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bender Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem Melek Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 4 L. sene 1200
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla Ruscuklu Vezîr Seyyid Hasan
Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]202
Vidin sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla Vezîr Seyyid Hasan Paşa'ya
ibkâ. 3 L. sene [1]202
İnebahtı sancağı ilhâkıyla ibkâ. 12 L. sene [1]203
Vidin sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Muhassılı Vezîr
Ahmed Paşa'ya tevcîh. 8 R. sene [1]204
Vidin sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ.
11 L. sene [1]204
Vidin sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı
Vezîr Seyyid Ali Paşa'ya tevcîh. 6 S. sene [1]205
Vidin sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Niğbolu sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı
Mîr‑alem Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh.13 Ş. sene [1]205
[s. 37]

[3.2] Livâ‑i Niğbolu165
Livâ‑i mezbûr Vidin sancağı ilhâkı ve Vidin kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Muhsinzâde saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağına ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Halil Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 M. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Vidin sancağına ilhâkan sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağına ilhâkan sâbıkâ Hanya muhâfızı
olan Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 17 Ş. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağına ilhâkan sâbıkâ Delvine ve Yanya
sancaklarına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 23 Ra. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağına ilhâkan sâbıkâ Yanya ve Delvine
sancaklarına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 Ş. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağına ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartıyla ve Vidin sancağına ilhâkan sâbıkâ Ağrıboz ve
Karlıili sancakları mutasarrıfı Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 2 B. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağına ilhâkan mutasarrıfı Köprülüzâde
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Müşârun‑ileyhe ibkâsı. 10 L. sene [1]176
165 Nikopol (Bulgaristan)
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Ba‘dehû livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağına ilhâkan sâbıkâ Çorum
ilhâkıyla Hotin muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem Hamza Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 12 L. sene [1]176
Niğbolu sancağı Vidin kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr‑ı
Şehriyârî Hamza Paşa'ya Vidin sancağına ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15
S. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 13
Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin ve Çirmen sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Bosna
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 6 L. sene
[1]179
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Receb Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 18 Ş. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Kapıkıran Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 C. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla [vezîr‑i] müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
[s. 36]

Livâ‑i Niğbolu
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Kapıkıran Mehmed Paşa hazretlerine ibkâ. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 14 Za. sene
[1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine
ibkâ. 23 L. sene [1]184. Köstendil sancağı dahi ilhâkan tevcîh. 27 Z. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Niğbolu Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 17 L. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem İzzet Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 28 L. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine ibkâ. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
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Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 12 N. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Yeğen el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 12 C.
sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı
Aydoslu Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 20 Z. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik mutasarrıfı
Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 13 Ca. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine ibkâ. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 28 C. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem Yeğen Ali Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 7 R. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı
Vezîr Hasan Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi
Aydoslu Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 19 Ca. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Çatalcalı
Vezîr el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Za. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla Sadr‑ı sâbık Vezîr Seyyid
el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 28 M. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla Sadr‑ı sâbık vezîr‑i
müşârun‑ileyh Seyyid el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ.
7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı
Selman Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 23 C. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi ve Silistre
Seraskeri Vezîr‑i mükerrem Ebubekir Paşa hazretlerine tevcîh. 3 Ca. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla Bender Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem Melek Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene 1200
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Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla Ruscuklu Vezîr Seyyid
Hasan Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
Seyyid Hasan Paşa'ya ibkâ. 3 L. sene [1]202
İnebahtı sancağı ilhâkıyla ibkâ. 12 L. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Muhassılı
Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 8 R. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
ibkâ. 11 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr Vidin kalesi muhâfazası şartı ve Vidin sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı
Vezîr Seyyid Ali Paşa'ya tevcîh. 6 S. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Mîr‑alem Vezîr Mehmed Paşa'ya
tevcîh. 13 Ş. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Sivas Vâlisi Karahisarî Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 25 Z. sene
[1]205
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Karahisarî Vezîr Seyyid Ali Paşa'ya tevcîh. 10
L. sene [1]206
[s. 37]

[3.3] Livâ‑i Kırkkilise166

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene
[1]170
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağı mutasarrıfı Nu‘mân Paşazâde İsmail dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 15 Za. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kırım hânı olan celâdetlü Kırım Giray Hân hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ber‑vech‑i maîşet tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i maîşet mukaddemâ avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i
hüsrevâneden hâlâ Kırım hânı olan celâdetlü Kırım Giray Hân dâmet meâlîhi[ye] tevcîh olunmuşidi.
El‑hâletü hâzihî livâ‑i mezbûrun ber‑vech‑i hâs te’bîden ibkâsını müşârun‑ileyh kâimeleriyle
iltimâs eylediklerine binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i hâs te’bîden müşârun‑ileyhe ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. Bâ‑fermân‑ı âlî.15 Ş. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑livâlık ile Memiş Paşazâde Bekir zîde mecdühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. Fî gurreti Ca. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo sancağına mutasarrıf Kürd İbrahim Paşazâde Seyyid Mehmed
dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 13 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 N. sene [1]179
166 Kırklareli (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr hâlâ Kırım hânı olan celâdetlü Selim Giray Hân hazretlerine seksen senesi
Recebü'l‑ferdi gurresinden bâ‑emr‑i hümâyûn ber‑vech‑i maîşet tevcîh olunmuşdur. 22 Ca. sene
[1]180
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 20 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kırım Hânı celâdetlü şehâmetlü Kırım Giray Hân hazretlerine ber‑vech‑i hâs
kemâ fi'l‑evvel bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 21 C. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr hân‑ı müşârun‑ileyhe ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunduğunu müş‘ir vürûd eden
ilmühaber kâimesi kaydolunmuşdur. Hân‑ı müşârun‑ileyh fevt olup livâ‑i mezbûrun mâlikânelik
kaydı ref‘ ve terkîn olunmağla kemâ fi'l‑evvel Kolçak Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
4 Z. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mâlikâne olmuşdur. 6 R. sene [1]183
[Ek: 37/1]

Hâlâ Kırım Hânı şehâmetlü celâdetlü Kırım Giray Hân‑ı âlîşân hazretleri bu hilâlde avn ü inâ‑
yet‑i hazret‑i Fettâh ile Moskov keferesinin memleketine külliyyetli çapul ve akınlar verip yüzden
mütecâviz kurâların ihrâk ve hedm ile maiyyet‑i İlhânîlerinde olan asâkir‑i nusret‑meâsir mugtenim
olup fe‑lillâhi'l‑hamd üserâ‑yı bî‑şümâr ile mansûran ve muzafferen avdetlerini der‑i devlet‑me‑
dâra arz ve inhâ ve hâlâ avâtıf‑ı aliyye‑i hüsrevâneden ber‑vech‑i hâs mutasarrıf oldukları Kırkki‑
lise sancağı kendilere mâlikâne üzere tevcîh ve şurûtuyla berât‑ı âlîşân i‘tâ buyurulmasını iltimâs
ve recâ etmeleriyle vech‑i meşrûh üzere mültemesâtlarına müsâade‑i aliyye‑i hazret‑i cihân‑bânî
erzânî buyurulup ber‑vech‑i muharrer mâlikâne tevcîhi bâbında şeref‑yâfte‑i sudûr olan fermân‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince fermân‑ı âlî sâdır olmağın el‑hâletü hâzihî düstûrü'l‑amel
tutulan şurût‑ı mâlikaneye tatbîk ile mîrîçin mâl‑ı muaccele ve müeccele takdîrinden lâ‑büd ve lâ‑
zım geldiği cihetden livâ‑i mezbûr müceddeden beş bin guruş muaccele ve senevî beş yüz guruş
müeccele takdîriyle hân‑ı müşârun‑ileyh hazretlerinin mâlikâne uhdelerine kayd ve şurût‑ı mer‘iy‑
yesiyle berâtı i‘tâsı telhîs olunmak bâbında fermân‑ı âlî sâdır olmağın bu takdîrce livâ‑i mezbûr
hâslıkdan fek ve şeref‑rîz‑i sudûr olan fermân‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn ve sâdır olan fermân‑ı
âlî mûcebince kâide‑i mîriyyeye tatbîk ile işbu seksen iki senesi Mart'ından senevî beş yüz guruş
mâl takdîriyle müceddeden Başmuhâsebe'de mîrî mukâtaaya kayd ve şurût‑ı câriye‑i mâlikâneye
riâyeten beş bin guruş muaccelesi teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olunmak şartıyla hân‑ı müşârun‑ileyh
hazretlerine mâlikâne tevcîh olunup şurût‑ı mufassalasıyla berâtı ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına il‑
mühaberi verilmek telhîs olundukda telhîsi mûcebince hân‑ı müşârun‑ileyhe mâlikâne tevcîh ve
şurût‑ı mufassalasıyla berâtı ve Dîvân tarafına ilmühaberi i‘tâ olunmak bâbında fermân‑ı âlî sâdır
olmağın mûcebince şurût‑ı mufassalasıyla mâlikâne berâtı i‘tâ olunmağla Dîvân‑ı Hümâyûn tarafı‑
na dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 7 Za. sene 1182
[Mühür] Ebubekir'i İlâhî kıl muammer bi‑hakkı hazret‑i Sıddîk‑ı ekber

[Ek: 37/2]

Kırkkilise sancağı bundan akdem mansıb‑ı mîr‑i mîrândan ref‘ ve senevî beş yüz guruş mâl ve
beş bin guruş muaccele ile Kırım Hânı müteveffâ Kırım Giray Hân uhdesine mîrî mukâtaa olmak
üzere mâlikâne tefvîz ve ba‘de'l‑vefât mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn ve hâlet‑i asliyyesine ircâ‘ birle
livâ‑i merkûm ber‑vech‑i mansıb mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan Kolçak Paşazâde bendelerine tevcîh ve
ihsân buyurulmuşidi. El‑hâletü hâzihî celâdetlü şehâmetlü Kırım hânı hazretleri Bender sahrâsında
Ordu‑yı Hümâyûn'a hîn‑i teşrîflerinde livâ‑i mezbûrun ke'l‑evvel ber‑vech‑i mâlikâne mâl‑ı mu‑
accel ve müeccel ile hân‑ı sâbık müteveffâ‑yı müşârun‑ileyhin oğulları Selamet Giray Sultan ve
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Mehmed Giray ve Mesud Giray Sultan ve Baht Giray ve Kaplan Giray Sultan ve Hacı Giray Sultan
uhdelerine tefvîz ve ihsân buyurulmasın iltimâsın ve recâ ve niyâzlarına binâen ve mültemesâtları
cânib‑i seniyyü'l‑menâkıb‑ı âsafânelerinden mübârek rikâb‑ı şevket‑nisâb‑ı hazret‑i hilâfet‑penâhî‑
ye ba‘de'l‑arz mes’ûllerine müsâade‑i aliyye‑i cihândârî erzânî buyurulup muaccel ve müeccel ile
tevcîh oluna deyü hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn şeref‑bahş‑ı sudûr olmağla muaccele‑i mezkû‑
resi Hazîne‑i Ordu‑yı Hümâyûn'a eğerçi ba‘de't‑teslîm berât olunmak muktezî ancak sultânân‑ı
mûmâ‑ileyhimin üç neferi hân‑ı âlîşân hazretlerinin hâlâ maiyyetlerinde mevcûd bulunmak takrîbi
ile hilâl‑i râhda muaccele‑i mezkûresinin tedârik ve teslîmi imkânda olmayıp avn ü inâyet‑i hazret‑i
Rabbü'l‑izzet ile işbu sefer‑i nusret‑eserden ba‘de'l‑avdet cânib‑i mîrîye tamâmen edâ ve teslîm
eylemeleri şartıyla sultânân‑ı mûmâ‑ileyhimin verdikleri memhûr temessükleri mahalline kayd ve
berât‑ı âlîşânı i‘tâ ve ihsân buyurulmasını bu def‘a dahi hân‑ı âlîşân hazretleri mektûblarıyla iltimâs
etmekle sudûr eden fermân‑ı âlî mûcebince misl‑i mesbûku üzere ba‘dehû muaccele‑i merkûmesi
tamâmen cânib‑i mîrîye teslîm olunmak şartıyla memhûr temessükleri mahalline kayd ve hıfz ve
livâ‑i mezbûr ke'l‑evvel mîrî mukâtaa olmak üzere beş yüz guruş mâl ve beş bin guruş muaccele ile
selâtîn‑i mûmâ‑ileyhimin ber‑vech‑i mâlikâne uhdelerine tevcîh olunup şurûtuyla berâtı ve Dîvân‑ı
Hümâyûn tarafına ilmühaberi verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince
berâtı tahrîr olunmağla Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne işbu ilmühaber verildi. Fî 6 R. sene 1183
[Mühür] Osman

[s. 38]

[3.4] Livâ‑i Çirmen167

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Ahmed dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ahmed dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Ahmed dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L.
sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırkkilise sancağı mutasarrıfı Gâzi Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 6 C. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırkkilise sancağına mutasarrıfı Nu‘mân Paşazâde İsmail dâme ikbâlühûya
ber‑vech‑i arpalık bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti R. sene [1]174
Ahmed Ağa‑yı Miftâhhâne‑i Hâssa zîde mecdühû emekdâr olduğuna binâen taşra çerâğ olacak
etmeği mukâbelesinde Çirmen sancağı ihsân‑ı hümâyûn buyurulmasını rikâb‑ı müstetâb‑ı
hüsrevâneye arzuhâl birle istid‘â eyledikde sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Ahmed Bey'e te’bîden mîr‑livâlık ile tevcîh olunmuşdur. Fî 8 C. sene
[1]174
Mezkûr Ahmed Bey fevt olmağla livâ‑i mezbûr Hâne‑i Hâssa'da Miftâh Ağası olan Ali zîde mecdühû
yarar ve işgüzâr olmağla rikâb‑ı kâmyâba eylediği arzuhâli mûcebince taşra çerâğ olacak nân‑pâresi
mukâbili şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince rütbe‑i mîr‑i mîrânlık
ile mûmâ‑ileyh Ali zîde mecdühûya te’bîden tevcîh olunmuşdur. 8 R. sene [1]175. Mûmâ‑ileyh Ali
Paşa'nın bâ‑hatt‑ı hümâyûn tuğu ref‘ olmağla terkîn. 12 Ş. sene [11]76
Livâ‑i mezbûr Hâne‑i Hâssa'dan Miftâh Ağası olan Mehmed zîde mecdühûya şeref‑yâfte‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince ber‑vech‑i te’bîd rütbe‑i mîr‑livâlık ile tevcîh
olunmuşdur. 12 Ş. sene [1]176
Çirmen sancağı sâbıkâ İlbasan sancağına mutasarrıf Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 20 Ca. sene [1]179
167 Ormenio (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr Vidin ve Niğbolu sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Ömer Paşazâde Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 2 N. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Özi kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bender Muhâfızı el‑Hâc İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 27 Z. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bender Muhâfızı Ömer Paşazâde Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 12 C. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine sancağına mutasarrıf Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. Fî 3 N. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 Ş.
sene [1]183
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı İşpuzili Abdullah Paşa'ya tevcîh. 22
N. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 13 Z. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 17 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr İlbasanlı Vezîr Süleyman Paşa birâderi Ali Paşa'ya tevcîh. 5 M. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Ali Paşa'ya ibkâ. 14 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Üsküb sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 12 Z. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Üsküb sancağı ilhâkıyla Ohri mutasarrıfı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. 24 Ca. sene [1]190
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe Yanya sancağı ilhâkıyla Hotin Muhâfızlığı ilhâkan tevcîh. 3 Ş. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Hâne‑i Hâssa'dan Şemseddin Bey'e taşra çerâğ olacak nân‑pâresi mukâbili rütbe‑i
mîr‑livâlık ile tevcîh. 7 N. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars Beylerbeyisi olup Rumeli pâyesi olan Zaralızâde Abdullah Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Abdullah Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7
L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Ada‑i Kebîr muhâfazası şartıyla sâbıkâ Sultanönü sancağı mutasarrıfı Şemseddin
Bey'e tevcîh. 23 C. sene [1]198
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Yalnız livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe ibkâ olunmuşdur. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr Rumeli pâyesi olup bu def‘a İskenderiye sancağı tevcîh olunan Muhtar Paşazâde
Mehmed Paşa'[ya] bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh. Gurre‑i S. sene 1200
Çirmen sancağı [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Şemseddin Bey'e te’bîden bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 16 B.
sene 1200
Mûmâ‑ileyh Şemseddin Bey'in yedinde olan fermânın bâlâsına "mûcebince amel oluna" deyü
hatt‑ı hümâyûn‑ı mehâbet‑makrûn keşîde buyurulmağla işbu mahalle şerh verilmek için fermân
buyuruldu. Fî 3 Ş. sene 1200
Çirmen sancağı mîr‑i mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân te’bîden ibkâ.
4 L. sene 1201
Şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince sâbıkâ Niğde sancağına
mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İşpuzili Abdullah Paşazâde İbrahim Paşa
dâmet meâlîhiye İskenderiye mâddesi hitâm bulmadıkca avdet etmeyip ve uhdesinde olan Podgoriçe
Mütesellimliği tarafından adam ta‘yîni ile idâre ve İskenderiye mâddesi hitâmında gelip bi'n‑nefs
zabt eylemek şartıyla Çirmen sancağı ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Muharrem sene
1202
Sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olan Zaralı Mehmed Paşazâde
Abdullah Paşa'ya Ordu‑yı Hümâyûn‑ı nusret‑makrûnun konakcılığı hidmetini edâ eylemek şartıyla
tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]202
Sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf Çelik‑Paşazâde Ahmed Paşa'ya Ordu‑yı Hümâyûn‑ı
nusret‑makrûnun konakcılığı ile tevcîh olunmuşdur. 7 B. sene [1]202
Çirmen sancağı İlbasanlı Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa'ya konakcılık ile tevcîh. 13 N. sene
[1]202
Çirmen sancağı mîr‑i mîrândan Ali Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene [1]203
Çirmen sancağı kapıcıbaşılardan Kemânkeş el‑Hâc Hâfız Mustafa Ağa'ya [rütbe‑i] mîr‑i mîrânî
ile tevcîh. 19 Ş. sene [1]203. Rumeli pâyesi tevcîh. 28 N. sene [1]203
Çirmen sancağı sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Selim Paşa'ya konakcılık ile tevcîh.
29 C. sene [1]204
Çirmen sancağı Serbevvâbîn‑i Dergâh‑ı Âlî ve Silâhşor‑ı Şehriyârî Kara Mehmed Ağa'ya rütbe‑i
mîr‑i mîrânî ve Ordu‑yı Hümâyûn Konakcılığı ile tevcîh. 22 Ca. sene [1]205
Çirmen sancağı sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Tâhir Paşa'ya konakcılık ile
tevcîh. 10 B. sene [1]205
Çirmen sancağı mîr‑i mîrândan Hâfız Mehmed Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i N. sene [1]206
Çirmen sancağı sâbıkâ Silistre Vâlisi Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 7 Za. sene [1]206

[3.5] Livâ‑i Vize168
Mâlikâne.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 39]
168 Vize (Kırklareli‑Türkiye)
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[s. 41]

[3.6] Beylik‑i Kale‑i Fethülislâm169

Bu mahalle Ada‑i Kebîr Muhâfızlığı deyü Reîs Efendi'nin defterine tahrîr olunmuşdur.

[3.7] Livâ‑i Hotin170

Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Halil Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Bender Muhâfızı Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur.21 Ca. sene [1]171
Hatt‑ı şerîfde âhar mâdde olmağla taraf‑ı hazret‑i sadâret‑penâhîde kalmışdır.
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i C.
sene [1]172
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla yine mûmâ‑ileyh Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑fermân ibkâ
kılınmışdır. 5 Ca. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla yine mûmâ‑ileyh Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
ibkâ kılınmışdır. 25 Ca. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla yine mûmâ‑ileyh Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Süsenzâde
Abdullah Paşa dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn ve bâ‑fermân‑ı âlî kalesi muhâfazası şartıyla
tevcîh olunmuşdur. 10 Ra. sene [1]175; Müteveffâ şud.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Amasya sancağına mutasarrıf Osman Beyzâde Ebubekir dâme ikbâlühûya
kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 13 R. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Çorum sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Sâbıkâ Rumeli vâlisi olup kalesi muhâfazası şartıyla çend‑rûz mukaddemce Özi eyâleti verilen
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Paşa hazretlerine Hotin sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Çorum
sancağı ilhâkıyla ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 16 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Hotin kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Receb dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bender sancağına mutasarrıf olan Abdi dâme ikbâlühûya Hotin kalesi
muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ve bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 3 Za. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri ve İlbasan sancakları mutasarrıfı olan Vezîr Ahmed Paşazâde Mehmed
Paşa dâmet meâlîhi[ye] kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 10 N. sene
[1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Köstendil sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Vidin ve Niğbolu
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Hamza Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15 S. sene [1]178
169 Kladovo (Sırbistan)
170 Hotin, Khotyn (Ukrayna)
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Müşârun‑ileyhe İlbasan sancağı dahi ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 28 S. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İnebahtı muhâfızı olan Mehmed Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Receb Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 18 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa
dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Ş. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Çorum mutasarrıfı Abdi Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 8 N. sene [1]180
[s. 40]

Livâ‑i Hotin
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Yanya sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem Receb Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 C. sene [1]181
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe Üsküb cizyesi ve Celebkeşân Sağkol mukâtaası mâllarından ta‘yîn olunan
on bin guruş hâs mukâbili Bozok sancağı bâ‑fermân‑ı âlî ilhâkan tevcîh olunmuşdur. Fî 2 Ş. sene
[1]181
Livâ‑i mezbûr Hotin kalesi muhâfazası şartı ve Yanya ve Bozok sancakları ilhâkı ve Boğdan
cizyesi mâlından ta‘yîn olunan on bin guruş hâs ile Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc Halil
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 S. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Aydın sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü el‑Hâc Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.12 C. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Hüseyin Paşa'nın fevtinden hâlâ Selanik ve Kavala sancaklarına
mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa hazretlerine bâ‑fermân‑ı âlî ilhâkan tevcîh. Fî 28 Z.
sene [1]182
Bu hilâlde Hotin kalesinde merâsim‑i serhaddârîyi icrâ ve levâzım‑ı teyakkuz ve basîreti îfâya
vüs‘ ve istitâatı mücerreb ve ma‘lûm bir vezîr‑i nebâlet‑semîrin vücûdu lâzıme‑i hâlden olup
İnebahtı kalesi muhâfazasında olan kâimmakâm‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerinin kâffe‑i umûr ve hutûb‑ı saltanat‑ı seniyyeyi idâreye liyâkati ve bâ‑husûs ol serhadd‑ı
celîlin tesviye‑i levâzım‑ı hıfz u hırâseti ile meâsir‑i mergûbe vücûda getirmeğe kudret ve istitâatı
nezd‑i hüsrevânede171 ma‘lûm ve iyân olmakdan nâşî Hotin kalesi muhâfazası şartıyla ber‑vech‑i
arpalık livâ‑i mezbûr tevcîh olunmuşdur. 24 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6 L. sene [1]189.
Yanya sancağı dahi ilhâkan tevcîh. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla ve Yanya sancağı ilhâkıyla hâlâ Üsküb ve Çirmen
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk
tevcîh. 3 Ş. sene [1]190. Çirmen âhara verildi. 7 N. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Yanya ve Üsküb sancakları ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı
mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 12
Za. sene [1]190
171 Metinde " nezd‑i ferr ü hüsrevânede" şeklinde yazılmıştır.
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Üsküb âhara verilip yerine Köstendil sancağı ilhâkan tevcîh. 20 Z. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ İnebahtı sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 22 S. sene [1]191. İlbasan sancağı ilhâk
olmuşdur.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve İlbasan ve Tırhala sancakları ilhâkıyla vezîr‑i
müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Tırhala sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Beyşehri sancağı
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 4 R. sene [1]192. Terkîn.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve İlbasan ve Üsküb sancakları ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 20 C. sene
[1]193. Selanik ve Kavala sancakları ilhâkdır.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 10
L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Vezîr Yeğen Seyyid Mehmed
Paşa hazretlerine tevcîh. 4 L. sene [1]194; Amasya sancağı dahi ilhâkdır.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Köstendil sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]195
Hotin sancağı kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Yanya sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem İzzet
Ahmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık ilhâkan tevcîh. 26 Ra. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Yanya mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Yeniçeri Ağası Süleyman Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile tevcîh. 4 Za. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Yanya sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr
Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 28 C. sene [1]197
Hotin sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Yanya sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Ohrili Vezîr
Ahmed Paşa'ya tevcîh. 23 C. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Dukakin sancağına mutasarrıf ve Rumeli
Beylerbeyiliği pâyesi olan Keko Ali Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh. 22 B. sene [1]198
Hotin sancağı kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 13 Ş.
sene [1]199
Hotin sancağı kalesi muhâfazası şartıyla Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 8 Za. sene [1]199
Hotin sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman
Paşa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh. 4 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ. 4 L. sene 1201
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Hotin sancağı kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr Ferhâd Paşa'ya ilhâkan
tevcîh. Gurre‑i N. sene [1]206
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[s. 42]

[4.] Eyâlet‑i Kefe172

Eyâlet‑i mezbûre Yenikale173 muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Seyyid Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre Yenikale muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı es‑Seyyid Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûr yine Yenikale muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Seyyid Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla bi'l‑fi‘l Kırım hânı olan celâdetlü Kırım Giray
Hân hazretlerinin hânedânları emekdârlarından olduğuna binâen müşârun‑ileyhin iltimâsları
mûcebince sâbıkâ Acu muhâfızı olan Mirza Mehmed dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 28 R.
sene [1]172
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mirza Mehmed Paşa fevt olmuşdur. 23 C. sene [11]73
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartı ve bâ‑iltimâs‑ı hânî mîr‑i mîrânlığı ibkâsıyla
sâbıkâ mutasarrıfı Mahmud dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur.23 C. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Mahmud dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 10 L. sene [1]174
Mûmâ‑ileyh Mahmud Paşa kale‑i mezbûr muhâfazasına kıyâm eylemeyip izhâr‑ı tekâsül eylediğine
binâen tuğları ref‘ olundu. Gurre‑i Ca. sene [1]175
Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla Kefe beylerbeyisi olan Mahmud Paşa kale‑i merkûme
muhâfazasına kıyâm eylemeyip izhâr‑ı tekâsül eylediğine binâen eyâlet‑i merkûme tuğlarıyla
üzerinden ref‘ ve Yanya sâkinlerinden Benyüz(?) Beyzâde demekle ma‘rûf Ahmed zîde mecdühû
kârgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr olup zabt u rabt‑ı memlekete liyâkati âşikâr olmağla zikrolunan
Kefe Beylerbeyiliği rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla müceddeden tevcîh
buyurulmasını hâlâ Kırım hânı olan celâdetlü Kırım Giray Hân hazretleri arzlarıyla iltimâs
etmeleriyle iltimâsları mûcebince Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla Kefe Beylerbeyiliği rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile mûmâ‑ileyh Ahmed zîde mecdühûya tevcîh. Bâ‑fermân‑ı âlî emri yazılmışdır. Fî gurreti
Ca. sene [1]175
Sâbıkâ Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla Kefe beylerbeyisi olan Mahmud dâme ikbâlühû muhâfaza‑i
kılâa sâhib‑i iktidâr olduğunu hâlâ Kırım Hânı celâdetlü Kırım Giray Hân hazretleri mektûblarıyla
inhâ ve iltimâs etmeleriyle avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden müşârun‑ileyhin iltimâsları mûcebince
mîr‑i mîrânlığı ibkâ ve Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla yine Kefe Beylerbeyiliği bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. 29 Ra. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Mahmud dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Mahmud
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn
ibkâ. 13 Za. sene [1]178
Mahall‑i âhara bir hatve hareket etmeyip Kale‑i Cedîd'de kıyâm ve muhâfaza etmek şartıyla
zikrolunan Kefe eyâletinin vâlilere mahsûs olan âidâtı ber‑vech‑i maîşet merfûü'l‑vezâ[r]et Süleyman
Paşa'ya verilmişdir. Fî 8 C. sene [1]179. Tafsîli Hünkâr Defteri'ndedir.
172 Feodosia (Kırım Özerk Cumhuriyeti)
173 Mys Yenikale (Kerç‑Ukrayna); Jenikale (BOA, HRT.h. 81);Yeni‑Kale Fortress, (Kerč, Kırım Özerk Cumhuriyeti)
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"Şurût‑ı mezkûre ile kemâ fi's‑sâbık mutasarrıf olasız" deyü bâ‑fermân‑ı âlî emr‑i şerîf yazılmışdır.
14 Za. sene [1]180
Şurût‑ı mezkûre ile kemâ fi's‑sâbık mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn emr‑i şerîf yazılmışdır. 14
Za. sene [1]181
Kale‑i Cedîde muhâfazası şartıyla eyâlet‑i mezbûr vezâreti ibkâsıyla müşârun‑ileyh Süleyman
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 Ra. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla sâbıkâ Acu sancağıbeyi Osman Bey'e rütbe‑i
mîr‑i mîrânî ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 C. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Osman Paşa'ya
ibkâ. Fî 5 Ra. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla Abdülveli Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh.
Gurre‑i Z. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûre Kale‑i Cedîd muhâfazası şartıyla sâbıkâ Köstendil sancağına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Abaza Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 23 L. sene [1]184

[4.1] Livâ‑i Azak174
[s. 42]
[s. 45]

﴾ Boş sayfa﴿

[4.2] Livâ‑i Bender175

Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Boğdan'dan verilügelen maîşet ile hâlâ mutasarrıfı
el‑Hâc Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı el‑Hâc Ömer dâme ikbâlühûya kalesi muhâfazası şartı ve Boğdan'dan
verilügelen maîşet ile kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 Ş. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla ber‑vech‑i arpalık hâlâ Delvine sancağına mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa hazretlerine Delvine sancağının tahsîlini müteahhid olduğu emvâl
bakâyâsı mütesellimi ma‘rifetiyle tahsîl olunmak şartıyla üzerinde olan Delvine sancağına ilhâkan
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 15 Ra. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfaza[sı] şartıyla hâlâ Üsküb sancağına mutasarrıf olan Mısrî Ahmed
Paşa dâmet meâlîhiye üzerinde olan Üsküb sancağına ilhâkan bâ‑emr‑i âlî tevcîh olunmuşdur. 13 Ş.
sene [1]171
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla ve Boğdan'dan verilügelen maîşet ile sâbıkâ Delvine
sancağı mutasarrıfı Kaplan dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 22 N. sene
[1]171
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑iltimâs‑ı hânî Bender kalesinin Gönüllüyân‑ı Yesâr Ağası
el‑Hâc İbrahim zîde kadruhûya kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14
B. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı el‑Hâc İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî gurreti L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Kefe'den ma‘zûl sâbıkâ Ada‑i Kebîr muhâfızı olan Abdi dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh olunmuşdur. 23 C. sene [1]174
174 Azak (Rostov Oblastı, Rusya)
175 Bender (Moldova)
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı olan mûmâ‑ileyh Abdi dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ olunmuşdur. 2 C. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı olan mûmâ‑ileyh Abdi dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Abdi dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin sancağına mutasarrıf olan Receb dâme ikbâlühûya kalesi muhâfazası
şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ve bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 3 Za. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Köprülüzâde
el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 N. sene [1]177
Karahisar‑ı Sahib sancağı dahi ilhâkan verilmişdir. 3 N. sene [1]177
Köstendil sancağı dahi ilhâkan verilmişdir. 24 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Hasan dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 7 L. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Üsküb sancağına mutasarrıf olan el‑Hâc İbrahim
dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6
L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî
5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı Ömer Paşazâde Hasan Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 27 Z. sene [1]181
[s. 44]

Livâ‑i Bender
Kalesi muhâfazası şartı ve Aydın sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü el‑Hâc Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti Ra. sene
[1]182
Kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Çirmen sancağı mutasarrıfı el‑Hâc İbrahim Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur.12 C. sene [1]182
Kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İçil mutasarrıfı Sarızâde Mehmed Paşa'ya bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 2 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 20 Ra. sene [1]183. Sultanönü sancağı dahi ilhâk şud.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kengırı mutasarrıfı Esîr Ebubekir Paşa'ya tevcîh.
13 Ra. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr hâlâ Sultanönü sancağına mutasarrıf Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa'ya kalesi
muhâfazası şartıyla ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. Gurre‑i R. sene [1]184
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf ve Kulle
Muhâfızı Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya Kırşehri sancağı ilhâkıyla tevcîh. 27 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Kırşehri sancağı ilhâkıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 6 L. sene [1]189. Kırşehri âhara verildi.
Yalnız livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyh Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya kemâ‑kân
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed
Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh. 28 Ş. sene [1]192. Hudâvendigâr sancağı dahi ilhâkdır.
Haleb eyâleti âhara verilip Köstendil sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkdır.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Üsküb sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
Yusuf Paşa hazretlerine Delvine sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 20 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Kâdı İbrahim
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 9 M. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır.
4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. Fî 25 Ş.
sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akkirman Muhâfızı ve Ohri mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İsmail
dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur. 20 Ş. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Yeniçeri Ağası esbak Ebubekir
dâme ikbâlühûya Karahisar‑ı Sahib sancağı ilhâkıyla tevcîh. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karahisar‑ı Sahib sancağı ilhâkıyla mûmâ‑ileyh Ebubekir
Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr Aydoslu Mehmed Paşa
hazretlerine Sivas eyâleti ilhâkıyla tevcîh. 6 M. sene [1]198. Sivas âhara tevcîh olundu.
Livâ‑i mezbûr hâlâ Tırhala sancağına mutasarrıf ve Bucak başbuğu olan Vezîr Mehmed Arslan
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ilhâkan tevcîh. 23 R. sene [1]199
<<Livâ‑i mezbûr Tırhala sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199>>.
Emri geri gelip yalnız Tırhala ile tebdîl olundu.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 12 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ İçil sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem İzzet
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh. 15 R. sene 1201
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 16 Ca. sene 1201
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
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Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Tırhala sancağı ilhâkıyla ibkâ. 12 L. sene [1]203; Tırhala
sancağı âhara verildi. Gurre‑i R. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i
N. sene [1]206
Ağrıboz ve Karlıili sancakları ilhâkan tevcîh. Gurre‑i N. sene [1]206
[s. 45]

[4.3] Livâ‑i Kale‑i Acu176

Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Âdil Mirza dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Âdil Mirza dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. Fî 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr bâ‑iltimâs‑ı hânî rütbe‑i mîr‑livâlık ile Hızır zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur.
13 C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr bâ‑iltimâs‑ı hânî mutasarrıfı Hızır Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L. sene [1]174
Mezkûr Hızır Bey emr‑i muhâfazada kıyâm etmeyip hidemât‑ı aliyyede tekâsül eylediğine binâen
muhâfaza‑i merkûmeden azl ve Çoban Bey zîde kadruhû mahall ü müstahık olmağla zikrolunan Acu
sancağı kalesi muhâfazası şartı ve mîr‑livâlık ile mûmâ‑ileyh Çoban Bey'e Kırım Hânı Kırım Giray
Hân hazretleri arzlarıyla bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i C. sene [1]175. Müteveffâ 17 Ca.
sene [11]76
Livâ‑i mezbûr ümerâ‑i Çerâkise'den el‑Hâc Abdülgaffar zîde mecdühûya rütbe‑i mîr‑livâlık
ile kalesi muhâfazası şartıyla celâdetlü Kırım Hânı Kırım Giray Hân hazretlerinin iltimâsları ve
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 17 Ca. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn mûmâ‑ileyh el‑Hâc Abdülgaffar
Bey'e ibkâ. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve rütbe‑i mîr‑livâlık ile celâdetlü Selim Giray Hân
hazretlerinin emekdârlarından Selim zîde kadruhûya müşârun‑ileyhin iltimâsıyla tevcîh olunmuşdur.
Fî 8 N. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Selim Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla müceddeden rütbe‑i mîr‑livâlık verilen Mehmed Bey'e
bâ‑iltimâs‑ı hânî tevcîh olunmuşdur. Fî 15 Ca. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrândan Hüseyin dâme ikbâlühûya bâ‑iltimâs‑ı
hânî ve bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 21 C. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Mehmed Bey'e bâ‑iltimâs‑ı hânî tevcîh olunmuşdur. 26
M. sene [1]183
176 Achuyevo (Krasnodar Krayı, Rusya)
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ribat kalesi177 Muhâfızı İbrahim Bey'e bâ‑iltimâs‑ı
hânî tevcîh olunmuşdur. 26 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Muzaffer Bey'e bâ‑iltimâs‑ı hânî tevcîh olunmuşdur. 4
Z. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Abdullah Bey'e tevcîh. 28 B sene [1]184
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Abdülkadir Bey'e tevcîh olunmuşdur. 7 B. sene [1]185
[Ek: 45/1]

[s. 46]

Hâlâ hân‑ı âlîşân hazretleri tarafından vürûd eden tahrîrâtdan bir mâddenin hulâsası mefhû‑
munda Acu kalesi Mîr‑livâlığı tevcîh ve ihsân buyurulan Abdülkadir Bey'e selefine verildiği minvâl
üzere cânib‑i mîrîden verilegelen medâr‑ı maâşı i‘tâ olunmasını iltimâs ve telhîs olunmak bâbında
fermân‑ı âlî sâdır olmağın Acu kalesi muhâfazası şartıyla Acu sancağı seksen dört senesi evâhiri
Receb'inde Rikâb‑ı Hümâyûn tarafından bâ‑iltimâs‑ı hânî tevcîh olunmuş olduğu ve Acu muhâfızı
olanlara medâr‑ı maâş olmak üzere ber‑vech‑i hâs taraflarından zabt olunugelen senevî üç bin
guruş mâl ile dalyân‑ı mâhî‑i Nehr‑i Kuban mukâtaasından mâadâ sevâhil‑i Nehr‑i Tuna Gümrüğü
Mukâtaası mâlından dahi bilâ‑kalemiyye senevî yedi yüz elli guruş hâs ta‘yîn oluna geldiği Hâslar
Kalemi'nden derkenâr olunmağın sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince hân‑ı müşârun‑ileyhin iltimâs‑
ları ve mu‘tâd ve sâbıkı üzere hâs ta‘yîn olunup emr ü defteri ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmü‑
haberi verilmek telhîs olunup arz olundukda "telhîsi mûcebince mu‘tâd ve sâbıkı üzere hâs ta‘yîn
olunup emir ve defteri ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaberi verilmek" deyü fermân‑ı âlî sâdır
olmağın asl‑ı telhîs ve fermân‑ı âlî Hâslar Kalemi'ne kayd ve hıfzolunup Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına
dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 11 Za. sene 1185
[Mühür] Rabbi sehhil umûra Selim

[4.4] Livâ‑i Kılburun178

Livâ‑i mezbûr Yedisan mîrzâlarından Hâci'l‑akvât Mirza zîde mecdühûya mîr‑livâlık ile Özi kalesi
ve ma‘beri ve cevânib‑i erbaasını kabîlesi ve etbâıyla muhâfaza etmek şartıyla tevcîh. 25 Z. sene
[1]151

[4.5] Livâ‑i Kale‑i Soğucak179

Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Zavrik dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Zavrik dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr bâ‑iltimâs‑ı hânî kalesi muhâfazası şartıyla Mübarek Şah zîde mecdühûya mîr‑livâlık
ile tevcîh olunmuşdur. 13 C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑iltimâs‑ı hânî hâlâ mutasarrıfı Mübarek Şah Bey'e
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Mezkûr Mübarek Şah Bey emr‑i muhâfazada kıyâm etmeyip hidemât‑ı aliyye[de] tekâsül
eylediğine binâen muhâfaza‑i merkûmeden azl ve sâbıkı Zavrik[zâde] Ahmed dâme izzühûya yine
livâ‑i mezkûr kalesi muhâfazası şartıyla Kırım Hânı Kırım Giray Hân hazretleri arzıyla bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh. Gurre‑i C. sene [1]175
177 Arabats'ka Fortetsya (Ukrayna); Kerç'in batısı, Kefe'nin kuzeyinde Azak Denizi kıyısındadır.
178 Kinburn Spit (Ukrayna)
179 Sudak (Kırım Özerk Cumhuriyeti)
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Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Zavrikzâde Ahmed Bey'e kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L.
sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L.
sene [1]181
Bahr‑i Siyah sevâhilinde vâki‘ sügûr‑ı mahrûseden Soğucak kalesinin hıfz u hırâseti vâcibâtdan
olup hâlâ Soğucak kalesi muhâfızı olan Yenizânzâde180 Mîr Osman dâme izzühû kırk seneden
beri kendisi ve babası kale‑i merkûme muhâfazası hidmetinde bezl‑i sa‘y u ikdâm ve sâdıkâne
uğur‑ı hümâyûnda sarf‑ı himmet‑i mâlâ‑kelâm eyleyip el‑hâletü hâzihî kale‑i mezbûrede ahâli ve
müstahfızîn ile kıyâm üzere olduğuna binâen kemâ‑fi'l‑evvel muhâfazası şartıyla livâ‑i mezbûr mîr‑i
mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 22 C. sene [1]191
Bahr‑i Siyah sevâhilinde vâki‘ sügûr‑ı mahrûseden Soğucak kalesi muhâfazası şartıyla Soğucak
sancağına mutasarrıf olan Mîr Osman fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mîr Mehmed cânib‑i
mezbûrun hânedânı ve kale‑i merkûme muhâfazasına sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık
ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh olunmuşdur. 2 Za. sene [1]193
Abaza ümerâsından Kırım Giray zîde mecdühû yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr
olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü
müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen zikrolunan Soğucak sancağı kalesi muhâfazası şartıyla
tevcîh olunmuşdur. 15 C. sene [1]194
Cânoğlu181 Mehmed Giray zîde mecdühû yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu
hidmetin sadâkat ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık
ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen kalesi muhâfazası şartıyla Soğucak sancağı mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmuşdur. 11 L. sene [1]195
Yalnız livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 M. sene [1]196. Muhâfızlığı âhara verildi. 9 M. sene
[1]196; Ankara mutasarrıfına.

[4.6] Kethüdâlık‑ı Tîmârhâ‑yı Kefe
[s. 47]

[5.] Eyâlet‑i Girid182

Eyâlet‑i mezbûre Kandiye183 kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Nâilî Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına
mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Köprülüzâde el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
Köprülüzâde el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
Köprülüzâde el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
180 BOA, C.AS. 901/38824 ve BOA, C.DH. 326/16267'de "Zânzâde"; şeklinde yazılmıştır.
181 BOA, C.DH. 326/16267'de "Zânzâde Mehmed Giray Bey" şeklinde yazılmıştır.
182 Creta (Yunanistan)
183 Irákleion, Kandiye (Yunanistan)
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Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine
Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hanya muhâfızı olup çend rûz
mukaddem Selanik sancağı tevcîh olunan Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 7 Za. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Avlonya sancağına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 25 S.
sene [11]74
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Şıkk‑ı Evvel defterdârı olan el‑Hâc
Ahmed Efendi'ye avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 9 Ca. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 C. sene [1]175.
Müşârun‑ileyh Kâmil Ahmed Paşa alîl olduğuna binâen bâ‑hatt‑ı hümâyûn tuğları ref‘ ve Resmo'da tekâüden
ikâmetiçin Beylik tarafından emir yazılmışdır.
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hasan Paşa hazretlerine Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh olunmuşdur. Bâ‑hatt‑ı hümâyûn.
24 B. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre karîha‑i sabîha‑i hümâyûndan Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla Sadr‑ı sâbık
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Hâmid Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 25 R. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. 6 Ca. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. Fî 4 C. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. 13 C. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına
mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancakları
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hanya mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hamza Hâmid Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 13 Z.
sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 5 L. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Anadolu Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî 9 Ra. sene [1]183
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 23 L. sene [1]184
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
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Sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. Selh‑i ( )
sene [1]186
Sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri Ağası Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh. 27 Ca. sene [1]187
Sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa
hazretlerine tevcîh. 9 Za. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 8 B. sene [1]188
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine vezâreti ibkâsıyla tevcîh. 4 Ca.
sene [1]189
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 12 C. sene [1]190
Sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh.
20 Z. sene [1]190
Yenişehirli İsmail Paşa hazretlerine vezâreti ibkâsıyla tevcîh olunmuşdur. Selh‑i Ş. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Emin Paşa hazretlerine
tevcîh. 17 C. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân
ibkâ. 5 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr Râif İsmail Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Seyyid Ahmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr Kâimmakâm
Mehmed Paşa'ya tevcîh. 8 Za. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Girid eyâleti Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı İbrahim Paşazâde
Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 23 R. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûre Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L.
sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr Çerkes Hasan
Paşa hazretlerine tevcîh. 15 C. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı İbrahim Paşazâde Vezîr Mustafa Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i
B. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 28 R. sene 1200
Girid eyâleti Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine Kandiye
kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 25 Ca. sene 1200
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Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Girid eyâleti Kandiye muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene 1201
İbkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Vezîr Selim Sırrı Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Resmo Muhâfızı Vezîr Selim Sırrı Paşa'ya tevcîh. 3 Ş. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı Azmzâde Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh. 12 L sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr Melek Mehmed Paşa'ya vezâreti ibkâsıyla tevcîh. 18 M. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
İbkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]206
[s. 48]

[5.1] Livâ‑i Resmo184

Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Kürd İbrahim Paşazâde Seyyid Mehmed
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Nu‘mân Paşazâde İsmail dâme ikbâlühûya yine kalesi muhâfazası
şartıyla bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 2 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe hâlâ Kandiye Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc
Ahmed Paşa hazretlerinin mektûbu ve ahâlisinin mahzarları mûcebince bâ‑fermân‑ı âlî kemâ‑kân
ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i Ca. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Kürd İbrahim Paşazâde Seyyid Mehmed dâme ikbâlühûya yine
kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Z. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Kürd İbrahim Paşazâde Seyyid Mehmed
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
Fî gurreti L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Kürd İbrahim Paşazâde Seyyid Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Seddülbahir muhâfızı olan Sarı Mustafa Paşazâde
el‑Hâc Ali dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 13 Za. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Sarı Mustafa Paşazâde el‑Hâc Ali
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Kürd İbrahim Paşazâde Seyyid Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
[s. 49]

Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla Sarı Mustafa Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyh Ali dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. Fî 14 L. sene [1]178
184 Resmo, Rethymno (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6
L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri sancağı mutasarrıfı Mollacıkzâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. Fî 18 Ra. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı Sarı Mustafa Paşazâde Ali
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 11 Ş. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 22 B. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene
[1]184
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Bilal Beyzâde Yusuf Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 11 Ş.
sene [1]185. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene
[1]185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i Z.
sene [1]186
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Sultanönü sancağı mutasarrıfı İbrahim Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur.12 M. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı Bilal Beyzâde Yusuf Paşa'ya tevcîh. 9
Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kandiye Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Süleyman
Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Bilal Beyzâde Yusuf Paşa'ya tevcîh. 20 Ş. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı İbrahim Paşa'ya tevcîh. 11 S. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 Ş. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Abdurrahman Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 28 S. sene [1]190
Zikrolunan Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ
ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Zikrolunan Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı mîr‑i mîrândan
Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Za. sene [1]190
Zikrolunan Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Selh‑i Ş. sene [1]191
Zikrolunan Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Girid Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Seyyid İsmail Paşa hazretlerine tevcîh. 17 C. sene [1]192
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Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Seyyid İsmail Paşa hazretlerine
kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ada‑i Kebîr Muhâfızı mîr‑i mîrândan Memiş
Paşazâde Ebubekir Paşa'ya tevcîh. 27 C. sene [1]193
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ibkâ. 4 L. sene [1]195
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene [1]196
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla bundan akdem Faş Muhâfızlığı ile ber‑vech‑i arpalık
Goniya ve Niğde sancakları tevcîh olunan Sadr‑ı esbak Vezîr Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 28 Ra. sene [1]197
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 3 C. sene [1]197
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı İbrahim Paşa dâmet meâlîhiye
tevcîh. 7 L. sene [1]197. Emri geri geldi.
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Muhtar Paşazâde
Mehmed Paşa'ya ibkâ. 4 Za. sene [1]197
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı ve Rumeli
Beylerbeyiliği pâyesi olan Süleyman Paşa'ya tevcîh. 16 S. sene [1]198
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hanya muhâfızı olup Rumeli pâyesi olan Mehmed
Paşa'ya tevcîh. 9 M. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Muhtar
Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 4 L. sene 1200
Resmo sancağı sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Osman Paşazâde Vezîr Derviş Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 23 Za. sene 1200
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Osman Paşazâde mîr‑i
mîrândan Hasan Paşa'ya tevcîh. 22 B. sene 1201
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Resmo sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Varna Muhâfızı Vezîr Moralı Ahmed Paşa
hazretlerine hâs bedeli te’bîden tevcîh. 10 S. sene [1]202
Resmo sancağı mutasarrıf‑ı sâbıkı Mîr‑i hâc Osman Paşazâde mîr‑i mîrândan Hasan Paşa'ya
kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. 3 Ca. sene [1]202
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
İbkâ. 2 L. sene [1]205
Resmo sancağı sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı İlbasanlı Süleyman Paşazâde mîr‑i mîrândan Mahmud
Paşa'ya tevcîh. 8 S. sene [1]206
İbkâ. 3 L. sene [1]206
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[s. 48]

[5.2] Livâ‑i Hanya185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Saîd Mehmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Haleb eyâleti ihsân olunan Vezîr‑i mükerrem
Kâimmakâm Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 Ş. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 Ş. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Dergâh‑ı Muallâ Yeniçerileri Ağası olan Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Selh‑i Ş. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti L.
sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Tosun
Mehmed Paşa hazretlerine kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 L.
sene [1]173. Hatt‑ı hümâyûn sâhib‑i devlet hazretlerindendir.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L.
sene [1]174
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L.
sene [1]175
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Tosun Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 R. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L.
sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Hamza Hâmid Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Feyzullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 13 Z. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 10 C. sene [1]182
185 Hanya, Chania (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Mora Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn [tevcîh] olunmuşdur. 2 N. sene [1]182
[s. 49]

Sâbıkâ Anabolu Muhâfızı Ömer Paşazâde Hasan Paşa'ya tevcîh. Fî 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene
[1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kili Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. 8 M. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 26 Za. sene
[1]184
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene
[1]185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Zaîmzâde Hasan Paşa'ya tevcîh.
Selh‑i C. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Koridos186 Muhâfızı mîr‑i mîrândan İbrahim
Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Girid Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa
hazretlerine tevcîh. 27 Ca. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene
[1]187
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Moravî Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Resmo Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Süleyman
Paşa hazretlerine tevcîh. 20 Ş. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hudâvendigâr mutasarrıfı ve Yergöğü Muhâfızı
Ali Paşa'ya tevcîh. 14 S. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i mükerrem Seyyid Hacı
Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 9 Ca. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa
hazretlerine tevcîh. 27 B. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Beyşehri mutasarrıfı Kara Mütesellim Ahmed
Paşa'ya tevcîh. 27 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh.
3 Ş. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İskenderiye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Aydoslu Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem Derviş Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. Fî 2 M. sene [1]191
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Silâhdâr İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 12 R. sene [1]191
186 Kourenta (Yunanistan)
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Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr el‑Hâc Mustafa Paşa
hazretlerine tevcîh. 13 Ca. sene [1]191
Kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Yazıcızâde Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 25 Ca. sene [1]191
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Girid Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr
Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh. Selh‑i Ş. sene [1]191
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Resmo Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 17 C. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Mustafa Paşa hazretlerine
kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Hanya sancağı sâbıkâ İnebahtı mutasarrıfı Mehmed Arslan Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene
[1]194
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ibkâ. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr Yeğen Ali Paşa
hazretlerine tevcîh. 19 Ca. sene [1]196
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Abdullah
dâme ikbâlühûya tevcîh. 20 B. sene [1]196
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]196
[s. 48]

Hanya sancağı sâbıkâ Selanik sancağına mutasarrıf Vezîr Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine
tevcîh. 4 R. sene [1]197
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa'ya
tevcîh. 3 C. sene [1]197
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Yeniçeri Ağası Mehmed Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle tevcîh. 20 N. sene [1]197
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Resmo Muhâfızı ve Rumeli pâyesi olan Süleyman
Paşa'ya tevcîh. 9 M. sene [1]199
Hanya sancağı sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Livadyalı Vezîr Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 14 B.
sene [1]199
Hanya sancağı sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr Sırrı Selim Paşa hazretlerine tevcîh. 28 B. sene
[1]199
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 29 Ş. sene [1]199
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf Yazıcı
İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 25 Ca.
sene [1]200
<<Hanya sancağı kalesi muhâfazası ve vezâreti ibkâsıyla Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket makrûn tevcîh. 4 L. sene 1200>>
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Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 12 L. sene 1200
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Ebubekir Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 29 R. sene 1201
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Diyarbekir Beylerbeyisi olup Rumeli pâyesi olan
Mehmed Paşa'ya tevcîh. 21 Ca. sene 1201
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Mîr‑i hâc Mehmed Paşazâde Vezîr‑i
mükerrem Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. Selh‑i Ca. sene
[1]202
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla Limni Muhâfızı Azmzâde Vezîr Yusuf Paşa'ya tevcîh.
12 L. sene [1]203
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Girid Vâlisi Azm‑oğlu Mehmed Paşazâde Vezîr
Abdullah Paşa'ya tevcîh. 18 M. sene [1]204
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Hanya sancağı kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Hanya sancağı sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 17 B. sene [1]206
Hanya sancağı [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Azmzâde Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]206
Hanya [Sancağı] sâbıkâ Silistre Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. Selh‑i Za. sene
[1]206
[s. 49]

[5.3] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Girid
[5.4] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Girid

[s. 50]

[6.] Eyâlet‑i Anadolu

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Sivas Vâlisi Zaralızâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 Z. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Aydın sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen Ali Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Trabzon Vâlisi Abdülcelilzâde Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Abdülcelilzâde Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 3 S. sene [1]171
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Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Muhsinzâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14 Z. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Muhsinzâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Muhsinzâde Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre üzerinde olan hâssı ref‘ olunmak şartıyla hâlâ Tevkî‘î Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i M. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Dergâh‑ı Muallâ Yençerileri Ağası olan Kapıkıran Mehmed
dâme mecdühûya avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]175
Anadolu eyâleti sâbıkâ Aydın Muhassılı ve Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh
olunmuşdur. 4 N. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyh Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 C. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.21 M. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]178. Kâimmakâmdır.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 16 Za. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Vidin ve Niğbolu sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Moldovancı Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L.
sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Moldovancı Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hüseyin Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 8 Za. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Aydın Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Hamza Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Ra. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Feyzullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Ca. sene [1]182
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Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 16
Ş. sene [1]183
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Rütbe‑i vezâret ile Silâhdâr‑ı Şehriyârî sâbık Sun‘ullah Paşa hazretlerine tevcîh. 11 Ş. sene [1]185;
Rikâb.
Kütahyalı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ömer Paşa hazretlerine tevcîh. 18 R. sene [1]186
Def‘‑i mazarrat‑ı eşkıyâya bezl‑i makderet eylemek şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene
[1]186
Deryâ Kapudan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Gâzi Hasan Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 14 B. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene [1]188
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]189
Kapısız levendât eşkıyâsını izâle emrine bezl‑i mechûd eylemek şartıyla sâbıkâ Aydın mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 11 Z. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Abdullah Paşa
hazretlerine tevcîh. 14 Ş. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 20
M. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Mîrâhûr‑ı Evvel el‑Hâc Mustafa Ağa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh
olunmuşdur. 9 R. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 13 Ca. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Özi Vâlisi ve hâlâ Özi Muhâfızı Vezîr Seyyid el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa
hazretlerine kemâ‑kân hidmet‑i muhâfazada kıyâm ve kemâl‑i basîret ve ihtimâm eylemek şartıyla
tevcîh. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik sancağına mutasarrıf Sadr‑ı esbak Vezîr Silâhdâr Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 21 Ca. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4
L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Aydın mutasarrıfı Vezîr Abdi Paşa'ya tevcîh. 7 C. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Abdi Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ.
7 L. sene [1]197
Anadolu eyâleti sâbıkâ İnebahtı sancağına mutasarrıf Vezîr İsmail Paşa hazretlerine Sofya
Seraskerliği ile tevcîh. 6 M. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
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Eyâlet‑i mezbûr İsmail cânibi Seraskerliği ile sâbıkâ Özi Vâlisi ve Silistre Seraskeri Selman
Paşazâde Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh. 4 B. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i Anadolu Vezîr el‑Hâc İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 R. sene 1201
Anadolu eyâleti sâbıkâ Özi Vâlisi Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine
İsmail Seraskerliği ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene 1201
Anadolu eyâleti sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf ve İsmail Seraskeri nasbolunan
Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen Seyyid el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 4 S. sene [1]202
Anadolu eyâleti sâbıkâ Özi Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine
İsmail Seraskerliği ile tevcîh. 6 Ra. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Zihneli Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa'ya tevcîh.
Gurre‑i N. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr Gâzi Hasan Paşa'ya tevcîh. 18 Ş. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Silistre Muhâfızı Curazâde Vezîr Ahmed Paşa'ya İsmail Seraskerliği ile
tevcîh. 10 R. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Aydoslu Vezîr Seyyid Mehmed Paşa'ya İsmail
Seraskerliği ile tevcîh. 27 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ İskenderiye mutasarrıfı ve Eflak cânibi Seraskeri Vezîr Mahmud Paşa'ya
tevcîh. 11 Ca. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr Sadrıa‘zam Kâimmakâmı Vezîr el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 27 N. sene
[1]206
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 51]
[s. 53]

[6.1] Livâ‑i Hudâvendigâr187

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Süsenzâde Abdullah Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ve bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 20 N. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr vezâretden mütekâid ve ber‑vech‑i maîşet sâbıkâ Alâiye sancağı mutasarrıfı el‑Hâc
Ebubekir Paşa hazretlerine ber‑vech‑i maîşet bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 12 M. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik sancağına mutasarrıf olan Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 19 C. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo mutasarrıfı Nu‘mân Paşazâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑fermân
tevcîh olunmuşdur. Fî 10 M. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Delvine ve Yanya sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 Ra. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Nu‘mân Paşazâde İsmail dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 6 L. sene [1]172
Şürefâ‑i Mekke‑i Mükerreme'den Şerîf Muhammed bin Megâmis zîde mecdühû evlâd‑ı Mekke‑i
Mükerreme'den olup Âsitâne‑i aliyye‑i devlet‑âşiyâneye gelip ittikâ ve bu makûle taraf‑ı Devlet‑i
187 Bursa (Türkiye)
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Aliyye'ye ilticâ edenlerin haklarında ebvâb‑ı inâyet‑i şâhânem küşâde olduğuna binâen avâtıf‑ı
aliyye‑i hüsrevâneden sâdır olan emr‑i hümâyûn mûcebince mûmâ‑ileyhe medâr ve maâş olmak için
livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i maîşet tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 15 Za. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kocaili sancağına mutasarrıf Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye ilhâkan
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Selanik ve Kavala sancaklarına ilhâkan sâbıkâ Mora Muhassılı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi sancağına mutasarrıf Abdürrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i S. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 23 S. sene
[1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin muhâfızı olan Abdi dâme ikbâlühûya yetmiş yedi senesi Zilka‘de'sinin
on beşinci gününden zabt eylemek şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil sancağına mutasarrıf el‑Hâc İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur.15 S. sene [1]178
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 13 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Goniya mutasarrıfı Timur Paşa karındaşı Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kengırı mutasarrıfı Esîr Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır.
4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr İbrail kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr Receb Paşa
hazretlerine bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 8 R. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 4 Za. sene [1]182
[s. 52]

Livâ‑i Hudâvendigâr
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya mutasarrıfı Mustafa Paşazâde Mehmed Paşa'ya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. 23 Za. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 14 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Teke sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Hasan
Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Rahova188 Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Zaralızâde Feyzullah Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 21 C. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Tırhala sancağına mutasarrıf ve Silistre muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem
es‑Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 19 N. sene [1]186
188 Oryahovo, Orekhovo (Bulgaristan)
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Livâ‑i mezbûr Şumnu189 kasabası ve etrâfını muhâfazaya ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla
Vezîr Abdi Paşa kethüdâsı sâbık Ali Ağa'ya bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh. 20 Ş. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
27 N. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Varna Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yusuf Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 19 Ra. sene [1]188. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr Özi Donanması Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur.8 B. sene [1]188. Ankara sancağı dahi ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Kasteli Muhâfızı mîr‑i mîrândan Abdurrahman Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 14 S. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü sancağına mutasarrıf İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 3 R. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara sancağına mutasarrıf İbrahim Paşazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 8 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı Kara Mütesellim Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 7 L.
sene [1]190
Livâ‑i mezbûr hâlâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Yeğen el‑Hâc Mehmed Paşa
hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur.18 S. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh. 25 Ca. sene [1]191
Müşârun‑ileyhin vezâreti ref‘ ve livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i maîşet müceddeden tevcîh olunduğunu
ifâde ile Beylik tarafından emr‑i şerîf tahrîr olunduğunu müş‘ir vürûd eden ilmühaber mahfûzdur.
Evâhir‑i L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyh kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr hâlâ Bender kalesi muhâfazası şartıyla Bender ve Köstendil sancaklarına mutasarrıf
Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
22 Za. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olan Zaralı Mehmed Paşazâde
Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf Kekozâde Ali Paşa'nın oğlu İsmail
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Köstendil sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr Yeğen Ali Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Köstendil sancağı ilhâkıyla Özi muhâfazası şartıyla Çatalcalı Vezîr‑i mükerrem
el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 26 R. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Yeğen Seyyid el‑Hâc Mehmed Paşa
hazretlerine ber‑vech‑i arpalık ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 9 Z. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Köstendil sancağı ilhâkı ve Silistre muhâfazasında kıyâm şartıyla sâbıkâ Tırhala
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 26
Ra. sene [1]196
189 Şumnu/Shumen (Bulgaristan)
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Kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm ilâ âhirihi, Dâhir190 Ömerzâde eş‑Şeyh Osman dâme iz‑
zühûya hüküm:
Sen yedi seneden beri Âsitâne‑i Saâdetimde olup, vücûhla müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı
âtıfet olduğuna binâen ıyâl u evlâdın ile Bursa'da191 ikâmet ve Hudâvendigâr sancağı ber‑vech‑i
maîşet kendine tevcîh ve ihsân‑ı hümâyûnum buyurulması bâbında istid‘â‑yı inâyet eylediğin ecil‑
den hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem
zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan altı senesi Zilka‘deti'ş‑şerîfesinin beşinci gününde şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûcebince a‘yân ve eşrâfı ma‘rifetleriyle cümle‑
nin muhtârı olan kimesneyi mütesellim nasb ve hâsıl olan nemâsından üç bin guruşunu karında‑
şın Şeyh Ahmed zîde mecdühûya vermek ve lede'l‑hâce ve gerek karındaşın fermân‑ı âlîşânımla
me’mûr olduğunuz yere gitmek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânem‑
den zikrolunan Hudâvendigâr sancağı mîr‑livâlık rütbesiyle ber‑vech‑i maîşet sana tevcîh ve inâyet
edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan
fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Hudâvendigâr sancağına şurût‑ı mezkûre <<ile>>
ve mîr‑livâlık rütbesiyle ber‑vech‑i maîşet sen mutasarrıf olup ve a‘yân ve eşrâfı ma‘rifetleriyle nas‑
bolunan mütesellim zabt u rabtında ve reâyâ ve berâyânın himâyet ve sıyânetinde ve def‘ ü ref‘‑i
taaddiyât ve mezâlimden ve sâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin edâ ve temşiyet ve tekmîlin‑
de ve sâl be‑sâl karındaşın mûmâ‑ileyhe verilecek üçer bin guruşun vakt ü zamânıyla min‑gayrı
tereddüdin ve te’hîrin edâ ve teslîminde bezl‑i iktidâr ve sa‘y‑i bî‑şümâr eyleyip min‑ba‘d fukarâ‑yı
raiyyet ve sükkân‑ı vilâyet ve kuttân‑ı memlekete bir vechile zulm ü taaddî ve tecâvüzden be‑gâyet
ihtirâz ve ictinâb üzere olmasını mütesellimine muhkem tenbîh ve te’kîd eyleyesin. Şöyle bilesin
deyü emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 5 Za. sene [1]196

Osman Beyzâde Mîr Mehmed ve Abdulhâlık Bey dâme izzühümâya hüküm:

[s. 53]

Hudâvendigâr sancağı bin yüz doksan altı senesi Zilka‘deti'ş‑şerîfesinin beşinci gününden
a‘yân ve eşrâfı ma‘rifetiyle cümlenin muhtârı olan kimesneyi mütesellim nasb ve hâsıl olan nemâ‑
sından üç bin guruşunu karındaşı Şeyh Ahmed zîde mecdühûya verilmek şartıyla livâ‑i mezbûr
ber‑vech‑i maîşet Dâhir Ömerzâde Osman Bey'e tevcîh olunmuşidi. Bu esnâda pederiniz mûmâ‑i‑
leyh hulûl‑i ecel‑i mev‘ûduyla fevt olup sizler her hâlde şâyân‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğunuz
beyânıyla livâ‑i mezbûr [ber‑vech‑i] iştirâk uhdenize tevcîhi husûsu Bursa nâibi ve vücûhu tarafla‑
rından bâ‑i‘lâm ve tahrîrât istid‘â ve istirhâm olunmağla pederiniz mûmâ‑ileyhe verildiği misillü
a‘yân ve eşrâfı ma‘rifetiyle cümlenin muhtârı olan ( ) nâm kimesneyi mütesellim nasb ve hâsıl olan
nemâsından üç bin guruş amminiz Şeyh Ahmed Bey'e vermek ve siz ve amminiz fermân‑ı âlîşânla
me’mûr olduğunuz yere gitmek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden zikrolunan Hudâvendigâr
sancağı mîr‑livâ // pâyesiyle ber‑vech‑i maîşet iştirâken size tevcîh ve emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 2
N. sene [1]222

Livâ‑i mezbûr Kocaili sancağına mutasarrıf Vezîr Ahmed Aziz Paşa'ya ilhâkan verilmişdir. 13 Ş.
sene [12]27
[s. 53]

[6.2] Livâ‑i Karesi192

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Sarı Mustafa Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Sarı Mustafa Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî
5 L. sene [1]170
190 Ek: 53‑1'de "Tâhir Ömerzâde" şeklinde yazılmıştır. Burada ve sayfa 52'de " "ضاهرşeklinde yazılmıştır.
191 Bursa (Türkiye)
192 Balıkesir (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Sarı Mustafa Paşazâde Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4
L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Seddülbahir Muhâfızı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis sancağı mutasarrıfı Yayçeli Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Fî gurreti L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde sancağına mutasarrıf olan Abdürrahim dâme ikbâlühûya avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden mîr‑i mîrânlığı ibkâsıyla ber‑vech‑i arpalık bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
12 Ş. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Abdülcelilzâde Hüseyin Paşa oğlu Mehmed Emin
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye sancağına mutasarrıf olan Yusuf dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Z. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Hüseyin Paşa birâderi Yusuf dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf Tuz Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i âlî ibkâ kılınmışdır. 11 Ş. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Teke sancağına mutasarrıf Çelik Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i
ilhâk bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Teke sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı Çelik Paşazâde Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Teke sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı Abaza Mehmed
Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Ca. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Levendât Ağası Uzun Abdullah'a ber‑vech‑i arpalık tevcîh. Fî 21 M. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 17 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Uzun Abdullah Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 3 R. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 29 Ca. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo sancağına mutasarrıf Bilal Beyzâde Yusuf Paşa'ya tevcîh. 4 Za. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı el‑Hâc Kâsım Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene
[1]190
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Livâ‑i mezbûr hâlâ Yanya sancağına mutasarrıf Ahmed Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa'ya Bender
kalesi muhâfazası şartıyla ilhâkan tevcîh. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı mîr‑i mîrândan el‑Hâc Kâsım Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 16
Za. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Yergöğü muhâfazasına me’mûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân hidmet‑i
muhâfazaya kıyâm şartıyla ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Uzun Abdullah Paşazâde Abdullah Nebî Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Alâiye sancağına mutasarrıf Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 26 S. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ömer Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 2 B.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 26 Ca. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 23 B. sene
[1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü sancağı mutasarrıfı Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 S.
sene [1]196
[s. 52]

Livâ‑i Karesi
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı mîr‑i mîrândan ve Rumeli pâyesi olan Ahmed
Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i C. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı ve hâlâ Akkirman muhâfazasında mukîm olan İbrahim
Paşa'ya evvel bahâr duhûlüne dek zikrolunan Akkirman kalesi muhâfazasında kıyâm ve evvel bahâr
duhûl edip kale‑i mezbûrenin asıl muhâfızı vâsıl oldukda me’mûr ve ta‘yîn olunacağı hidemâta
ihtimâm eylemek şartıyla ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 10 Z. sene [1]196
Karesi sancağı sâbıkâ Kars Beylerbeyisi ve Muhâfızı Canikli Süleyman Paşazâde Mehmed Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 24 R. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı olup Deraliyye'ye gelmesi fermân‑ı
hümâyûn buyurulan Vezîr Seyyid Mustafa Paşa'ya ber‑vech‑i maîşet tevcîh. 27 N. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Sultanönü sancağı ile maan sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr Silâhdâr Mustafa Paşa
hazretlerine ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 16 Ra. sene [1]198. Selanik sancağı ilhâkan tevcîh. 23 C. sene
[1]198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Ahmed Paşazâde İsmail Paşa'ya
tevcîh. 15 N. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri sancağına mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olan Muhtar Paşazâde
Abdullah Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Gurre‑i S. sene 1200
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Karesi sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Karesi sancağı sâbıkâ Trablusşam Beylerbeyisi Osman Paşazâde mîr‑i mîrândan Hasan Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 19 M. sene 1201
Karesi sancağı sâbıkâ Resmo Muhâfızı Osman Paşazâde Vezîr Derviş Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 22 B. sene 1201
Karesi sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene 1201
Karesi sancağı sâbıkâ Maraş Vâlisi ve hâlâ Boğaz‑ı Bahr‑i Sefîd Muhâfızı Vezîr Seyyid Mustafa
Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]202
Karesi sancağı Boğaz Muhâfızlığı ile Aydoslu Vezîr Seyyid Mehmed Paşa'ya tevcîh. 3 B. sene
[1]204
Karesi sancağı sâbıkâ Anadolu Vâlisi Curazâde Vezîr Ahmed Paşa'ya Tulca193 ve Sünne194
muhâfazası şartıyla tevcîh. 27 L. sene [1]204
Karesi sancağı Niğde sancağı ile Yergöğü Muhâfızı Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh. 15 S. sene
[1]205
Karesi sancağı Vezîr Yeğen Seyyid Mehmed Paşa'ya tevcîh. 23 Ra. sene [1]205
Karesi sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Karesi sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[Ek: 53/1]

Kocaili ve Hudâvendigâr sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Aziz Paşa
hazretlerinin tarafından vârid olan tahrîrâtın hulâsası mefhûmunda bundan akdem Hudâvendigâr
sancağına mutasarrıf olan Tâhir Ömerzâdeler'in maâşları keyfiyyeti isti‘lâmını hâvi ib‘âs buyurulan
tahrîrât‑ı seniyye mazmûnu ve irâde‑i hazret‑i cihândârî ma‘lûmu olduğuna binâen mukaddemâ livâ‑i
mezbûr Tâhir Ömerzâdeler'e maâş için merhameten ihsân‑ı hümâyûn buyurulduğu hengâmından
beri livâ‑i mezbûreden senede bir def‘a yedi bin beş yüz guruş hazariyye ile Bursa mütesellimleri
taraflarından mâhiyye beşer yüz guruş verildiği ve meblağ‑ı mezbûrun te’diyesi mütesellimlerin
vüs‘atde olmadığından vilâyet tarafından mâhiyye iki yüz elli guruş imdâdiyye i‘tâ olunmak üzere
karâr verilmiş olduğunu ihbâr etmeleriyle mûmâ‑ileyhimden Deraliyye'de sâkin Tâhir Ahmed Bey
ile Bursa'da sâkin Mehmed Bey'in bir mahalden medâr‑ı maâşları olmayıp vücûhla inâyet ve ihsân‑ı
şâhâneye muhtâc olduklarına binâen vilâyet tarafından verilügelen iki yüz elli guruşun üzerine
Hudâvendigâr sancağı mutasarrıfları taraflarından beher mâh dörder yüz guruş zammolunarak
merkûm Tâhir Ahmed Bey'e mâhiyye iki yüz elli ve Bursa'da olan Mehmed Bey'e akrabâlarını idâre
etmek şartıyla mâhiyye dört yüz guruş tahsîs ile mûmâ‑ileyhimâ kayd‑ı hayât ile mutasarrıf olup
[e]cel‑i İlâhî vukûunda yine livâ‑i mezbûr mutasarrıflarına kalmak şartıyla merhameten bu vechile
Başmuhâsebe'ye kayd ve yedlerine sûret i‘tâsıyla tanzîmi husûsu müşârun‑ileyh hazretleri bir kıt‘a
kâimesinde tahrîr ve inhâ etmekle husûs‑ı mezbûr rikâb‑ı kamer‑yâb‑ı mülûkâneye arz ve takdîm
olundukda "müşârun‑ileyhin tahrîri üzere tanzîm oluna" deyü hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn‑ı
şâhâne şeref‑rîz‑i sudûr olmağla nass‑ı hatt‑ı mülûkâne muktezâsının icrâsı bâbında sâdır olan
fermân‑ı âlî mûcebince Başmuhâsebe'ye kaydolunup mîr‑i mûmâ‑ileyhimâ yedlerine sûret ve Dîvân‑ı
Hümâyûn'a ilmühaberi ve müşârun‑ileyhe ifâde‑i hâl emr‑i şerîfi ısdâr ve i‘tâ olunmak bâbında
bâ‑telhîs fermân‑ı âlî mûcebince kaydolunup emr‑i şerîfi Bursa'da Mehmed Bey'in akrabâlarını idâre
etmek şartıyla şehriyye dört yüz guruş maâşıçin başka ve Deraliyye'de sâkin Tâhir Ahmed Bey'in
şehriyye iki yüz elli guruş maâşıçin dahi sûretleri verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn'a dahi işbu ilmühaber
193 Tulca (Romanya)
194 Sulina (Romanya)
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verildi deyü fî 23 Z. sene 1227 târihinde Başmuhâsebe'den Beylik tarafına vürûd eden ilmühaberin
aynı olarak işbu mahalle vaz‘ olunup battâlı ve ilmühaber Beylik tarafında mahfûzdur.
[s. 54]

[6.3] Livâ‑i Sultanönü195

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağı mutasarrıfı Tekeli Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i âlî
tevcîh. 19 S. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Tekeli Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L. sene
[1]170
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh fevt olup ol tarafda olan eşyâ‑yı metrûkesi tesyîr ve kapıkethüdâsına
ve sâire düyûnu kesîr olduğundan evlâd u ıyâlinin hâllerine merhameten livâ‑i merkûme fevti
târihinden senesi hitâmı olan yetmiş bir senesi Safer'inin on dokuzuncu gününe dek mütesellim
ma‘rifetiyle zabt ve hâsıl olan mebâliğ evlâdları yedlerine şer‘le teslîm ve düyûnuna te’diye ve tetmîm
etdirilmek için Beylik tarafından emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur. Fermânı Beylik tarafındadır. Fî 25
Za. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye sancağına mutasarrıf olan Süsenzâde Abdullah Paşa dâmet meâlîhiye
kavâfil‑i hüccâc‑ı saâdet‑minhâcın iyâblarında refâh‑ı hâl ve emniyyet‑i bâllerine ihtimâm ve dikkat
ve bezl‑i vüs‘ [ü] kudret eylemek şartıyla bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 19 S. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Süsenzâde Abdullah Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4
L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kocaili sancağı mutasarrıfı Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray sancağı mutasarrıfı Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Gurre‑i L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı Mehmed Sâdık dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 10 L. sene [1]176
Sultanönü sancağı hâlâ mutasarrıfı Mehmed Sâdık Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî
6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf olan Abdürrahim dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 22 L. sene [1]177. Verilmemişdir.
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ihsân olunan mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Mehmed Sâdık
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 8 Za. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi sancağına mutasarrıf Yusuf dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh. 13 Za. sene [1]178
<<Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Goniya sancağına mutasarrıf Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 15
Ş. sene [1]179.>> İşbu emir verilmemişdir.
195 Eskişehir (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kengırı sancağına mutasarrıf es‑Seyyid Hüseyin dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 28 Ş. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri sancağına mutasarrıf Muhtar Paşazâde Mehmed Bey'e bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 23 Z. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene
[1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 L. sene
[1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf Esîr Ebubekir dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 8 C. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Selman Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 3 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr hâlâ Bender kalesi Muhâfızı Abaza Mehmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
16 Ş. sene [1]183
[s. 57]

Livâ‑i Sultanönü
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh. 18 Ş. sene
[1]184
Livâ‑i mezbûr Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf Abdullah Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk tevcîh
olunmuşdur. 13 B. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Abdullah Paşazâde Ebubekir Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 27
L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Çerkes Hasan Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı ve hâlâ Hırsova Muhâfızı İbrahim Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Yakovalı Kurd Mehmed Paşa hafîdi Mehmed Paşa'ya Hırsova196 muhâfazası
şartıyla tevcîh olunmuşdur. 12 M. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Ruscuk'da olan Mustafa Paşazâde Kaplan Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 9 Za. sene
[1]187
Livâ‑i mezbûr Aksaray sancağı ilhâkı ve Özi kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı
İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf Abdurrahman Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 3 R. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 28 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Rusya Büyükelçisi Mihmândârı Hâmid Hüseyin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 28 S.
sene [1]190
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı Zaralızâde Abdullah Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. Fî 6 S. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Hâmid Hüseyin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
196 Hârșova (Romanya)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Mustafa Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 22 R. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr me’mûr‑ı tahrîri olduğu mîrî asker ve mükemmel kapısı halkıyla İsmail ordusuna
me’mûr olan mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mustafa Paşa'ya ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Abdi Paşa kethüdâsı sâbık Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4
Ş. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Mezemortazâde Mehmed Saîd Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 17 Ra. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr hâlâ Alâiye ve Karesi sancaklarına mutasarrıf Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 27 R. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 2 B.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 10
S. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Ahmed Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 L.
sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 22
Ca. sene [1]196
Sultanönü sancağı hâlâ mutasarrıfı mîr‑i mîrân Mustafa dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Sultanönü sancağı sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı ümerâdan Şemseddin Bey'e tevcîh olunmuşdur. 28
C. sene [1]197
Sultanönü sancağı Karesi sancağı ile sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mustafa Paşa
hazretlerine tevcîh. 16 Ra. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çirmen sancağı mutasarrıfı Zaralızâde Abdullah Paşa dâmet meâlîhiye
tevcîh. 23 C. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Sultanönü sancağı sâbıkâ Karesi mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Muhtar Paşazâde Abdullah
Paşa'ya İrşova muhâfazası şartıyla tevcîh olunmuşdur. 7 R. sene 1201
Sultanönü sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]201
Sultanönü sancağı sâbıkâ Resmo ve hâlâ Varna Muhâfızı Moralı Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 3
L. sene [1]202
Sultanönü sancağı sâbıkâ İhrâm197 Muhâfızı mîr‑i mîrândan Ömer Paşa'ya tevcîh. 12 L. sene
[1]203
Sultanönü sancağı Rahova Muhâfızı Bağdadî mîr‑i mîrândan Ahmed Paşa'ya tevcîh. 27 N. sene
[1]204
Sultanönü sancağı sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı ve Silistre Muhâfızı mîr‑i mîrândan
Hasan Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i Z. sene [1]204
197 Ram (Sırbistan)
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Sultanönü sancağı mîr‑i mîrândan Yakovalı Hayreddin Paşa yeğeni İbrahim Paşa'ya Silistre kalesi
muhâfazası şartıyla tevcîh. 3 Ra. sene [1]205
Sultanönü sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Sultanönü sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
Sultanönü sancağı sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Melek Ahmed Paşazâde mîr‑i mîrândan Osman
Paşa'ya tevcîh. 6 Za. sene [1]206
[s. 54]

[6.4] Livâ‑i Karahisar‑ı Sahib 198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri mutasarrıfı Mehmed Sâdık dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ve
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. Selh‑i N. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Hamîs dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
Fî 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye sancağı mutasarrıfı Ebubekir dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i arpalık
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 27 C. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Amasya sancağına mutasarrıf Hasan dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i arpalık
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 28 S. sene [11]72
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye sancağı mutasarrıfı Yusuf dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İçil sancağı mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh. 2 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L.
sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L.
sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin sancağı mutasarrıfı Yakovalı Mahmud Paşazâde el‑Hâc Hasan
dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 10 L. sene [1]176;
Keko oğludur.
Livâ‑i mezbûr Bender sancağına mutasarrıf Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Ahmed Paşa hazretlerine ilhâkan bâ‑fermân tevcîh olunmuşdur. 3 N. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırkkilise sancağına mutasarrıf Memiş Paşazâde Ebubekir dâme izzühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 13 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr yetmiş dokuz senesi Şevvâl'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Kayseriyye
mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 29 B. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Türkmen Ağası Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Adana ve Maraş eyâletlerine mutasarrıf Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 15 Ca. sene [1]182
198 Afyonkarahisar (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle tevcîh olunmuşdur. 15 Z. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 24 S. sene [1]184
Sultanönü sancağı dahi ilhâkan tevcîh. 13 B. sene [1]184
Yalnız livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Abdullah Paşa'ya ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene
[1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya sâhil‑i Tuna'da
vâki‘ Rahova taraflarını keyd‑i a‘dâdan199 hıfz u hırâset eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 22 N.
sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Kengırı sancağı ile sâbıkâ Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Halil Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hanya muhâfızı olan Moravî Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 20 Ş. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sayda Beylerbeyisi Bosnevî el‑Hâc Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 14
S. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Uzun Abdullah Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 9 N. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Halil Paşa hazretlerine Niğde
sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 10 Ca. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Niğde sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yusuf Paşa
hazretlerine tevcîh. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Zaralızâde Abdullah Paşa'ya tevcîh. 22
Za. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh. 4 S. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aydın mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Uzun Abdullah Paşa
hazretlerine Diyarbekir eyâleti ve seraskerliği ile tevcîh. 25 Ca. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr hâlâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa
hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ali Zot200 Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 16 Za. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı ve Özi kalesi muhâfazasına me’mûr olan mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya
kemâ fi'l‑evvel Özi kalesinde kıyâm ve muhâfızı Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid el‑Hâc Mehmed Paşa
hazretlerinin emr ü re’yi üzere hareket eylemek şartıyla ibkâ. 29 L. sene [1]192

199 Metinde "keyd ve a‘dâdan" şeklinde yazılmıştır.
200 BOA, C.DH 93/4604; BOA, C.ML. 172/7238.
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[s. 57]

Livâ‑i Karahisar‑ı Sahib
Özi muhâfazasına serîan azîmet ve Özi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerinin
re’yiyle hareket ve kapısı halkını yüz elli nefere iblâğ ile emr‑i muhâfazada ibrâz‑ı lâzıme‑i hamîde
eylemek şartıyla sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Hacı Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 14 Z. sene
[1]192. Terkîn.
Kapısı halkını yüz elli nefere iblâğ ile bir an akdem Özi kalesine varıp Özi Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem Yeğen el‑Hâc Seyyid Mehmed Paşa hazretlerinin re’yiyle hareket ve emr‑i muhâfazada
kıyâm eylemek şartıyla Kekozâde'nin oğlu mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 16 Z.
sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağı mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Zaralızâde
Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars Muhâfızı Ebubekir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 14 C. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ebubekir Paşa'ya tevcîh. 4 L. sene
[1]195
Karahisar‑ı Sahib sancağı sâbıkâ Kocaili sancağı mutasarrıfı ve Yeniçeri Ağası esbak Ebubekir
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn Bender kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Bender kalesi muhâfazası şartı ve Bender sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı ve Rumeli
Beylerbeyiliği pâyesi olan Ebubekir Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L.
sene [1]197
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin muhâfızı olup Rumeli pâyesi olan Süleyman Paşa'ya tevcîh. 6 Za. sene
[1]197
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Mütesellimi ve Delîlbaşı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh. 16 Ş.
sene [1]198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Trablusşam eyâletine mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olan el‑Hâc İbrahim
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.2 Ş. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri sancağına mutasarrıf Osman Paşa'ya tevcîh. 16 B. sene 1200
Karahisar‑ı Sahib sancağı sâbıkâ Resmo Muhâfızı ve Rumeli pâyesi olan Mehmed Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene 1200
Karahisar‑ı Sahib sancağı sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Yusuf Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 19 M. sene 1201
Karahisar‑ı Sahib sancağı sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Zaralı Mehmed
Paşazâde Abdullah Paşa'ya Fethülislâm muhâfazası şartıyla tevcîh. 5 C. sene 1201
Karahisar‑ı Sahib sancağı hâlâ Aksaray mutasarrıfı ve Niş muhâfızı olup Rumeli pâyesi olan
Ca‘fer Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 22 B. sene 1201
Karahisar‑ı Sahib sancağı hâlâ mutasarrıfı olup [Rumeli] pâyesi olan Ca‘fer Paşa'ya Niş kalesi
muhâfazası şartıyla ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene
1201
Mezkûr Ca‘fer Paşa fevt olup oğlu Ebubekir Bey Niş kalesi muhâfazasında kıyâm ve babası
kapısını dağıtmayıp emr‑i muhâfazaya ihtimâm eylemek şartıyla bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh. 28
Z. sene 1201
Karahisar‑ı Sahib sancağı sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Yusuf Paşa hazretlerine tevcîh. 16 Ra. sene [1]202
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﴾ Boş sayfa﴿

[s. 55]
[s. 56]

Livâ‑i Karahisar‑ı Sahib
Sâbıkâ Hanya Muhâfızı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Mehmed Paşa'ya Anabolu kalesi
muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh. Selh‑i Ca. sene
[1]202
9 C. sene [1]202 târihinden zabt etmek üzere me’mûr olduğu mahalde hidemât‑ı dîn ü Devlet‑i
Aliyye'de kıyâm eylemek şartıyla sâbıkâ Selanik mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh.
9 C. sene [1]202
İbkâ. 3 L. sene [1]202. Rütbe‑i vezâret tevcîh. Selh‑i L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı ve Rumeli pâyesi olan Mehmed Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene
[1]203. Vezâret tevcîh. 14 Ş. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe Köstendil sancağı ilhâkan tevcîh. 12 L. sene
[1]203
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Maçin201 Muhâfızı Muhtar
Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i Za. sene [1]203. Rütbe‑i vezâret tevcîh. Evâil‑i L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Maçin Muhâfızı mîr‑i mîrândan Hasan Paşa'ya Silistre muhâfazası şartıyla
tevcîh. 18 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı ve Rahova Muhâfızı mîr‑i mîrândan Ahmed Paşa'ya
tevcîh. Gurre‑i Z. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan ve hâlâ İsmail Muhâfızı Mehmed Paşa'ya rütbe‑i vezâret ile tevcîh.
24 S. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr hâlâ Babadağı cânibi Seraskeri Vezîr Kelleci Seyyid Osman Paşa'ya tevcîh. 14 Ca.
sene [1]205
İbkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr İsmail Muhâfızı mîr‑i mîrândan Mehmed Paşa'ya İsmail Muhâfızlığı ile tevcîh. 3
L. sene [1]206

[s. 59]

[6.5] Livâ‑i Ankara202

Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrâniyye mutasarrıf Taşlıcalı Mehmed Paşazâde Mehmed
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Van Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 24 Za. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri sancağı mutasarrıfı Selim Paşazâde Süleyman dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i âlî tevcîh olunmuşdur. 18 Ş. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Selim Paşazâde Süleyman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4
L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü sancağı mutasarrıfı Süsenzâde Abdullah Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]172
201 Măcin (Romanya)
202 Ankara (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i L. sene
[1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf Hasan dâme ikbâlühûya yetmiş dört senesi
Ramazân'ı gurresinden olmak üzere ber‑vech‑i arpalık bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 11 Ş.
sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175. Esîr Ebubekir'dir.
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene
[1]176
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Ba‘dehû livâ‑i mezbûr Abdülcelilzâde Vezîr Hüseyin Paşa oğlu Emin Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 21 L. sene [1]177. Verilmemişdir.
Ba‘dehû livâ‑i mezbûr Sultanönü sancağından ma‘zûl Abdürrahim dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 8 Za. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Abdürrahim dâme ikbâlühûnun senesi tekmîlinde ber‑vech‑i arpalık
muvakkaten sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Cevher dâme ikbâlühûya yetmiş sekiz senesi Zilka‘de'sinin
dokuzuncu gününden zabt eylemek üzere arzuhâli ve sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince tevcîh
olunmuşdur. Fî 28 Z. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Van eyâletine ilhâkan sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid
Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Ra. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir sancağına mutasarrıf Ahıshalı Sâlih dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 13 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Seyyid Hüseyin dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr mutasarrıfı Cevher Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Amasya mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. 13 Ra. sene [1]182
Sâbıkâ İlbasan sancağı mutasarrıfı Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 Ra. sene [1]183
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi tevcîh. 5 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî paşa‑yı mûmâ‑ileyhin birâderi Mehmed Bey'e tevcîh. 25
Ra. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi es‑Seyyid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i B. sene
[1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri mutasarrıfı Abdürrahim Paşa'ya tevcîh. 2 B. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr mutasarrıfı Faraşalı203 Mehmed Paşa'ya tevcîh. 12 Za. sene
[1]185
203 Nisis Hristiani, Faraşa (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kengırı mutasarrıfı Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh. 15 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Halil Paşa'ya tevcîh. 8 Ca.
sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Hudâvendigâr sancağı ile Özi Donanması Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı ve Tutrakan204 Muhâfızı Mustafa Paşa'ya tevcîh. 17 S. sene
[1]189
[s. 58]

Livâ‑i Ankara
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 7 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 27
M. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23
C. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Ali Paşa'ya me’mûr olduğu Misivri kasabasında
kemâ‑kân kıyâm eylemek şartıyla ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 10
L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr hâlâ Bender Muhâfızı Vezîr Yusuf Paşa'ya ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 17 Za. sene
[1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 M. sene
[1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdullah Nebî Paşa'ya tevcîh. 17 Ra.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri mutasarrıfı Hâmid Hüseyin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene
[1]194
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L.
sene [1]195
Livâ‑i mezbûr hâlâ Soğucak kalesi muhâfazasına me’mûr olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan
Ali Paşa'ya ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 9 M. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr hâlâ Soğucak kalesi muhâfazasına me’mûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Ankara sancağı hâlâ Soğucak kalesi muhâfazasına me’mûr mûmâ‑ileyh Ali Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Ankara sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198. Vezâret tevcîh. 2 Za. sene
[1]198
204 Tutrakan (Bulgaristan)
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Livâ‑i mezbûr Soğucak kalesi muhâfazası şartıyla te’bîden mutasarrıf vezîr‑i müşârun‑ileyh
Ferruh Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Haleb Vâlisi ve hâlâ Özi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa'ya
ber‑vech‑i arpalık tevcîh. Fî 15 Z. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya sancağına mutasarrıf ve Perezen muhâfızı olup Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesi olan İsmail Paşa'ya Perezen Adası muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ber‑vech‑i arpalık
tevcîh. 22 Ca. sene 1200
Ankara sancağı hâlâ mutasarrıfı ve Perezen Adası Muhâfızı ve Rumeli pâyesi olan İsmail Paşa'ya
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Ankara sancağı hâlâ Soğucak muhâfızı olan mîr‑i mîrândan Mustafa dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i
arpalık tevcîh olunmuşdur. 22 M. sene 1201
Ankara sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ber‑vech‑i
arpalık kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Ankara sancağı mütesellim‑i sâbık mîr‑i mîrândan el‑Hâc Abdi Paşa'ya me’mûriyyetini hâvi diğer
emr‑i şerîfde münderic şerâite riâyet eylemek şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 26 S. sene [1]202.
Rumeli pâyesi tevcîh. 8 B. sene [1]202
İbkâ. 3 L. sene [1]202
Ankara sancağı mîr‑i mîrândan Kayseriyyelizâde İbrahim Paşa'ya tevcîh. 13 C. sene [1]203
Ankara sancağı sâbıkâ Aksaray sancağına mutasarrıf ve hâlâ Soğucak Muhâfızı İbiklizâde Mustafa
Paşa'ya tevcîh. 13 Ş. sene 1203
Ankara sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 N. sene [1]204. Vezâret tevcîh. 27 L. sene [1]204
İbkâ. 5 L. sene [1]205
Ankara sancağı sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya bu def‘a Karadeniz Boğazı
muhâfazası şartıyla tevcîh. 8 Z. sene [1]205
Ankara sancağı sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Seyyid Mustafa Paşa'ya Anapa205
Muhâfızlığı ile ber‑vech‑i arpalık te’bîden tevcîh. Gurre‑i N. sene [1]206
[s. 59]

[6.6] Livâ‑i Aydın206

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine
Kara Osmanoğlu'nun cânib‑i mîrîye olan taahhüd akçelerinin tahsîlini selefinin taahhüdü misillü
taahhüd ve hasbî tahsîl eylemek ve livâ‑i mezbûr mukâtaâtını yetmiş senesi Mart'ı ibtidâsından zabt
etmek şartıyla livâ‑i mezbûr müşârun‑ileyhe ber‑vech‑i mâlikâne bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 R.
sene [1]170
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
205 Anapa (Krasnodar Krayı Rusya)
206 Aydın (Türkiye)

169

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. Fî 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı ve hâlâ Cerde Başbuğluğu207 ile Trablusşam Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 14 Ra. sene [1]173.
Hatt‑ı hümâyûn reîs efendide kalmışdır.
Livâ‑i mezbûr işbu yetmiş dört senesi Rebîü'l‑evvel'inin on sekizinci gününden tayyârâtını ve
sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından mukâtaâtını zabt etmek üzere sâbıkâ Rakka vâlisi olan Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Ra. sene
[1]174. Başmuhâsebe'[ye] ilmühaber kâimesi verildi.
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr yetmiş altı senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere hâlâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Abdurrahman Paşa hazretleri Trabzon'da ser‑zede‑i zuhûr eden eşkıyânın ahz ve
tedmîrlerine ve uhdesine ihâle kılınan Gümüşhane'nin tanzîm‑i umûru husûslarında zuhûra gelen
sa‘y ü hidmeti mukâbelesinde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince ber‑vech‑i ilhâk
tevcîh olunmuşdur. 24 B. sene [1]176. Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
Sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Paşa hazretleri vüzerâ‑yı
izâmın müteyakkız ve gayret‑şiârı olduğuna binâen Aydın sancağının fukarâ ve raiyyetini keyd ü
mazarrat‑ı eşkıyâdan sıyânet ve emniyyet ve âsâyişlerine bezl‑i makderet eylemek şartıyla avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince Aydın sancağı yetmiş altı
senesi Zilka‘de'sinin yirmi beşinci gününden vezîr‑i müşârun‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîfi tahrîr
olunmuşdur. 25 Za. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr‑ı şehriyârî Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûrun fukarâ ve raiyyetini keyd ü mazarrat‑ı eşkıyâdan sıyânet ve emniyyet ve
âsâyişlerine bezl‑i makderet eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 21 M. sene [1]178.
Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kâimmakâm Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 16 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdurrahman Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Tayyârâtını seksen senesi Şevvâl'inin beşinci gününden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Mart'ı
ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ Mora muhassılı olup hâlâ tuğrâ‑yı şerîf hidmetinde olan Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Emin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 5 L. sene [1]180
Tayyârâtını 4 L. sene [1]181 târihinden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından
zabt etmek üzere sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Hamza Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]181
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını sene [1]182 Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere
Bender sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Hüseyin Paşa hazretlerine
207 Osmanlılar zamanında müslümanların güven içinde hacca gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla kurulan hafif
süvari birliğine cerde ve komutanına da Cerde Başbuğu adı verilmiştir. İpşirli, "Cerde", s. 392-393.
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bâ‑hatt‑ı hümâyûn [tevcîh] olunmuşdur. Gurre‑i Ra. sene [1]182. Bender sancağı âhara verilmişdir. 12
C. sene [1]182. Üzerinde kalan Aydın sancağına ilhâkan Hotin sancağı tevcîh olunmuşdur. 12 C. sene [1]182
[s. 58]

Aydın sancağının mukâtaâtını sene [1]182 Mart'ı ibtidâsından ve tayyârâtını dahi işbu 20 M.
sene [1]183 gününden zabt etmek şartıyla sâbıkâ Adana ve Maraş eyâletlerine mutasarrıf olup hâlâ
Bender cânibi seraskeri olan Vezîr Ali Paşa hazretlerine bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. Fî 20 M. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr seksen üç senesi Mart'ı ibtidâsından Bender Seraskeri Kel Ahmed Paşazâde Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 22 Ca. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr seksen üç senesi Mart'ı ibtidâsından rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile sâbıkâ Kethüdâ‑yı
Sadr‑ı Âlî Mustafa Bey'e tevcîh olunmuşdur. 26 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr seksen üç senesi Mart'ı ibtidâsından sâbıkâ Mora Vâlisi ve Rikâb‑ı Hümâyûn
Kâimmakâmı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 2 Za. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen dört Mart'ından vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 23
L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen beş senesi Mart'ından zabt eylemek üzere vezîr‑i müşârun‑ileyhe
ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen altı senesi Mart'ından zabt eylemek üzere vezîr‑i müşârun‑ileyhe
ibkâ kılınmışdır. 11 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen yedi senesi Mart'ından zabt eylemek üzere vezîr‑i
müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]186208
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen yedi senesi Mart'ı ibtidâsından zabt eylemek üzere sâbıkâ
Kandiye Muhâfızı ve hâlâ Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman
Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.20 Z. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 19 Z. sene [1]187. Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Livâ‑i mezbûr Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 22 M. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen yedi senesi Mart'ından Vezîr‑i mükerrem İzzet Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 25 R. sene [1]188
Livâ‑i mezbûrun tayyârâtını Gurre‑i N. sene [1]188 ve mukâtaâtını seksen dokuz senesi
Mart'ından sâbıkâ Yeniçeri Ağası Vezîr‑i mükerrem Yeğen el‑Hâc Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 27 B. sene [1]188
Mukâtaâtını doksan senesi Mart'ından Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Mehmed
Paşa hazretlerine tevcîh. 9 Ca. sene [1]189
Mukâtaâtını doksan senesi Mart'ı ibtidâsından sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali
Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 12 N. sene [1]189
Mukâtaâtını doksan senesi Mart'ı ibtidâsından zabt ve mükemmel kapısı halkıyla Basra
muhâfazasına azîmet eylemek şartıyla sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Uzun
Abdullah Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 11 Z. sene [1]189
Mukâtaâtını doksan bir senesi Mart'ı ibtidâsından zabt eylemek şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Mukâtaâtını Mâliye'den tahrîr olunan emr‑i âlîşânda münderic kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyyeye
tatbîk ederek zabt u rabt etdirmek şartıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet
Ahmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 25 Ca. sene [1]191
208 Metinde "sene 184" şeklinde yazılmıştır.
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Medine‑i Münevvere'nin iskelesi olan Yenbu‘209 ile belde‑i şerîfe‑i merkûme beyninde vâki‘
turuk ve mesâliki te’mîn ve hırâsete ihtimâm ve iskele‑i mezbûreye Mısır'dan gelen Medine‑i
Münevvere gılâlinin telefden sıyânet ve vikâyetine ikdâm ve mükemmel kapısı halkıyla Taybe‑i
tayyibe‑i Nebeviyye alâ‑sâkinihâ efdalü't‑tahiyyede kıyâm ve emr‑i muhâfaza ve levâzım‑ı
muktezeyât‑ı hidmet‑i muhâreseye kemâ‑yenbagî takayyüd‑i tâm eylemek husûsuna irâde‑i aliyye‑i
cihândârâne taalluk etmekden nâşî idâre‑i masârif dâiresinde ihtiyâcdan berî ve müstağni olup alâ
mâ‑hüve'l‑me’mûr temşiyet‑i umûr‑ı me’mûresinde sarf‑ı makdûr eylemek için tayyârâtını tevcîhi
târihinden ahz u kabz ve mukâtaâtını dahi Mâliye'den tahrîr olunan emr‑i âlîşânda münderic kâide‑i
mer‘iyye‑i mîriyyeye tatbîk ederek zabt u rabt etdirmek şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe tahrîr olunan
tevcîh emrinde zikrolunmuşdur. Fî 25 Ca. sene [1]191
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını dahi Mâliye tarafından tahrîr olunacak diğer emr‑i
âlîşânda münderic olan târihden kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyyeye tatbîk ederek zabt u rabt etdirip Bender
kalesini muhâfaza eylemek şartıyla Ahmed Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa'ya ber‑vech‑i arpalık tevcîh
olunmuşdur. Gurre‑i Za. sene [1]191
Başmuhâsebe'ye ba‘de'l‑kayd iktizâsına göre Mâliye tarafından emr‑i şerîf tahrîr olunmak için
ilmühaber kâimesi verildi. Gurre‑i Za. sene [1]191
Aydın sancağı tayyârâtını 15 Ca. sene [1]192 târihinden ve mukâtaâtını dahi Mâliye tarafından
tahrîr olunacak diğer emr‑i âlîşânda münderic olan târihden kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyyeye tatbîk
ederek zabt u rabt etdirmek şartıyla sâbıkâ Köstendil ve Üsküb sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 15 Ca. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûrun tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını dahi Mâliye tarafından tahrîr
olunacak diğer emr‑i âlîşânda münderic olan târihden kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyyeye tatbîk ederek
zabt u rabt etdirilmek şartıyla sâbıkâ Rakka Vâlisi ve hâlâ Tevkî‘î Vezîr‑i mükerrem Seyyid Mustafa
Paşa hazretlerine tevcîh. 13 Za. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Vezîr el‑Hâc Abdürrezzak Bâhir Paşa hazretlerine şurûtuyla tevcîh olunmuşdur.
29 Za. sene [1]193
Aydın sancağı sâbıkâ İçil sancağı [mutasarrıfı] Vezîr Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 5 N.
sene [1]194
Aydın sancağı sâbıkâ Rakka ve Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa hazretlerine tevcîh. 26
R. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L.
sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Selanik sancağına mutasarrıf Vezîr es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh. 7 C. sene [1]196
Aydın sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Aydın sancağı sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr Hazînedâr Ali Paşa'ya tayyârâtını 10 Ra. sene [1]197
târihinden ve mukâtaâtını dahi Mâliye tarafından tahrîr olunarak diğer emr‑i âlîşânda münderic
olan târihden kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyyeye tatbîk ederek zabt u rabt etdirmek şartıyla Özi kalesi
muhâfızlığı ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 10 Ra. sene [1]197
Aydın sancağı Özi kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
209 Yanbu (Suudi Arabistan)
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Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Fermân ve buyuruldu üzere Aydın sancağı bin iki yüz senesinden i‘tibâr ile havâss‑ı sadrıa‘zamîye
ihlâk olunduğu Hâslar Kalemi'nde mukayyeddir.
[s. 60]

[6.7] Livâ‑i Kastamonu210
Mâlikâne.

[6.8] Livâ‑i Saruhan211
Mâlikâne.

[6.9] Livâ‑i Hamid212
Mâlikâne.
[s. 61]

[6.10] Livâ‑i Bolu213
Mâlikâne.

[6.11] Livâ‑i Kengırı214
Mâlikâne.

Ber‑vech‑i mâlikâne Kengırı sancağına mutasarrıf Selim Paşazâde Seyyid Süleyman Paşa fevt
olmağla birâderzâdesi Seyyid Hüseyin zîde mecdühû yarar ve kârgüzâr ve livâ‑i mezbûrun zabt u
rabtına sâhib‑i iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve
avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
Kengırı sancağı rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye dahi
ilmühaber kâimesi verilmişdir. 13 Ra. sene [1]176
Kengırı sancağına ber‑vech‑i mâlikâne mutasarrıf olan Hüseyin Paşa'nın taaddîsi ihbâr
olunduğuna binâen livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan bir münâsibine bilâ‑muaccele tevcîhi fermân‑ı
hümâyûn buyurulmağla Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle sâbıkâ Adana beylerbeyisi olan Ahmed
Paşa dâmet meâlîhi zabt u rabta kuvvet ve kudreti olmağla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince livâ‑i mezbûrun mâlikâne kaydı terkîn ve mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini
edâ eylemek şartıyla bilâ‑muaccele mûmâ‑ileyh Ahmed Paşa dâmet meâlîhi[ye] tevcîh olunmuşdur.
Fî 6 M. sene [1]177
Kengırı sancağının muayyen olan mâl‑ı mîrîsini vakt ü zamânıyla tamâmen ve kâmilen edâ
ve teslîm eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn
mûcebince livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağına mutasarrıf Hasan dâme ikbâlühûya tevcîh olunup
Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verildi. 10 B. sene [1]177
Muayyen olan mâl‑ı mîrîsini vakt ü zamânıyla tamâmen ve kâmilen edâ ve teslîm eylemek şartıyla
livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Esîr Ebubekir dâme ikbâlühû[ya] bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur ve ilmühaber verilmişdir. 5 C. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkasıyla sâbıkâ Çirmen sancağına ber‑vech‑i te’bîd mutasarrıf olan
Mehmed dâme izzühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 20 Ca.
sene [1]179. İlmühaber verilmişdir.
210 Kastamonu (Türkiye)
211 Manisa (Türkiye)
212 Isparta (Türkiye)
213 Bolu (Türkiye)
214 Çankırı (Türkiye)
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Zamân‑ı zabtı Mart ibtidâsından i‘tibâr olunan Kengırı sancağının muayyen olan mâl‑ı mîrîsini
beher sene vakt ü zamânıyla tamâmen edâ ve kalemiyyesini teslîm ve ancak seksen senesi mâlını
kıste'l‑yevm hesâbıyla edâ eylemek şartıyla sene‑i mezbûre Recebü'l‑ferdi gurresinden zabt etmek
üzere livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars Beylerbeyisi Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 20 C. sene [1]180. İlmühaber verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkasıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûrun tayyârâtını 5 Ra. sene [1]182 gününden zabt ve muayyen olan mâl‑ı mîrîsini
sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından tahsîl ve tamâmen ve kâmilen edâ ve kalemiyyesini teslîm etmek
şartıyla sâbıkâ Kars Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 5 Ra.
sene [1]182. İlmühaberi verilmişdir.
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mâl‑ı mîrîsini seksen iki Mart'ından tahsîl eylemek ve ucâleten
serasker paşa maiyyetine gitmek şartıyla Kengırı sancağı sâbıkâ Kefe Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
Süleyman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 C. sene [1]182
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe Bozok sancağı dahi ilhâk olunmuşdur. 11 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr seksen iki Mart'ından Bozok sancağı ilhâkı ve İbrail kalesi muhâfazası şartıyla
sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine tevcîh. 28 M. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr seksen üç Mart'ından sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Esîr Ebubekir Paşa'ya tevcîh.
26 C. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen dört Mart'ından Bozok mutasarrıfı Selman Paşazâde Seyyid
Ahmed Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 7 R. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Bozok sancağı ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 22 Za. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen beş senesi Mart'ından zabt eylemek üzere Kayseriyye sancağı
ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen altı senesi Mart'ından sâbıkâ İçil mutasarrıfı ve Tutrakan
Muhâfızı Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh. 4 Ca. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen altı senesi Mart'ından zabt eylemek üzere Tutrakan Muhâfızı
Feyzullah Paşa'ya tevcîh. 15 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen altı senesi Mart'ından Tutrakan Muhâfızı Uzun Abdullah
Paşa'ya tevcîh. 8 R. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını seksen dokuz Mart'ından sâbıkâ Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
Halil Paşa'ya tevcîh. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr mâlikâne olmuşdur.
Doksan üç senesinden i‘tibâr ile mâlikânelik kaydı ref‘ ve terkîn olunmağla tayyârâtını 7 R. sene
[1]193 târihinden zabt ve mukayyed olan mâl ve kalemiyyesin edâ eylemek şartıyla sâbıkâ Maraş
Beylerbeyisi Dârendevî İbrahim Paşa'ya ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 7 R. sene [1]193
[Ek: 61/1]

Be‑Dîvân‑ı Hümâyûn
Senevî on bir bin beş yüz guruş mâlı ve zamân‑ı zabtı Mart ibtidâsından olan hâshâ‑i livâ‑i
Kengırı mukâtaasının nısf hissesi otuz iki bin beş yüz guruş muaccele ile doksan iki Şa‘bân'ın‑
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da ve ba‘dehû nısf‑ı âhar dahi otuz beş bin guruş muaccele ile yine sene‑i merkûme Şevvâl'in‑
de Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Cebbârzâde Mustafa Bey'e mâlikâne tevcîh olunmakdan nâşî
mukâtaa‑i mezbûrun cümlesi altmış yedi bin beş yüz guruş muaccele ile mâlikâne uhdesinde iken
verdiği muaccele‑i mezkûreyi istîfâ değil henüz zabtına dest‑res olmaksızın hasbe'l‑iktizâ livâ‑i
mezbûrenin doksan üç senesinden i‘tibâr ile mâlikânelik kaydı ref‘ ve terkîn ve tayyârâtını sene‑i
mezbûre Rebîü'l‑âhire'sinin yedinci gününden zabt ve mukayyed olan mâl ve kalemiyyesini edâ ve
teslîm eylemek şartıyla mîr‑i mîrândan Dârendeli İbrahim Paşa'ya mîr‑livâlık vechile tevcîh olunmuş
olduğu eğerçi Dîvân‑ı Hümâyûn ve Başmuhâsebe derkenârlarından müstebân olup lâkin mîr‑i
mûmâ‑ileyh öteden beri Devlet‑i Aliyye'nin emekdâr ve sadâkatkârı olup şimdiye değin me’mûr
olduğu hidemât‑ı Devlet‑i Aliyye'de muvâfık‑ı rızâ hareket ile sa‘y ü gayret ve nisâr‑ı nakdîne‑i ik‑
tidârı zâhir ve bedîdâr iken mukâtaa‑i mezbûrenin ol vechile ref‘i mağdûriyyetine bâdî olmakdan
nâşî livâ‑i mezbûrenin kemâ‑kân kendiye ibkâ bedeli yirmi beş bin guruş muaccele dahi teslîm‑i
Hazîne‑i Âmire eylemek şartıyla mîr‑livâlık kaydı ref‘ ve terkîn ve kemâ fi's‑sâbık mîr‑i mûmâ‑ileyhe
mâlikâne vechile tevcîhi husûsu takrîr ile lede'l‑arz takrîr mûcebince telhîs olunmak bâbında sâdır
olan fermân‑ı âlî mûcebince meblağ‑ı mezbûr yirmi beş bin guruş mîr‑i mûmâ‑ileyhin Kapıkethü‑
dâsı Ali Ağa yediyle teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olunmağla mukâtaa‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe mâ‑
likânelik vechile kemâ‑kân ibkâ ve tevcîh ve doksan üç senesinden i‘tibâr ile zabt eylemek ve harc‑ı
aklâm ve avâidât‑ı sâire mutâlebe olunmamak üzere berâtı ve Dîvân‑ı Hümâyûn ve iktizâ eden
mahallere ilmühaberleri verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince berâtı
verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 13 Ş. sene 1193
[Mühür] Mehmed

[Ek: 61/3]

[s. 61]

Bu def‘a şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve fermân‑ı âlî mûcebince
Kengırı sancağı ahâli ve reâyâsını himâyet ve sıyânet ve ‘imârına bezl‑i kudret ve mâl ve kalemiy‑
yesin vakt ü zamânıyla mahallerine edâ ve teslîm eylemek şartıyla muaccele ile seksen dokuz se‑
nesi Mart'ından Vezîr‑i mükerrem Seyyid Ahmed Paşa'ya ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olmuş olunup
sancak kaydı üzere tevcîhi kaydı ref‘i için Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaber verilmek muktezî
olmağla mûcebince ilmühaberi i‘tâ olunmak fermân buyurulmağın mûcebince Dîvân‑ı Hümâyûn
tarafına işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 3 Z. sene 1188
[Mühür] Yâ Tevvâb Ali

[6.12] Livâ‑i Teke215
Mâlikâne.

Livâ‑i mezbûrun mâlikânelik kaydı ref‘ ve terkîn olunup mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini ve mâl‑ı
avârızını tahsîl ve havâlâta edâ ve kalemiyyesin verip sene hitâmında hesâbını rü’yet eylemek şartıyla
yetmiş dokuz senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Çorum sancağı mutasarrıfı
Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. Evâil‑i M.
sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye şurût‑ı sâbıkasıyla seksen Muharrem'inden
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179. İlmühaber verilmişdir.
Mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini ve mâl‑ı avârızını tahsîl ve havâlâta edâ ve kalemiyyesin verip
sene hitâmında hesâbını rü’yet eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr seksen Muharrem'inden Ahmed
Paşa'ya ibkâ olunmuş olmağla şurût‑ı mezkûreye beynlerinde nizâm vermek üzere Aydın muhassılı
maiyyetine me’mûr Çelik Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i R. sene [1]180. İlmühaber verilmişdir.
215 Antalya (Türkiye); Alanya, Gazipaşa, Akseki, Gündoğmuş hariç bugünkü Antalya ili ile Burdur Bucak'ı içine
alan sancaktır.
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Livâ‑i mezbûr şurût‑ı mezkûre ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Karesi sancağı ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkası ve Karesi sancağı ilhâkıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
ve mukarrer kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûrun tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını seksen üç Muharremü'l‑harâmı
gurresinden zabt etmek üzere Karesi sancağı ile maan sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf
Abaza Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Ca. sene [1]182
Mûmâ‑ileyhin üzerinde olan Teke sancağına ilhâkan Maraş Beylerbeyiliği dahi bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. Fî
21 M. sene [1]183
Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ihsân‑ı hümâyûn olmuşdur. İçil sancağı ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 16 Ş.
sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mukâtaâtını Gurre‑i M. sene [1]185 târihinden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile es‑Seyyid
Hasan Paşa'ya tevcîh. 28 C. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mâlikâne olmuşdur. 21 L. sene [1]185
[Ek: 61/2]

Be‑Kalem‑i Dîvân‑ı Hümâyûn
Hâlâ Kütahya Mütesellimi Musa Ağa Rikâb‑ı Hümâyûn'a ref‘ ve takdîm edip li‑ecli't‑tanzîm
Ordu‑yı Hümâyûn'a irsâl olunan takrîri mefhûmunda hâshâ‑i livâ‑i Teke ve tevâbii ve hâshâ‑i
Yörükân‑ı Serik mukâtaaları bundan mukaddem müteveffâ Çelik Mehmed Paşa ile ber‑vech‑i
münâsafe iştirâken mâlikâne uhdesinde iken müteveffâ‑yı müşârun‑ileyh hâl‑i hayâtında mukâta‑
ateyn‑i mezbûreteynden mutasarrıf olduğu nısf hissesini cânib‑i mîrîsin teberrî ve nısf‑ı âharı dahi
mûmâ‑ileyhin ref‘inden sancaklık vechile mîr‑i mîrândan Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmakdan nâşî
mûmâ‑ileyhin mağdûriyyetine bâis olup şâyeste‑i merhamet ve sezâvâr‑ı inâyet olduğunu beyân
birle mukâtaateyn‑i mezbûreteynden mutasarrıf olduğu nısf hisse ile müteveffâ‑yı müşârun‑ileyhin
teberrî eylediği diğer nısf hisse nef‘an li'l‑mîrî mâl ve muaccele‑i kadîmesiyle kendiye tevcîh ve
ihsân buyurulmasını tahrîr ve istid‘â ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince livâ‑i mezkûrun ber‑vech‑i mâlikâne nısfı mûmâ‑ileyhin uhdesinde iken nısf‑ı âhara
mutasarrıf müteveffâ‑yı müşârun‑ileyh Vezîr Çelik Paşa mahlûlünden hisseteyn‑i mezbûreteyn top‑
dan sancaklık olmak üzere mâlikâne kaydı ref‘ olunduğuna binâen mûmâ‑ileyhe gadr olmağla
istirhâmı üzere mâl‑ı mîrî‑i mukayyed‑i sâbıkı müeccele farz olunup yüz kîse akçe muaccele ile
hisseteyn‑i mezbûreteyn mûmâ‑ileyhin uhdesine mâlikâne kayd ve şurûtuyla berâtı verilmesi telhîs
olunmak bâbında fermân‑ı âlî sudûr etmekle hâshâ‑i livâ‑i Teke ve tevâbii Yörükân‑ı Serik ve tevâbii
mukâtaaları gayr ez‑âdet‑i ağnâm senevî on bir bin beş yüz yirmi beş buçuk guruş on dört akçe
mâl ile mukayyed olup mukaddemâ ber‑vech‑i muharrer nısf hissesi müteveffâ‑yı müşârun‑ileyhin
teberrîsinden ve mûmâ‑ileyhin dahi nısf hissesi ref‘inden yüz yetmiş dokuz senesi Muharrem'i ibti‑
dâsından i‘tibâr ile mâlikâne kaydları ref‘ ve Kengırı sancağı misillü mâl‑ı mîrî ve mâl‑ı avârızı tahsîl
ve havâlâta edâ ve kalemiyyesin vermek şartıyla sancaklık vechile mîr‑i mîrândan Ahmed Paşa'ya
tevcîh ve uhdesine kayd ve berâtı i‘tâ olunmuş olduğu derkenâr olunmağla şeref‑yâfte‑i sudûr
olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn ve sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince livâ‑i mezbûrun mukay‑
yed olan senevî mâl ve kalemiyyelerini Hazîne‑i Âmire'ye ve mahallerine ve takdîr olunan yüz kîse
akçe muaccelesini dahi Rikâb‑ı Hümâyûn Hazînesi'ne tamâmen edâ ve teslîm eylemek şartıyla yüz
seksen altı senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyhin mâlikâne uhdesine kaydolunup şurû‑
tuyla berâtı ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına başka ve Rikâb‑ı Hümâyûn tarafına başka ilmühaberleri
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verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır olmağın asl‑ı telhîs ve fermân‑ı âlî Başmuhâsebe'ye
kaydolunup berâtı ve Rikâb‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaberi verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına
dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 21 L. sene 1185
[Mühür] Mazhar‑ı mevhibe‑i Rahîm İbrahim

[s. 62]

[6.13] Livâ‑i Menteşe216
Mâlikâne.

[6.14] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑i Anadolu

Aydın ve Saruhan ve Kütahya sancaklarında Alaşehir ve gayrı nâhiyelerden Alemşalı217 nâm
karye ve gayrıdan doksan bin beş yüz doksan altı akçe zeâmete mutasarrıf eyâlet‑i Anadolu'nun
tîmâr defterdârı olan Eski Seyyid Mehmed Hazîne fevt olup zeâmetiyle defterdârlığı mahlûl olmağla
taşra çerâğ olacak etmeği mukâbili dârende Ali Kapudan‑ı Hâne‑i Hâssa zîde mecdühûya şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince alâ mâ‑hüve'l‑me’mûr sefer eşmek şartıyla
tevcîh olunmuşdur. Fî 8 R. sene [1]176
Zeâmet‑i mezbûre ile eyâlet‑i Anadolu'nun tîmâr defterdârı olan dârende Ali Kapudan Hâne‑i
Hâssa zîde mecdühû henüz zeâmeti mahsûlünden bir nesne almayıp ve bâ‑fermân‑ı âlî Bosna
cânibine harekete suûbet ve usreti olmağla me’mûriyyetinden bir sene afvını Anadolu Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine istirhâm eylediğine binâen bir sene me’mûriyyetden afv birle
kaydına şerh verilmesi bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle târih‑i
emr‑i âlîşândan dört ay mürûruna dek itmâm‑ı mesâlihiyle mahall‑i me’mûriyyetine azîmet etmek
ve müddet‑i merkûme münkaziyye oluncaya dek zeâmetiyle tîmâr defterdârlığına zarar gelmemek
üzere kaydına şerh verilmişdir. 21 Ş. sene [1]176
Zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i Anadolu'nun Tîmâr Defterdârı Ali Kapudan Hâne‑i Hâssa fevt olup
mahlûlünden Hâfız Ömer Hâne‑i Hâssa'ya taşra çerâğ olacak nân‑pâresi mukâbili kendiye tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Rikâb‑ı Hümâyûn‑ı Hüsrevâne'ye arzuhâl ve
istid‘â‑yı inâyet etmeğin şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh
ve istihdâm emri tahrîr olunmuşdur. 16 C. sene 1201
Başka tahvîl yazılmışdır.
Zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i Anadolu'nun Tîmâr Defterdârı Hâfız Ömer Hâne‑i Hâssa bundan
akdem İsmail kalesi muhârebesinde şehîden fevt olup mahlûlünden Mustafa Hâne‑i Hâssa‑i şehriyârî
bâ‑mukâbele‑i nân kendiye tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında rikâb‑ı
müstetâba sunduğu arzuhâliyle inhâ ve istid‘â‑yı inâyet etmeğin hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince tevcîh ve istihdâm emri yazılmışdır. Fî 24 N. sene 1206
Zeâmet‑i mezbûra Enderûn‑ı Hümâyûn gediği ilhâk olunup defterdârlıkdan tefrîk olunmuşdur.
Anadolu eyâletinin Tîmâr Defterdârlığı hâlî ve mahlûl olduğunu hâne‑i hâssadan dârende İbrahim
Hanîf zîde mecdühû rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı hüsrevâneme sunduğu arzuhâliyle inhâ ve defterdârlık‑ı
mezbûrun kendiye bâ‑mukâbele‑i nân verilmesini istid‘â ve ol bâbda şeref‑yâfte‑i sahîfe‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhâneye imtisâlen tevcîhini bi'l‑fi‘l Başdefterdâr saâdetlü
Mustafa Efendi hazretleri dahi telhîs etmeğin mûcebince hidmet‑i mezbûrda istihdâm eylemesiçin
hâlâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Rıza Paşa hazretlerine hitâben emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 3 Z. sene [1]237
216 Muğla (Türkiye)
217 Alemşahlı (Sarıgöl/Manisa‑Türkiye)
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[6.15] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Anadolu

Aydın ve Saruhan ve Kütahya sancaklarında Alaşehir218 ve gayrı nâhiyelerde Badınca219 nâm karye
ve gayrıdan yüz bin dokuz yüz on iki akçe zeâmet ile eyâlet‑i Anadolu'nun defter kethüdâsı olan
Mehmed Sergüğüm‑i Hazîne'nin fevtinden dârende Mustafa Ser‑Tüfengî‑i Hâne‑i hâssa zîde mecdühû
taşra çerâğ olacak etmeği mukâbili arzuhâli ve sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
alâ‑mâ‑hüve'l‑me’mûr sefere eşmek şartıyla tevcîh olunmuşdur. Fî 2 R. sene 1173
Zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i Anadolu'nun Defter Kethüdâlığı Mustafa Ser‑Tüfengî‑i Hâne‑i
Hâssa'nın fevtinden Tayfun Süleyman Hâne‑i Hâssa'ya arzuhâli [üzere] sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince taşra çerâğ olacak nân‑pâresi mukâbili tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 16 N. sene [1]183
Mezkûr Tayfun Süleyman'ın fevtinden zeâmetiyle kethüdâlığı Ca‘fer Hâne‑i Hâssa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 20 Ca. sene [1]185
Zâyi‘den ibkâ. 19 B. sene [1]188
Mezkûr Ca‘fer Hâne‑i Hâssa fevt olup zeâmet‑i mezbûr ile Defter Kethüdâlığı mahlûl olmağla
nân‑pâresi mukâbili Hâfız Ahmed Hâne‑i Hâssa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunup tahvîl
yazılmışdır. 24 B. sene [1]191
Mezkûr Hâfız Ahmed Hâne‑i Hâssa fevt olup zeâmet‑i mezbûr ile Defter Kethüdâlığı mahlûl
olmağla nân‑pâresi mukâbili Hüseyin Hâne‑i Hâssa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunup tahvîl
verilmişdir. Fî selhi C. sene [1]194. Ve başka istihdâm emri dahi tahrîr olunmuşdur.
Mezkûr Hüseyin Hâne‑i Hâssa fevt olup zeâmet‑i mezbûr ile Defter Kethüdâlığı mahlûl olmağla
nân‑pâresi mukâbili Eski Uzun Osman Çukadâr‑ı Rikâb‑ı Hümâyûn Kilârî‑i Hâssa'ya tevcîh ve
tahvîl ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 29 C. sene [1]202
Zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i Anadolu'nun Defter Kethüdâlığı Eski Uzun Osman Çukadâr‑ı
Rikâb‑ı Hümâyûn Kilârî‑i Hâssa zîde mecdühûnun üzerinde iken bundan akdem Bender cânibinde
Salkusa220 muhârebesinde eyâdi‑i a‘dâya giriftâr oldukda kethüdâlığı mahlûlünden olarak Genç Ali'ye
tevcîh olunup mezkûr Genç Ali İsmail muhârebesinde şehîd ve mûmâ‑ileyh Osman esîrlikden halâs
ve fevti gayr‑ı vâki‘ olduğunu arzuhâliyle inhâ ve bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin emir yazılmışdır. Fî 19 Za. sene [1]206
Zeâmet‑i mezbûre Enderûn‑ı Hümâyûn gediği ilhâk olunup kethüdâlıkdan tefrîk olunmuşdur.
Anadolu eyâletinin Defter Kethüdâlığı hâlî ve mahlûl olduğunu Ser‑Tüfengî‑i hazret‑i şehriyârî
dârende Ahmed Yahya zîde mecdühû rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı hüsrevâneye sunduğu arzuhâliyle inhâ
ve kethüdâlık‑ı mezbûrun kendiye verilmesini istid‘â ve ol bâbda şeref‑rîz[‑i sudûr olan] hatt‑ı
hümâyûna imtisâlen Başdefterdâr Yusuf Efendi dahi telhîs etmeğin mûcebince istihdâm olunmasıçin
Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Bekir Paşa hazretlerine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 20 Ra. sene [1]236
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 63]

[s. 65]

[7.] Eyâlet‑i Karaman

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile Dergâh‑ı Muallâ Yeniçerileri Ağası Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 12 L. sene [1]169
218 Alaşehir (Manisa‑Türkiye)
219 Badınca Mahallesi (Alaşehir/Manisa‑Türkiye)
220 Sălcuţa (Moldova). Bender'in güneybatı tarafındadır.
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Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kayseriyye sancağı mutasarrıfı Şehsüvârzâde Vezîr‑i mükerrem
es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 C. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile sâbıkâ Dergâh‑ı Muallâ Yeniçerileri Ağası Mehmed
dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Selh‑i L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre hüccâc‑ı müslimînin güzergâhı olmak takrîbiyle hıfz u hırâseti muktezî olduğu
cihetden hâlâ Aydın sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine kemâ
fi's‑sâbık hüccâc‑ı saâdet‑minhâcı ve sâir ebnâ‑i sebîli iyâb u zihâblarında hıfz u hırâset ve eyâlet‑i
mezbûrede ikâmet eylemek şartıyla üzerinde olan Aydın sancağına ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur.12 S. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûreyi başıboş ve sâir eşkıyâdan tathîr ve hüccâc‑ı müslimîni ve ebnâ‑i sebîli selâmet
ile imrâr ve fukarâ‑i raiyyeti gereği gibi himâyet ile memleketi i‘mâr eylemek şartıyla sâbıkâ Maraş
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Nu‘mân Paşa hazretlerine eyâlet‑i mezbûre Niğde ve Beyşehri sancakları
ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 C. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre hüccâc‑ı müslimînin ve sâir ebnâ‑i sebîlin memerri ve levendât ve kuttâ‘‑ı tarîk
eşkıyâsının cevelângâhı olmakdan nâşî kuvvet ve kudret sâhibi bir vezîre tevcîhinden lâ‑büd olmağla
hâlâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretleri Bolavadin'den221 Adana'ya
varınca turuk ve mesâliki te’mîn ve eşkıyâdan tathîr ve hüccâc‑ı müslimîni ve ebnâ‑i sebîli selâmetle
imrâr ve fukarâyı himâyet ile memleketi i‘mâr eylemek şartıyla müddet‑i medîde mutasarrıf olmak
üzere zikrolunan Karaman eyâleti mülhakâtı olan Niğde ve Beyşehri ve Akşehir sancakları ilhâkıyla
müşârun‑ileyhin üzerinde olan Aydın sancağına ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i Z. sene [1]171
Hüccâc‑ı müslimînin ve sâir ebnâ‑i sebîlin memerri ve levendât ve kuttâ‘‑ı tarîk eşkıyâsının
cevelângâhı olan Bolavadin'den Adana'ya varınca turuk ve mesâliki te’mîn ve eşkıyâdan tathîr ve
hüccâc‑ı müslimîni ve ebnâ‑i sebîli selâmetle imrâr ve fukarâyı himâyet ile memleketi i‘mâr eylemek
şartıyla zikrolunan Karaman eyâleti mülhakâtı olan Niğde ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla sâbıkâ
Trablusşam Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdurrahman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]172
Bolavadin'den Adana'ya varınca vâki‘ olan turuk ve mesâliki kuttâ‘‑ı tarîk eşkıyâsından hıfz u
hırâsetde ve hüccâc‑ı müslimîni ve sâir ebnâ‑i sebîli muhâfazada kemâ fi'l‑evvel dikkat eylemek
şartıyla eyâlet‑i merkûme mülhakâtı olan Niğde ve Beyşehri ve Akşehir sancaklarıyla maan yine
mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyh Abdurrahman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 11 R. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre mülhakâtı olan Niğde ve Beyşehri ve Aksaray sancaklarıyla maan sâbıkâ Adana
Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Saîd Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 L. sene [1]173
Karaman eyâleti hüccâc‑ı müslimînin ve sâir ebnâ‑i sebîlin memerri ve levendât ve kuttâ‘‑ı tarîk
eşkıyâsının cevelângâhı olmağla Bolavadin'den Adana'ya varınca vâki‘ olan turuk ve mesâliki kuttâ‘‑ı
tarîk eşkıyâsından hıfz u hırâsetde ve hüccâc‑ı müslimîni ve sâir ebnâ‑i sebîli dahi muhâfazada
kemâl‑i dikkat eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden Niğde ve Akşehir ve Beyşehri sancakları
ilhâkıyla Karaman eyâleti sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 14 R. sene [1]174
Beyşehri ve Akşehir sancakları ilhâkıyla zikrolunan Karaman eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyh
saâdetlü Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L. sene [1]174
221 Bolvadin (Afyonkarahisar‑Türkiye)
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Beyşehri ve Akşehir sancakları ilhâkıyla zikrolunan Karaman eyâleti bâ‑hatt‑ı hümâyûn sâbıkâ
Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 16 S.
sene [1]175. Şürûtuyla yazılmışdır.
Eyâlet‑i mezbûre Beyşehri ve Akşehir sancakları ilhâkıyla mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Çelik
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Yetmiş altı Rebîü'l‑âhir'i gurresinden zabt etmek üzere müşârun‑ileyhe Niğde sancağı dahi ilhâk
olunmuşdur. 26 Z. sene [1]175
Beyşehri ve Akşehir ve Niğde sancakları ile maan eyâlet‑i Karaman yetmiş altı senesi Şevvâl'inin
beşinci gününden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî vezîr‑i müşârun‑ileyh saâdetlü Çelik Mehmed Paşa
hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 11 R. sene [1]176
Adana eyâleti hâlâ Niğde ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla Karaman eyâletine mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 24 N. sene [1]176
Adana âhara verilmişdir. 25 Za. sene [11]76
Eyâlet‑i mezbûre Niğde ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla Dimetoka222'da ikâmet üzere
olan Abdi Paşa dâmet meâlîhiye rütbe‑i vâlâ‑yı vezâreti ibkâsıyla hüccâc‑ı müslimîni ve ebnâ‑i sebîli
Bolavadin'den Adana'ya varınca kuttâ‘‑ı tarîk eşkıyâsından hıfz u hırâset eylemek şartıyla şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. 6 C. sene [1]177
Niğde âhara verilmişdir. 6 L. sene [11]77
Eyâlet‑i mezbûre Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkı ve Adana eyâleti ve Niğde sancağı
zammıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine hüccâc‑ı
müslimîni ve ebnâ‑i sebîli Bolavadin'den Adana'ya varınca kuttâ‘‑ı tarîk eşkıyâsından hıfz u hırâset
eylemek şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. Fî 21 M. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre Akşehir ve Beyşehri ve Niğde sancakları ve Adana eyâleti ilhâkıyla vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn şurût‑ı mezkûre ile ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i B. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre mülhakâtı olan Niğde ve Akşehir ve Beyşehri sancaklarıyla maan sâbıkâ Sayda
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 17 M. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L.
sene [1]179
Bolavadin'den Adana'ya varınca vâki‘ olan turuk ve mesâliki kuttâ‘‑ı tarîk eşkıyâsından hıfz u
hırâset ve hüccâc‑ı müslimîni ve ebnâ‑i sebîli muhâfazada dikkat ve ihtimâm eylemek şartıyla eyâlet‑i
mezbûr Aksaray ve Beyşehri ve Akşehir sancakları ilhâkı ve rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile sâbıkâ Teke
sancağı mutasarrıfı Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i R. sene [1]180
Tayyârâtını seksen Şevvâl'inin beşinci gününden ve hazariyyesini seksen bir senesi
Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek ve Bolavadin'den Adana'ya varınca vâki‘ olan turuk
ve mesâliki kapısız levendât ve sâir kuttâ‘‑ı tarîk eşkıyâsından hıfz u hırâset ve hüccâc‑ı müslimîni
ve ebnâ‑i sebîli kemâl‑i emn ü selâmet ile imrârlarına dikkat ve ihtimâm eylemek şartı ve Aksaray
ve Beyşehri ve Akşehir sancakları ilhâkıyla eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ İçil sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Bolavadin'den Adana'ya varınca vâki‘ olan turuk ve mesâliki kuttâ‘‑ı tarîk eşkıyâsından hıfz u
hırâset ve hüccâc‑ı müslimîni ve ebnâ‑i sebîli muhâfazaya kemâl‑i dikkat ve ihtimâm eylemek
222 Didymoteicho (Yunanistan)
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şartıyla mülhakâtı olan Aksaray ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ile maan Karaman eyâleti sâbıkâ
Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Feyzullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 27 Ra. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr şurût‑ı mezkûre ve Aksaray ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla Vezîr‑i
mükerrem el‑Hâc Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 Za. sene
[1]181
Eyâlet‑i mezbûr şurût‑ı mezkûre ve Aksaray ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla sâbıkâ
Anadolu Vâlisi Moldovancı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur.8 Za. sene [1]181
Niğde sancağı dahi bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 25 Z. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Teke ve Karesi
sancaklarına mutasarrıf Çelik [Mehmed] Paşazâde Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 15 Ca. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Rakka Beylerbeyisi
Hazînedâr Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 B. sene [1]182
Müşârun‑ileyhe vezâret tevcîh olunmuşdur. 25 B. sene [1]183
[s. 64]

Eyâlet‑i Karaman
Aksaray ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî 20 Ş. sene [1]183
Akşehir ve Beyşehri sancakları âhara verilmişdir.
Yalnız Aksaray sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Abaza Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 28 C. sene [1]184
Aksaray sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
17 Ş. sene [1]184
Sâbıkâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 18 N. sene [1]184
Sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Azmzâde Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 25 Ca. sene
[1]185
Sâbıkâ Şam Vâlisi Vezîr el‑Hâc Osman Paşa'ya tevcîh. 23 C. sene [1]185
Sâbıkâ Mısır Vâlisi ve Seraskeri Vezîr‑i mükerrem Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine tevcîh. 20
Za. sene [1]185
Sâbıkâ Şam Vâlisi Azmzâde Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur.19 N. sene [1]186
Sâbıkâ Şam Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Hâfız Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
19 Ca. sene [1]187
Sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine Özi kalesi muhâfazası
şartıyla tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çatalcalı el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
8 B. sene [1]188
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Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 17 R. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çerkes Hasan Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 20 N. sene [1]189. Aksaray sancağı ilhâkan tevcîh.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah Paşa hazretlerine
Aksaray sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 4 Ş. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kethüdâ Mustafa Paşa hazretlerine
Aksaray sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 14 Ş. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen Ali Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. Fî 4 S. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Yeğen Ali Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene
[1]192
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr Dağıstanî Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 7 R. sene
[1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr es‑Seyyid Hasan Paşa
hazretlerine tevcîh. 23 N. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş ve Adana Vâlisi Vezîr Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 16
Ra. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağına mutasarrıf Vezîr Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 10 R. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çerkes Hasan Paşa hazretlerine İçil
sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 22 N. sene [1]198. İçil sancağı âhara verildi. 2 R. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa'ya tevcîh. 7 B. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Musul Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Timur Paşa hazretlerine tevcîh. 21 N.
sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 4 L. sene
1200
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 15 R. sene
1201
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Silâhdâr Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Hotin Başbuğu Curazâde Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine
başbuğluk hidemâtını te’diye şartıyla tevcîh. 4 M. sene 1202
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr Tayfur Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]202
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Eyâlet‑i mezbûr Sivas Vâlisi ve Vidin Seraskeri Vezîr Hasan Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 20 M. sene
[1]203
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Vezîr el‑Hâc Abdi Paşa'ya tevcîh. 15 C. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr Silistre Vâlisi Vezîr Abdi Paşa'ya tevcîh. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr Yergöğü Muhâfızı Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh. 18 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr Sivas Vâlisi ve hâlâ Vidin cânibi Seraskeri Sadr‑ı esbak Vezîr Yusuf Paşa'ya
tevcîh. 14 M. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Vezîr Mehmed Paşa'ya Vidin Seraskerliği ile tevcîh.
6 S. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr Maçin Başbuğu Vezîr Halil Paşa'ya tevcîh. 21 Ca. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr Ordu‑yı Hümâyûn Çarhacısı Vezîr Seyyid Ali Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh. 3 L.
sene [1]206
[s. 67]

[7.1] Livâ‑i Niğde223

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara sancağı mutasarrıfı Abdürrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Abdürrahim dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ. Fî 4 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Nu‘mân Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 C. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Akşehir sancakları ve Karaman eyâleti ile hâlâ Aydın sancağı
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Z. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Akşehir sancakları ve Karaman eyâleti ile sâbıkâ Trablusşam Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem Abdurrahman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 Ca.
sene [1]172
Livâ‑i mezbûr yine müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 11 R. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Akşehir sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Adana
Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Saîd Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6
L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Akşehir sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Maraş
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14 R.
sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri sancağına mutasarrıf olan Receb dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i
arpalık bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 18 C. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Receb dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî yetmiş beş senesi Rebîü'l‑âhir'i
gurresinden olmak üzere ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 13 S. sene [1]175
Bin yüz yetmiş altı senesi şehr‑i Rebîü'l‑âhir'i gurresinden zabt etmek üzere Niğde sancağı dahi
Beyşehri ve Akşehir sancakları ilhâkıyla Karaman eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑fermân‑ı âlî ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 26 Z. sene [1]175
223 Niğde (Türkiye)
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Niğde sancağı Beyşehri ve Akşehir sancaklarıyla maan Karaman eyâletine mutasarrıf vezîr‑i
müşârun‑ileyhe yetmiş altı senesi Şevvâl'inin beşinci gününden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ
kılınmışdır. 11 R. sene [1]176
Adana eyâleti dahi vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 B. sene [1]176; Adana
âhara verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Akşehir sancaklarıyla maan Karaman eyâletine mutasarrıf Abdi Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 C. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağı mutasarrıfı Çapanzâde Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ve Adana eyâleti zammı ve Karaman eyâletiyle
maan sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr Çelik Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 21
M. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ve Adana eyâleti ilhâkıyla Karaman Vâlisi vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i B. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Sayda
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 17 M. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray sancağına mutasarrıf Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i R. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Kırşehri sancağı ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Niğde sancağı sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Abdürrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 C. sene [1]181
Kapısız levendât eşkıyâsını kahr u tedmîr ile men‘ ü def‘ ve tathîre sarf‑ı kudret eylemek şartıyla
livâ‑i mezbûr hâlâ Karaman Vâlisi Vezîr Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ber‑vech‑i ilhâk
tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Z. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağına mutasarrıf olan Abdürrahim Paşa'ya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. 15 Ca. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Hüseyin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Abdürrahim Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Amasya mutasarrıfı İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 26 Za. sene [1]184
Sâbıkâ Trablusşam Beylerbeyisi Osman Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 26 C. sene [1]185.
Rikâb.
[s. 70]

Livâ‑i Niğde
Livâ‑i mezbûr Tokad224 Voyvodası Abdullah Ağa'ya beş yüz nefer güzîde asker techîz ve istishâb
ve Mısır cânibine azîmet ve ibrâz‑ı mesâî‑i meşkûre eylemek şartıyla bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh
olunmuşdur. 23 Ra. sene [1]186
224 Tokat (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı ve hâlâ Karaharman225 Muhâfızı Şamlı el‑Hâc Hasan
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Z. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Limni muhâfazası şartıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 17 Z. sene [1]186; Rikâb. Kocaili sancağı dahi ilhâkdır.
Livâ‑i mezbûr Akşehir sancağına mutasarrıf Selman Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Seyyid Ahmed
Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 3 L. sene [1]187. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr Akşehir sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır.
8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Alâeddin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.17 M. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdürrahim Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
18 B. sene [1]189
Mezkûr fevt olmağla livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Gürcüzâde Halil Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 4 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr hâlâ Özi kalesi Muhâfızı mîr‑i mîrândan Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 16
Z. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray sancağına mutasarrıf Zaralı Mehmed Paşazâde Abdullah Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 22 Z. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Karahisar‑ı Sahib sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Şehr‑i Zor Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Halil Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 10 Ca. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Karahisar‑ı Sahib sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Yusuf
Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]190
Karahisar‑ı Sahib âhara verilmişdir. 22 Za. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kili Muhâfızı mîr‑i mîrândan Kekozâde Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Selh‑i
C. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum mutasarrıfı Uzun Abdullah Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Uzun Abdullah Paşazâde Abdullah Nebî Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 10 Ra. sene
[1]192
Livâ‑i mezbûr kemâ‑kân serasker paşa maiyyetinde emr ve re’yiyle hidemâta kıyâm şartıyla
mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan el‑Hâc Kâsım Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 17 Ra. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 B. sene
[1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Osman Paşazâde Derviş Mehmed Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 10 S. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı Selö Hasan Paşa yeğeni Mahmud Paşa'ya tevcîh.
Gurre‑i Ca. sene [1]195
225 Radu, Caraharman (Romanya)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Mezemortazâde Mehmed Saîd Paşa'ya tevcîh. 6 C.
sene [1]195
Niğde sancağı sâbıkâ İçil mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdi Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 Ş. sene
[1]195
Niğde sancağı Taşlıcalı Mehmed Paşazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i Ra. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı ve Rumeli pâyesi olan Mehmed Arslan Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 10 R. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Süleyman Paşazâde mîr‑i mîrândan Mehmed
dâme ikbâlühûya ucâleten me’mûr olduğu mahalle azîmet eylemek üzere tevcîh olunmuşdur. 29 N.
sene [1]197
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ibkâ. 3 L. sene [1]199
Niğde sancağı sâbıkâ İçil mutasarrıfı Osman Paşazâde Vezîr Derviş Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 26 Za. sene [1]199
Niğde sancağı sâbıkâ Çorum mutasarrıfı Canikli Süleyman Paşazâde mîr‑i mîrândan Mehmed
Paşa'ya tevcîh. 4 L. sene 1200
Niğde sancağı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 16 L. sene 1200
Niğde sancağı sâbıkâ Delîlbaşı olup rütbe‑i mîr‑i mîrânî verilen Memiş Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 17 M. sene 1201
Niğde sancağı sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İşpuzili İbrahim Paşa'ya Ada‑i Kebîr
muhâfazası şartıyla tevcîh. 17 Ra. sene 1201
Niğde sancağı sâbıkâ Goniya sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Bîcânzâde el‑Hâc Ali Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 4 B. sene 1201
Niğde sancağı İstanköy'de226 sâkin merfûü'l‑vezâre Sa‘deddin Paşazâde Nasuh Paşa'ya vezâreti
ibkâsıyla ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene 1201
Niğde sancağı sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı ve hâlâ Fethülislâm muhâfazasında olan Canikli
Süleyman Paşazâde Mehmed Paşa'ya kemâ‑kân muhâfaza şartıyla tevcîh. 16 R. sene [1]202
Niğde sancağı Zihneli Hasan Ağa'ya rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 27 B. sene [1]202
Niğde sancağı sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr Ali Paşa'ya İsmail muhâfazası şartıyla tevcîh. Gurre‑i
N. sene [1]202
Niğde sancağı sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene
[1]203
Niğde sancağı mîr‑i mîrândan Kürd Osman Paşa'ya tevcîh. 15 R. sene [1]203
Niğde sancağı Varna Muhâfızı Moravî Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 12 L. sene [1]203
Niğde sancağı Adana Vâlisi Seyyid Battâl Atâullah Paşa'ya ilhâkan tevcîh. Selh‑i S. sene [1]204
226 Kos (Yunanistan)
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[s. 68]

Livâ‑i Niğde
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Kocabaşzâde Ahmed Paşa'ya tevcîh.
2 N. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr Ali Paşazâde Mikdad Ahmed Paşa'ya tevcîh. 5 S. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Karesi sancağı ile Yergöğü Muhâfızı Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh. 15 S. sene
[1]205
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Abdullah Paşa'ya ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İsmail Muhâfızı Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]206
Livâ‑i mezbûra Kayseriyye sancağı dahi ilhâkdır.

[s. 67]

[7.2] Livâ‑i Kayseriyye227

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Receb dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Musul eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Şehsüvârzâde saâdetlü
es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 11 Za. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Faş228 kalesi Muhâfızı Yusuf dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 23 C.
sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Dârendeli Hüseyin Paşazâde Yusuf dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 27 N. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 27 N. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum mutasarrıfı Esîr Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr yetmiş dört senesi Ramazân'ı gurresinden olmak üzere mûmâ‑ileyh Esîr Ebubekir
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. Evâil‑i Ş. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5
L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Amasya sancağına mutasarrıf Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî işbu
yetmiş altı senesi Safer'i gurresinden zabt etmek üzere tevcîh olunmuşdur. 16 M. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars Beylerbeyisi Tuz Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Tuz Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara sancağına mutasarrıf Abdürrahim dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Ra. sene [1]178
Sâbıkâ Şehr‑i Zor beylerbeyisi olan Cevher dâme ikbâlühûya 9 Za. sene [1]178 târihinden
zabt etmek üzere Ankara sancağı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşidi. El‑hâletü hâzihî livâ‑i mezbûr
âhara tevcîh olunmağla Kayseriyye sancağı bâ‑emr‑i hümâyûn mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmuşdur. 10 C. sene [1]178
227 Kayseri (Türkiye)
228 Poti (Gürcistan)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Goniya sancağına mutasarrıf olan Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 9 L. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf Ömer Paşazâde Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Ca. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bozok sancağına mutasarrıf Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 2 N. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı Hüseyin Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Memiş Paşazâde Ebubekir Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Mûmâ‑ileyhe mîr‑i mîrânî rütbesi bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 16 R. sene [1]182
Kırşehir sancağı mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i B. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Kırşehir sancağı ile maan mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Memiş Paşazâde Ebubekir
Paşa'[ya] bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Kırşehir sancağı ile maan mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene
[1]183
Livâ‑i mezbûr Kırşehri sancağı ile Çelik [Mehmed] Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kengırı mutasarrıfı Selman Paşazâde Seyyid Ahmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 26 Za sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Kengırı sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Taşhavlu Çiftliği Muhâfızı İbrahim Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Fî 5 Ca. sene
[1]186
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı ve Babadağı Muhâfızı Çerkes Hasan Paşa'ya tevcîh.
19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Seyfeddin Paşa'ya tevcîh. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Çorum sancağı ile sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çerkes
Hasan Paşa'ya tevcîh. 13 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars Beylerbeyisi Yeğenzâde Ömer Paşa'ya tevcîh. 3 R. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i mâlikâne Kengırı sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 18 B. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı mîr‑i mîrândan Abdi Paşa Kethüdâsı Ali Paşa'ya tevcîh. 26
B. sene [1]189
<<Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]190.>> Terkîn.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Süleyman Paşa'ya tevcîh. 4 Za.
sene [1]190
[s. 70]

Livâ‑i Kayseriyye
Sâbıkâ Kars Vâlisi Çatalcalı el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 8 N. sene [1]191
Sâbıkâ Kars Muhâfızı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 11 R. sene [1]192
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Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Ahmed Paşa'ya me’mûr olduğu hidemât‑ı aliyyede
kemâ‑kân kıyâm eylemek şartıyla tevcîh. 12 M. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Çerkes Hasan Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 4 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Ahmed Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh. 4
Ş. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 B. sene [1]194
<<Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 29 S. sene
[1]195>>
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo Muhâfızı Memiş Paşazâde Ebubekir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 29
S. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ebubekir Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağına mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olan Hâmid Hüseyin Paşa'ya
tevcîh. 2 C. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Hâmid Hüseyin Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 7 L. sene [1]197
Kayseriyye sancağı hâlâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Canikli el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 4 B. sene [1]198
Kayseriyye sancağı hâlâ Kili muhâfızı ve Rumeli pâyesi olan Hâmid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 22 N.
sene [1]198
Sâbıkâ Sivas Vâlisi Abdülcelil oğlu Mehmed Emin Paşazâde Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh. 6 Ş. sene [1]199
Sâbıkâ Tırhala sancağına mutasarrıf ve hâlâ Koşan229 muhâfızı olup Rumeli pâyesi olan Keko Ali
Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh. 3 Ca. sene 1200
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Kayseriyye sancağı Bender başbuğu olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 5 L. sene 1201
Kayseriyye sancağı sâbıkâ Özi Vâlisi ve Muhâfızı Vezîr el‑Hâc İsmail Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene
[1]202
Kayseriyye sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
[s. 69]

Livâ‑i Kayseriyye
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı ve hâlâ Tutrakan Muhâfızı mîr‑i mîrândan Kocabaşzâde
Ahmed Paşa'ya tevcîh. 16 Ca. sene [1]204
229 Koshany (Çernigov Oblastı, Ukrayna)
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Livâ‑i mezbûr Delîlbaşı‑i sâbık mîr‑i mîrândan Gürcü el‑Hâc Osman Paşa'ya tevcîh. 5 Ş. sene
[1]204
İbkâ. 2 L. sene [1]205
Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret tevcîh. 7 Z. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Niğde sancağına mutasarrıf Vezîr Mehmed Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 3 L. sene [1]206
[s. 74]

[7.3] Livâ‑i Kırşehri230

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ada Muhâfızı Murad dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara sancağı mutasarrıfı Taşlıca[lı] Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh. 26 Za sene [1]169
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Taşlıcalı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L.
sene [1]170
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Taşlıcalı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Receb dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
Fî 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Taşlıcalı Mehmed Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Gurre‑i L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr yetmiş dört senesi Ramazân'ı gurresinden almak üzere mûmâ‑ileyh Taşlıca[lı]
Mehmed Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. Evâil‑i Ş. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb sancağı beyi olan Muhtar Paşazâde Mehmed dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Taşlıcalı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Yanya mutasarrıfı Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed dâme izzühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh. 13 Za sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı Memiş Paşazâde Ebubekir dâme izzühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Niğde sancağına mutasarrıf Ali dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i ilhâk bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
[s. 71]

Livâ‑i Kırşehri
Sâbıkâ Goniya sancağı mutasarrıfı Yusuf dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 6 C. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf Memiş Paşazâde Ebubekir dâme ikbâlühûya
ber‑vech‑i ilhâk bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i B. sene [1]182
230 Kırşehir (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr Kayseriyye sancağı ile maan mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ
kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Kayseriyye sancağı ile Çelik Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 L.
sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Çelik Paşa Hazînedârı Kâsım Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 15 Ra. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr beş yüz nefer ile sefer‑i hümâyûna gelmek şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ
kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Özi kalesinde olan İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 17 Za. sene
[1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 9 Za. sene
[1]187
Livâ‑i mezbûr Klis sancağı ilhâkı ve Hotin muhâfazası şartıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü İsmail Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 22 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya
Bender sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 27 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Bender kalesi muhâfazası şartı ve Bender sancağı ilhâkıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Ahmed Paşazâde Muhyiddin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene
[1]190
Livâ‑i mezbûr hâlâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen Seyyid el‑Hâc Mehmed Paşa
hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i C. sene [1]191
<<Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars Muhâfızı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 17 Ş. sene
[1]191>> Terkîn emri geri battâla hıfzolundu.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo Muhâfızı mîr‑i mîrândan Abdurrahman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
14 N. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bender sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan ve Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesi olan Muhtar Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i N. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan mutasarrıf‑ı sâbıkı Abdurrahman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 2
C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 12 C. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağı mutasarrıfı Abdünnebi Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ahmed Paşazâde Muhyiddin
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Selh‑i R. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
Kırşehri sancağı Tokmak Hasan Paşazâde Çerkes Mehmed Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh
olunmuşdur. 10 R. sene [1]197
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Kırşehri sancağı sâbıkâ Hanya Muhâfızı Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa dâme meâlîhiye tevcîh.
21 N. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Kırşehri sancağı sâbıkâ Akşehir sancağına mutasarrıf Abdullah Paşazâde Abdullah Nebih Paşa'ya
tevcîh. 11 Ca. sene [1]199
Kırşehri sancağı sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf ve hâlâ Niğbolu ve Kulle231
Muhâfızı Osman Paşa'ya tevcîh. Selh‑i Ş. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı Abdullah Nebih Paşa'ya tevcîh. 17 B. sene 1200
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı mîr‑i mîrândan Ömer Paşa'ya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 21 M.
sene 1201
Kırşehri sancağı sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı ve Akkirman muhâfazasında olup Rumeli pâyesi olan
Hâmid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 3 Ra sene 1201
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene 1201
Kırşehri sancağı sâbıkâ Karesi mutasarrıfı ve hâlâ İbrail muhâfazasında olup Rumeli pâyesi olan
Ahmed Paşazâde İsmail Paşa'ya kemâ‑kân muhâfaza şartıyla tevcîh. 16 R. sene [1]202
Kırşehri sancağı sâbıkâ Karaman Vâlisi Curazâde Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]202
Kırşehri sancağı sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Bîcânzâde el‑Hâc Ali Paşa'ya tevcîh.
17 Ca. sene [1]203
Vezâret tevcîh. 27 Z. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Kırşehri sancağı sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı mîr‑i mîrândan Ohrili İsmail Paşa'ya Akkirman
muhâfazası şartıyla tevcîh. 6 L. sene [1]206
[s. 72]

Livâ‑i Kırşehri

[s. 74]

[7.4] Livâ‑i Beyşehri232

Livâ‑i mezbûr Semendire sancağı mutasarrıfı olup Belgrad muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 20 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Semendire sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı müşârun‑ileyhe ibkâ ve Alacahisar sancağı
dahi ber‑vech‑i ilhâk bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâletine ve Niğde sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 C. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâleti ve Niğde ve Akşehir sancaklarıyla hâlâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i
mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i Z. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâleti ve Niğde ve Akşehir sancaklarıyla sâbıkâ Trablusşam Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem Abdurrahman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 24 Ca. sene [1]172
231 "Niğbolu mukâbelesinde vâki Kulle kalesi" (C. AS. 84/3930, lef. 1)
232 Beyşehir (Konya‑Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 11 R. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Niğde ve Akşehir sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Adana
Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Saîd Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Niğde ve Akşehir sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Maraş
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14 R.
sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Akşehir sancağıyla Karaman eyâletine mutasarrıf vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Akşehir sancağıyla maan Karaman eyâleti sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 S. sene [1]175
Adana eyâleti dahi vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 24 B.
sene [1]176
Adana eyâleti âhara verilmişdir. 25 Za. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Akşehir sancağıyla maan hâlâ Karaman eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Beyşehri sancağı Akşehir ve Niğde sancaklarıyla maan Karaman eyâletine mutasarrıf vezîr‑i
müşârun‑ileyhe yetmiş altı Şevvâl'inin beşinci gününden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ
kılınmışdır. 11 R. sene [1]176
Beyşehri sancağı Akşehir ve Niğde sancaklarıyla maan Karaman Vâlisi Vezîr Abdi Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 C. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Niğde sancakları ve Adana eyâleti zammı ve Karaman eyâletiyle maan
sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
tevcîh olunmuşdur. 21 M. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Niğde sancakları ve Adana eyâleti ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Niğde sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Sayda
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 17 M. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L.
sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir sancakları ve Karaman eyâleti ilhâkı ve rütbe‑i vezâret ile
sâbıkâ Teke mutasarrıfı Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i R. sene
[1]180
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir sancakları ile maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ İçil
sancağına Mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir sancakları ile maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Sivas
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Feyzullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 27 Ra. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan Vezîr el‑Hâc Hüseyin
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 2 Za. sene [1]181
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Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Anadolu Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem Moldovancı Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 Za. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Teke ve Karesi
sancaklarına mutasarrıf Çelik Paşazâde Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 15 Ca. sene
[1]182
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Rakka
Beylerbeyisi Hazînedâr Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 B. sene [1]182; Vezâret
ihsân olunmuşdur. 25 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Akşehir sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi
Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine ibkâ. 20 Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i vezâret ile Ahısha233 ümerâsından Mehmed Bey'e tevcîh olunmuşdur. 6 M.
sene [1]184
[s. 71]

Livâ‑i Beyşehri
Livâ‑i mezbûr Alâiye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Mehmed Sâdık Paşa
hazretlerine ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 2 C. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Çelik Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 11 R. sene [1]184; Der‑Rikâb‑ı
Hümâyûn.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Abdürrahim Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 3 M. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Beşdepeler234 Muhâfızı mîr‑i mîrândan Halil Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 6 R. sene
[1]185
Livâ‑i mezbûr Vezîr Osman Paşazâde Derviş Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 26 C. sene
[1]185; Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Amasya sancağına mutasarrıf ve hâlâ Tutrakan muhâfızı olan Halil Paşa'ya
tevcîh. Gurre‑i Ra. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 19 Za. sene
[1]186
Livâ‑i mezbûr Etmekçizâde Mehmed Paşa'ya seferiyyesini selefine vermek şartıyla tevcîh
olunmuşdur. 11 C. sene [1]187; Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Livâ‑i mezbûr Kara Mütesellim Ahmed Paşa'ya kapısı halkını iki yüz elli nefere iblâğ ve Abdülehad
karyesinde ikâmet ve murâfaa‑i hasma ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 8 Z.
sene [1]187
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene
[1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Alâeddin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 28 Ş. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde sancağına mutasarrıf ve hâlâ Özi Muhâfızı Mustafa Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 26 S. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene
[1]190
233 Akhaltsikhe (Gürcistan)
234 Beştepe (Romanya)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağı mutasarrıfı olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan
Kara Mütesellim Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 10 Ra. sene [1]191
Mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Fî 3 Ca. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine Deliorman
ve Hezargrad235 ve Silistre havâlilerini eşkıyâdan muhâfaza şartıyla tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene
[1]191
<<Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerinin üzerinde
kalan İlbasan sancağına ilhâkan tevcîh. 4 R. sene [1]192>> "Terkîn"
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Mezemortazâde Mehmed Saîd
Paşa'ya tevcîh. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Hâmid Hüseyin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 25 M.
sene [1]193
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]193
Beyşehri sancağı sâbıkâ Ankara mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Uzun Abdullah Paşazâde Abdünnebi
Paşa'ya tevcîh. 4 L. sene [1]194
Beyşehri sancağı sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh. 13 B. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh. 9 M. sene
[1]196
Beyşehri sancağı sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Delvineli Abdurrahman Paşa'ya
tevcîh. 9 Ca. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Beyşehri sancağı sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Memiş Paşazâde
Ebubekir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 17 R. sene [1]197
Beyşehri sancağı sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Gürcüzâde Halil dâme ikbâlühûya tevcîh. 29 Ş. sene
[1]197
Beyşehri sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Beyşehri sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Beyşehri sancağı mîr‑i mîrândan Gürcüzâde Halil Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Beyşehri sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Ada‑i kebîr muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ. 20 N. sene 1201
[s. 72]

Livâ‑i Beyşehri
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Dârendeli Vezîr İbrahim Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene
[1]202
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Sâlih Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh. 20 M. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Semendire Muhâfızı mîr‑i mîrândan Halil Paşa'ya tevcîh. 12 L. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Akhisar Muhâfızı İşpuzili Abdullah Paşazâde Mahmud Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i Z.
sene [1]204
235 Razgrad (Bulgaristan)
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İbkâ. 2 L. sene [1]205
İbkâ. 3 L. sene [1]206
[Ek: 72/2a]

Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kayd ola.
Beyşehri sancağında vâki‘ kazâlardan Seydişehri236 ve Kırili237 ve Bozkır238 ve Göçi‑i Kebîr239 kazâ‑
ları ahâlilerinin kadîmden Karaman vâlisine ve sancak mutasarrıfına veregeldikleri imdâd‑ı hazariy‑
ye ve seferiyye ve mütesellimlik mâhiyyesi ve ta‘yînât‑ı sâireleri her ne ise kemâ fi's‑sâbık ma‘den
emîni olanlar ma‘rifetiyle mahallerine edâ ve teslîm olunmak vesâir evâmir‑i aliyye ile vâride olan
tekâlîflerini dahi öteden beri ne vechile edâ ede gelmişler ise yine ol vechile edâ eylemek şartıyla
mukaddemâ Bozkır ma‘denine merbût olduklarından bu def‘a Beyşehri ve Yenişar240 nâm‑ı diğer
Kaşaklı241 kazâlarının dahi inhâ ve istid‘â olunduğu üzere ma‘den‑i merkûma rabt ve ilhâk olunması
istîzânını hâvi takdîm olunan takrîr taraf‑ı hazret‑i sadâret‑penâhîden atebe‑i ulyâ‑yı mülûkâne‑
ye lede'l‑arz ber‑mûceb‑i takrîr ilhâk olunup ziyâde ocak işletmeğe ve ma‘den i‘mâline dikkat
olunmak mazmûnunda hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn şeref‑yâfte‑i sudûr olmağla ber‑mûceb‑i
hatt‑ı hümâyûn Darbhâne‑i Âmire nâzırı beyefendi ile bi'l‑müzâkere iktizâ‑yı nizâmına mübâde‑
ret olunmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince nâzır‑ı mûmâ‑ileyh ile lede'l‑müzâkere
livâ‑i mezbûrede vâki‘ kazâlardan Karaman vâlilerinin ber‑mantûk‑ı derkenâr dîvân[da] muayyen
olan imdâd‑ı hazariyye ve seferiyyeleri kemâ‑kân ma‘den emîni ma‘rifetiyle vâli tarafına edâ olun‑
mak şartıyla zikrolunan Beyşehri ve Yenişar nâm‑ı diğer Kaşaklı kazâları dahi şurût‑ı mezkûre üze‑
re ma‘den‑i merkûma ilhâk birle mukaddem rabt olunan kazâhâ‑i sâire ahâlileri misillü hidmet‑i
ma‘dende istihdâm olunmaları husûsunu takrîr etmekle mûcebinde kazâeyn‑i mezbûreyn ahâli‑
lerinin ma‘dene merbûtiyyetleri mukâbelesinde kömür ve kök‑keşân ve çakılcıyân bedeliyyesi ve
imdâd‑ı menzil olarak beher sene ber‑vech‑i maktû‘ edâya müteahhid oldukları altı bin guruş ile
maan kazâhâ‑i mezkûreden sancak mutasarrıfına muayyen olan cem‘an iki bin dokuz yüz doksan
guruş hazariyye akçesi fî‑mâ‑ba‘d ma‘den emînine îrâd kaydolunmak ve öteden beri Karaman vâ‑
lilerine verilügelen hazariyye ve seferiyyeleri ma‘den emîni ma‘rifetiyle kemâ fi's‑sâbık vâli tarafına
vakt ü zamânıyla bilâ‑taallül edâ ve teslîm olunmak ve evâmir‑i aliyye ile vâride olan tekâlîfi dahi
öteden beri ne vechile rü’yet ede gelmişler ise yine ol vechile rü’yet eylemek üzere bu def‘a livâ‑i
mezbûr mîr‑i mîrân mansıblığından ifrâz ve bi'l‑cümle tevâbi‘ ve levâhıkıyla ma‘den‑i mezbûra
rabt ve ilhâk olunmak için Başmuhâsebe'ye kaydolunup iktizâsına göre sûret ve lâzım gelen ten‑
bîhât derciyle emri ve Dîvân‑ı Hümâyûn'a ve Mevkûfât kalemlerine ve Darbhâne‑i Âmire defter‑
lerine ilmühaberleri verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince kaydolunup
sûret ve emri ve Darbhâne‑i Âmire defterlerine ve Mevkûfât'a ilmühaberleri verilmekle Dîvân‑ı
Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber verildi. Fî 29 Ca. sene 1211
[Mühür] Yâ Aliyyü'l‑a‘lâ, 1209

Kayd şud.
[Ek: 72/1]

Dîvân‑ı Hümâyûn'a
Mîr‑i mîrândan hâlâ İsmail Muhâfızı Mehmed Paşa'nın uhdesinde olup bu def‘a sarf ve tah‑
vîl olunan Adana eyâletine bedel âhar mansıb tevcîh oluncaya değin cânib‑i mîrîden mâhiyye
ta‘yîni lâzımeden olduğuna binâen eyâlet‑i merkûmenin hâsılâtı taharri olundukda mütesellimlik
236 Seydişehir (Konya‑Türkiye)
237 Kıreli Mahallesi (Hüyük/Konya‑Türkiye)
238 Bozkır (Konya‑Türkiye)
239 Göçü Mahallesi (Beyşehir/Konya‑Türkiye)
240 Yenişarbademli (Isparta‑Türkiye)
241 Kaşaklı (1946 Türkiye Haritası Beyşehir paftası)
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mâhiyyesi bin guruş ve hazariyyesi dahi senevî gayr ez‑mümteniât yedi bin beş yüz guruş olduğu
tahkîk olunmakdan nâşî muhâfız‑ı mûmâ‑ileyhe âhar bir mansıb tevcîh oluncaya değin işbu bin
iki yüz on bir senesi Saferü'l‑hayr gurresinden i‘tibâr ile Hazîne‑i Âmire'den mâhiyye bin altı yüz
yirmi beş guruş ta‘yîn ve Başmuhâsebe'ye kayd ve sûret ve ifâde‑i hâl emri tahrîr olunmak bâbında
bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince ol mikdâr mâhiyye ta‘yîn olunduğunu mübeyyin
sûret ve ifâde‑i hâl emri tahrîr olunmağla Dîvân‑ı Hümâyûn'a dahi ilmühaberi verilmek fermân
buyurulmağın mûcebince Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 20
S. sene 1211
[Mühür] Ahvâl hayrile hatm ola Mehmed Emin

[s. 72/c‑b]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 73]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 75]

[7.5] Livâ‑i Akşehir

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Ahıshalı Sâlih dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr hâlâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑emr‑i âlî ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 26 Z. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr hâlâ Karaman Vâlisi Şehsüvârzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mustafa
Paşa hazretlerine bâ‑fermân ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 23 B. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf olan Mehmed Sâdık dâme izzühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 18 Z. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr hâlâ Niğde ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla Karaman eyâletine mutasarrıf olan
Vezîr‑i mükerrem Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑fermân‑ı âlî ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 14 N. sene
[1]171
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâleti ve Niğde ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla hâlâ Aydın Muhassılı
Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i Z. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâleti ve Niğde ve Beyşehri sancakları ile sâbıkâ Trablusşam Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem Abdurrahman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 Ca.
sene [1]172
Livâ‑i mezbûr yine müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 11 R. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Niğde ve Beyşehri sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Adana
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı esbak Saîd Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Niğde ve Beyşehri sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Maraş
Vâlisi Vezîr Sa‘deddin Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.( ) sene [1]174
[s. 78]

Livâ‑i mezbûr Beyşehri sancağıyla maan Karaman eyâletine mutasarrıf vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Beyşehri sancağıyla maan Karaman eyâleti sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 S. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Beyşehri sancağıyla maan Karaman eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Çelik
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
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Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Niğde sancaklarıyla maan Karaman eyâletine mutasarrıf vezîr‑i
müşârun‑ileyhe yetmiş altı Şevvâl'inin beşinci gününden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ
kılınmışdır. 11 R. sene [1]176
Adana eyâleti dahi vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 24 B
sene [1]176
Akşehir sancağı Beyşehri ve Niğde sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan Abdi Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 C. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Niğde sancakları ve Adana eyâleti zammı ve Karaman eyâletiyle maan
sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 21 M. sene [11]78
Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Niğde sancakları ve Adana eyâleti ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Beyşehri ve Niğde sancaklarıyla maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Sayda
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 17 M. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Beyşehri sancakları ve Karaman eyâleti ilhâkı ve rütbe‑i vezâret ile
sâbıkâ Teke mutasarrıfı Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i R. sene
[1]180
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Beyşehri sancakları ile maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ İçil
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Beyşehri sancakları ile maan Karaman eyâletine ilhâkan Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Feyzullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Ra.
sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan Vezîr el‑Hâc Hüseyin
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 2 Za. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Anadolu
eyâletine mutasarrıf Moldovancı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 8 Za. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Teke ve Karesi
sancaklarına mutasarrıf Çelik Paşazâde Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15
Ca. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Rakka
Beylerbeyisi Hazînedâr Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 B. sene [1]182
Vezâret verilmişdir. 25 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Aksaray ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. 20 Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Hacı Paşazâde es‑Seyyid İbrahim Bey'e tevcîh olunmuşdur.
14 Z. sene [1]183
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Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 7 B. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrânlığı ibkâsıyla Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 17 B. sene
[1]185
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri sancağına mutasarrıf Tutrakan Muhâfızı Amasyalı Halil Paşa'ya
tevcîh. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırkkilise sancağına mutasarrıf Kolçak Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh. 20
Z. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 9 Z. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mütekâiden Tekfurdağı'nda ikâmet üzere olan Sadr‑ı esbak Ali Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i maîşet tevcîh. 12 B. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Trabzon Vâlisi Selman Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid
Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 21 N. sene [1]187; Rikâb.
Niğde sancağı dahi ilhâkan tevcîh. 3 L. sene [1]187; Rikâb‑ı Hümâyûn.
Akşehir sancağı Niğde sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid
Ahmed Paşa hazretlerine ibkâ. 8 B. sene [1]188; Rikâb.
Livâ‑i mezbûr Niğde sancağı ile sâbıkâ Kengırı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Halil Paşa
hazretlerine tevcîh. 25 Za. sene [1]188
Akşehir sancağı sâbıkâ Kırşehri sancağına mutasarrıf el‑Hâc Kâsım Paşa'ya tevcîh. 17 M. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Osman Paşa'ya tevcîh. 4 Za. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı İsmail Paşa'ya tevcîh. 27 M. sene [1]190
Zikrolunan Akşehir sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene
[1]190
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh İsmail Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene
[1]191
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Seddülbahir Muhâfızı Receb Paşazâde Ebubekir Paşa'ya tevcîh kılınmışdır.
22 S. sene [1]193
Akşehir sancağı mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Akşehir sancağı sâbıkâ Aksaray sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Muhyiddin Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4
N. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Uzun Abdullah Paşazâde Abdünnebi
Paşa'ya tevcîh. 8 Ca. sene [1]196
Akşehir sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
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Akşehir sancağı sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Taşlıcalı Mehmed Paşazâde Mustafa Paşa'ya tevcîh. 25
S. sene [1]197
Akşehir sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mustafa dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 7
L. sene [1]197
Akşehir sancağı sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Hâmid
Hüseyin Paşa dâmet meâlîhiye tevcîh. 4 B. sene [1]198
Akşehir sancağı sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı Abdülcelilzâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 22 N. sene
[1]198
Livâ‑i Akşehir
Akşehir sancağı sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı Receb Paşazâde Ebubekir Paşa'ya tevcîh. 2 Z. sene
[1]198
Akşehir sancağı sâbıkâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf ve hâlâ Akkirman Muhâfızı ve Rumeli
pâyesi olan Hâmid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. Selh‑i Ş. sene [1]199
Akşehir sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Akşehir sancağı sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ömer Paşa'ya tevcîh. 3 Ra. sene 1201
Akşehir sancağı sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Süleyman Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 4 L. sene 1201
Akşehir sancağı paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Akşehir sancağı hâlâ İsmail Muhâfızı Kocabaşzâde mîr‑i mîrândan Ahmed Paşa'ya tevcîh. 26 Z.
sene [1]203
Akşehir sancağı sâbıkâ Sayda Beylerbeyisi Selim Paşa'ya tevcîh. 19 Ca. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Abdi Paşa delîlbaşısı sâbık İsmail Paşa'ya tevcîh. 22 Ca. sene [1]206
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 77]
[s. 78]

[7.6] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Karaman
[7.7] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Karaman

[s. 75]

[7.8] Livâ‑i Aksaray

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Timur Paşa karındaşı Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh. Fî 18 Z. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L.
sene [1]171
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Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Kolçak Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6
L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr İzvornik sancağından ma‘zûl Tâhir Paşazâde Abdullah dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Gurre‑i L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Mehmed Sâdık dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
Fî 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Klis mutasarrıfı Trebinli İbrahim Paşazâde Süleyman dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ada‑i kebîr Muhâfızı Vezîr Nu‘mân Paşazâde İsmail dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Kilis ve A‘zâz mutasarrıfı İsmail Paşa birâderi Hüseyin Paşa dâme meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Mustafa Paşa karındaşı Osman dâme izzühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh. 13 Za sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Yeğen Paşa Kethüdâsı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr merhûm Vezîr Çelik Mehmed Paşa'nın Hazînedârı ve Kütahya Mütesellimi Ali
zîde mecdühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 24 Z. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ve Karaman eyâleti ilhâkı ve rütbe‑i vezâret ile
sâbıkâ Teke mutasarrıfı Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i R. sene
[1]180
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ile maan Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ İçil
sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ile maan Karaman eyâletine ilhâkan Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Feyzullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Ra.
sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan Vezîr el‑Hâc Hüseyin
Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 Za. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Anadolu
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Moldovancı Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 8
Za. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Teke ve Karesi
sancaklarına mutasarrıf Çelik Paşazâde Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15
Ca. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Rakka
Beylerbeyisi Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 B. sene [1]182
Vezâret verilmişdir. 25 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Akşehir ve Beyşehri sancakları ile Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Özi Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 20 Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr hâlâ Çorum sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Seyyid Hüseyin Paşa'ya
ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 4 Z. sene [1]184
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Mehmed Sâdık Paşa'ya tevcîh. 12 Za.
sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Sultanönü sancağı ile Özi kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı
İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kili Muhâfızı Ömer Paşazâde Halil Paşa'ya muhâfaza‑i mezbûrede kıyâm
eylemek şartıyla tevcîh. 9 N. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr hâlâ İsmail Muhâfızı ve sâbıkâ İzvornik mutasarrıfı Abdullah Paşa'ya muhâfaza‑i
mezbûrede kıyâm eylemek şartıyla tevcîh. 15 Za. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Mezemortazâde Mehmed Saîd Paşa'ya tevcîh. 18 Ş. sene [1]189
Ol havâlide zuhûr eden levendât eşkıyâsının izâle‑i vücûdlarına ihtimâm ve dikkat ve te’mîn‑i
turuk ve mesâlik ve terfîh‑i ahvâl‑i ibâda sa‘y‑i mâlâ‑kelâm eylemek şartıyla Maraş Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 16 Ra sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah
Paşa hazretlerine tevcîh. 4 Ş. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Karaman eyâletine ilhâkan sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ
Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Ş. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Abdülcelilzâde Vezîr Süleyman Paşa'nın karındaşı Mehmed
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Fî 4 S. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Çorum sancağı ile Kekozâde Ali Paşa'ya tevcîh. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı mîr‑i mîrândan Mezemortazâde Mehmed Saîd Paşa'ya tevcîh.
16 Za. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kırşehri sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ahmed Paşazâde Muhyiddin
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i Aksaray sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Receb Paşazâde Ebubekir Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i Aksaray
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb sancağı mutasarrıfı Kavayalı242 Ömer Paşazâde Halil Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Receb Paşazâde Ebubekir Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i
Ra. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Aksaray sancağı sâbıkâ Dukakin sancağına mutasarrıf Kekozâde Ali Paşa'nın oğlu Seyfeddin
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 28 R. sene [1]197
Aksaray sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Seyfeddin dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
242 Kavaja (Arnavutluk)
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Aksaray sancağı sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı ve Morava cisri muhâfazasına me’mûr Ürgüblü Ali
Paşazâde Halil Paşa'ya tevcîh. 15 Z. sene [1]197
Aksaray sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Aksaray sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Aksaray sancağı sâbıkâ Üsküb sancağına mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olup hâlâ Niş muhâfazasında
olan Ca‘fer Paşa'ya tevcîh. 4 Ra. sene 1201; Karahisar‑ı Sahib dahi ilhâkdır.
Aksaray sancağı sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdullah Paşazâde Abdullah Nebih
Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 4 L. sene 1201
<<Aksaray sancağı sâbıkâ Goniya mutasarrıfı ve Faş muhâfızı Şahin Paşazâde Osman Paşa'nın oğlu mîr‑i
mîrândan Mustafa Paşa'ya me’mûriyyetini hâvi diğer emr‑i şerîfde münderic şerâyite riâyet eylemek şartıyla
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 26 S. sene [1]202>> Terkîn.
[s. 76]

Livâ‑i Aksaray
Sâbıkâ Ankara sancağına mutasarrıf ve hâlâ Soğucak muhâfazasında olan mîr‑i mîrândan
İbikli‑oğlu Mustafa dâme ikbâlühûya me’mûriyyeti hâvi diğer emr‑i şerîfde münderic şerâyite riâyet
eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 26 S. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan İsmail Paşa yeğeni Ahmed Paşa'ya tevcîh. 12 N. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr hâlâ Tulca Muhâfızı Süleyman Paşazâde mîr‑i mîrândan Mahmud Paşa'ya tevcîh.
2 N. sene [1]204
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Kahraman Paşazâde Nu‘mân Paşa'ya tevcîh. 2 Z. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Kahraman Paşazâde mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]206

[s. 79]

[8.] Eyâlet‑i Sivas

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kars Vâlisi Zaralızâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 16 Z. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Zaralızâde Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdurrahman Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 C. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Es‘ad Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh. 21 Z. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile sâbıkâ Sivas Mütesellimi Zaralızâde Feyzullah
zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur 3 C. sene [1]171
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ihsân olunmuşdur. 9 Za. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Zaralızâde Vezîr‑i mükerrem Feyzullah Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
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Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Zaralızâde Vezîr‑i mükerrem Feyzullah Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup Bozok mütesellimi ve Yeniil voyvodası
olan Ahmed dâme mecdühûya Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 27 R. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyh Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene
[1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Anadolu Vâlisi Silâhdâr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre Gelibolu'da tekâüden ikâmet üzere olan Mustafa Paşa dâmet meâlîhi[ye] avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince rütbe‑i vâlâ‑yı vezâreti
ibkâsıyla tevcîh olunup emr‑i şerîfi yazılmışdır. 25 Za. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Amasya sancağına mutasarrıf Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya kapısı
halkı ve etbâ‘ ve levâhıkı muntazam olduğundan hıfz u hırâset‑i memleketde ve himâyet ve sıyânet‑i
fukarâ ve raiyyetde bezl‑i cell‑i himmet ve eşkıyâ ve harâmzâde ve kapısız levendât makûlelerini dahi
kahr u tedmîr ile men‘ ü def‘ ederek tathîr‑i buldâna sarf‑ı kudret eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâne şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. 18 Z. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Van Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Zaralızâde Feyzullah Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 C. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 Ca. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 5 R. sene [1]179
Çorum sancağı ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 29 Za. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr Çorum sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 3 Ra. sene [1]180
Çorum sancağı âhara verilmişdir. 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Ra. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kars Beylerbeyisi Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 2 Z. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf Kel Ahmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 C. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş eyâleti ve Teke sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Abaza Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 22 Ca. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Sârım İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. 7 C. sene
[1]183; Âsitâne'den.
Özi kalesi muhâfazası şartıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 17 C. sene
[1]184
Sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine tevcîh. 22 B.
sene [1]184

204

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Sâbıkâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine tevcîh. 13 B.
sene [1]184
Sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 6 L. sene [1]184
Sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 21 S. sene
[1]185
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Ömer Ağa'ya vezâret ile tevcîh. 20 L. sene [1]186
Sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine tevcîh. 26 M. sene
[1]187
Sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine tevcîh. 6 Ra. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hâfız Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B.
sene [1]188
Sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 25 Za. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 3 R. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L.
sene [1]189
<<Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 4 Ş. sene [1]190>>; Emri geri geldi.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Ş. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Erzurum Vâlisi ve Kars cânibi Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen
Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 9 Za. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Musul Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. Fî 4 S. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe Van'da ikâmet ve ol havâliyi nezâret eylemek şartıyla
kemâ‑kân ibkâ. 7 L sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine Kırım
cânibine tertîb edeceği asâkiri evvel bahâra dek tamâmen tanzîm ve tekmîl ve hâzır ve müheyyâ
olmak şartıyla ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 8 Za. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhin oğlu Vezîr‑i mükerrem Mikdad Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 11 R. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûru mütesellim ile zabta dikkat ve kendisi kemâ‑kân Kars muhâfazasında îfâ‑yı
levâzım‑ı emr‑i muhâfazaya gayret eylemek şartıyla Kars eyâletine ilhâkan Vezîr Seyyid İbrahim
Paşa hazretlerine tevcîh. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ ber‑vech‑i arpalık İçil sancağına mutasarrıf Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
İzzet Ahmed Paşa hazretlerinin üzerinde olan livâ‑i mezbûra ilhâkan tevcîh. 20 S. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
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Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Erzurum Vâlisi Dağıstanî Vezîr Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 16 Ra. sene
[1]194; Amasya sancağı dahi ilhâkdır.
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Sâbıkâ Çorum mutasarrıfı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Dârendeli İbrahim Paşa'ya tevcîh.
4 L. sene [1]194
Sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 26 R. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Esîrî Abdi Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i Ra. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Beylerbeyisi Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 14 R. sene
[1]196
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Delîlbaşı Osman dâme ikbâlühûya tevcîh olunmuşdur.
12 N. sene [1]197; Mektûmdur.
Eyâlet‑i mezbûr mutasarrıfı Osman dâme ikbâlühûya kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197; Emri
mahfûzdur.
Sivas eyâleti hâlâ kalesi muhâfazası şartıyla ber‑vech‑i arpalık Bender sancağına mutasarrıf ve
Rumeli pâyesi olan Ebubekir Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 6 Za. sene [1]197
Sivas eyâleti Bender kalesi muhâfazası şartı ve Bender sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr
Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 6 M. sene [1]198
Sivas eyâleti bi'n‑nefs kendisi varıp zabta kıyâm eylemek şartıyla sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Vezîr
es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 16 Ra. sene [1]198; Emri geri gelip battâla
hıfzolunmuşdur.
Sivas eyâleti sâbıkâ Rakka Vâlisi Abdülcelilzâde Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh. 23 C. sene [1]198
Sivas eyâleti sâbıkâ Cerde Başbuğluğu ile Trablusşam Vâlisi Ali Paşazâde Vezîr Mikdad Ahmed
Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 6 Ş. sene [1]199
Sivas eyâleti sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Mîr‑i hâc Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Abdullah
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 17 M. sene 1200
Sivas eyâleti sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa hazretlerine Silistre Seraskerliği
ile tevcîh. 4 L. sene 1200
Sivas eyâleti sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mahmud Paşa hazretlerine Silistre
Muhâfızlığı ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 9 Za. sene 1200
[s. 80]

Eyâlet‑i Sivas
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine İsmail Seraskeri
maiyyetine varıp mükemmel kapısı halkıyla kıyâm eylemek şartıyla tevcîh. 15 R. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ
olunmuşdur. 4 L. sene 1201
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Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik mutasarrıfı ve hâlâ Vidin Seraskeri Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. 3
L. sene [1]202
Karaman eyâleti ilhâkan tevcîh. 20 M. sene [1]203; Âhara verildi. 15 C. sene [1]203; Adana eyâleti
ilhâkan tevcîh. 15 C. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr Sadr‑ı sâbık Vezîr Yusuf Paşa'ya tevcîh. 26 N. sene [1]203; Vidin Seraskerliği ile
ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Trabzon Vâlisi ve Soğucak Muhâfızı Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa'ya
tevcîh. 14 M. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Cidde243 Vâlisi ve Bahr‑i Sefîd Boğazı Başbuğu Vezîr İzzet Mehmed
Paşa'ya Edirne'de ikâmet ve tesviye olunacak mesâlih‑i mukteziyeye sarf‑ı himmet eylemek şartıyla
tevcîh. 18 R. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr Silistre Seraskeri Karahisarî Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 18 B. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maçin Seraskeri Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. 23 Za sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr Feyzi Süleyman Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i N. sene
[1]206
[s. 82]

[8.1] Livâ‑i Çorum244

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Çolak İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene
[1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
âlî tevcîh olunmuşdur. 14 Ş. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı olan Çolak İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh.
14 B. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Esîr Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. Gurre‑i
C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray sancağı mutasarrıfı Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh.
Fî gurreti Ra. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin sancağı mutasarrıfı Mustafa Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 19 Ra. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mustafa Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. Fî 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Hotin sancağına ilhâkan sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Hamza Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sivas beylerbeyisi olan Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye havza‑i hükûmetinde
olan kapısız levendât eşkıyâsının mazarratlarının def‘ ve tathîrlerinde teşmîr‑i sâk‑ı ihtimâm ü dikkat
etmek şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 21 L. sene [1]176; Hatt‑ı hümâyûnu kaleme
verilmeyip fermân‑ı âlî hıfzolunmuşdur.
"Tetimme"
Çorum sancağı sâbıkâ Sivas Beylerbeyisi Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
243 Jeddah (Suudi Arabistan)
244 Çorum (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıf Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 11 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağına mutasarrıf Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 3 Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü sancağına mutasarrıf olan Mehmed Sâdık dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 18 M. sene [1]179; İşbu emir verilmemişdir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bender Muhâfızı Ömer Paşazâde Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 15 S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor beylerbeyisi olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Abdi Paşa
dâmet meâlîhiye yetmiş dokuz Ramazân'ı gurresinden bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 28 Ş. sene
[1]179
Livâ‑i mezbûr hâlâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Feyzullah Paşa hazretlerine ber‑vech‑i
ilhâk bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 29 Za. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Sivas eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 3 Ra. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aksaray mutasarrıfı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
[s. 81]

Livâ‑i Çorum
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Acu kalesi Muhâfızı Seyyid Hüseyin Paşa'ya bâ‑iltimâs‑ı hânî tevcîh
olunmuşdur. 15 C. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 23 L. sene [1]184. Aksaray sancağı dahi
ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
Livâ‑i mezbûr yalnız paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 17 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Kayseriyye sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
13 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı sâbıkı Seyyid Hüseyin Râmî Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 3 R. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Uzun Abdullah
Paşazâde Mehmed Paşa'ya hâlâ Bağdad vâlisi maiyyetinde olmağla emr ve re’yiyle hareket eylemek
şartıyla tevcîh. Fî 23 Ra. sene [1]191
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Kekozâde Ali Paşa'ya Kili muhâfazası şartıyla ve Aksaray
sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
<<Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı Seyyid Hüseyin Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 16 Za. sene [1]191>>;
Terkîn olunup emri geri gelmişdir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Zaralızâde Abdullah Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12
Z. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Canikli müteveffâ Vezîr Süleyman Paşa'nın oğlu Mehmed Bey'e rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 29 M. sene [1]192
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Kırım Seraskeri Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretlerinin
birâderzâdesi ve maiyyetine me’mûr olmağla livâ‑i mezbûr kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Amasya mutasarrıfı İbrahim Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 29 Z. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr hâlâ Yanya sancağına mutasarrıfı ve Anabolu kalesi muhâfızı olan Vezîr Seyyid
Ahmed Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdullah Nebih Paşa'ya tevcîh.
13 B. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Canikli Süleyman Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 5 Ş. sene
[1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ömer Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 9 Z.
sene [1]195
Vezîr Mikdad Ahmed Paşa'ya mâlikâne olan Amasya'da ikâmet şartıyla tevcîh. 7 N. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde sancağına mutasarrıf ve hâlâ Goniya sancağı ile Faş muhâfızı olan
Vezîr Halil Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 10 R. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartı ve Goniya sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Halil
Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr hâlâ Kars Beylerbeyisi Mustafa Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 22 N. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Goniya sancağına mutasarrıf Abaza Mehmed Paşazâde Mehmed
dâme ikbâlühû mütesellim ile zabt edip Faş ve Batum vesâir ol havâlilerde hidemât‑ı aliyyede kıyâm ve
Faş Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Seyyid Halil Paşa hazretlerinin re’y ve emriyle umûr‑ı me’mûresinde
sa‘y‑i mâlâ‑kelâm eylemek şartıyla ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 2 R. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde sancağına mutasarrıf Canikli Süleyman Paşazâde mîr‑i mîrândan
Mehmed Paşa'ya tevcîh. 3 Ca sene 1200
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars Beylerbeyisi Mustafa Paşa'ya Soğucak muhâfazası şartıyla tevcîh. 3 Ş.
sene 1200
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı ve hâlâ Perezen adası muhâfızı olup Rumeli pâyesi olan
İsmail Paşa dâmet meâlîhiye ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 22 M. sene 1201
Livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene 1201
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Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Ömer Paşa'ya Sofya seraskeri iltimâsıyla tevcîh olunmuşdur. 5 B.
sene [1]202
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ömer Paşa'ya tevcîh. 27 S. sene [1]203
Çorum sancağı mîr‑i mîrândan Yergöğü Muhâfızı Osman Paşa'ya tevcîh: 12 L. sene [1]203
Çorum sancağı mutasarrıfı ve Niğbolu Muhâfızı Seyyid Osman Paşa'ya ibkâ. 11 N. sene [1]204
Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi tevcîh. 14 S. sene [1]205
Çorum sancağı mîr‑i mîrândan Seyyid Yusuf Paşa'ya tevcîh: 21 Ca. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Çorum sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe mansıbını bi'n‑nefs zabt etmek üzere ibkâ. 3 L. sene
[1]206
[s. 82]

[8.2] Livâ‑i Amasya

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Osman Beyzâde Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde sancağına mutasarrıf Tokmak Hasan Paşazâde Ömer Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i âlî tevcîh olunmuşdur. Selh‑i N. sene [1]170
Mûmâ‑ileyh bu esnâda fevt olmağla livâ‑i mezbûr oğlu Hasan Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 26 Ca. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf Ebubekir dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i
arpalık bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 28 S. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L.
sene [1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Osman Beyzâde mûmâ‑ileyh Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr <<sâbıkâ Cerde başbuğu olup>> Çeteci Abdullah Paşa kayını Ahmed Paşazâde
Selman dâme ikbâlühûya yetmiş dört Ramazân'ı gurresinden zabt etmek üzere bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. 28 B. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum mutasarrıfı Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî
5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Dergâh‑ı Muallâ Kapıcıbaşılığı pâyesiyle Sivas Alâybeyisi olan Mehmed
zîde mecdühû bu esnâda kapısız levendât eşkıyâsının ahz u tedmîrleri husûsunda merdâne hidmeti
zuhûra gelip bundan böyle hidemât‑ı mergûbe izhârına bezl‑i tâb ve miknet eylemek şartıyla avâtıf‑ı
aliyyeden sâdır olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 10 M.
sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Çeteci Abdullah Paşa kayını Selman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî
10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil sancağına mutasarrıf Osman Beyzâde Ebubekir dâme ikbâlühûya
yetmiş yedi Ramazân'ının on beşinci gününden zabt etmek üzere bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 25 Ş. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 3 Ş. sene [11]78

210

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i âlî ibkâ kılınmışdır. 11 Ş. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Osman Beyzâde Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî ibkâ. 6 B. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. Fî 22 S. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 L.
sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor mutasarrıfı Hidayetullah dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i âlî tevcîh
olunmuşdur. 13 Ra. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Goniya sancağı mutasarrıfı Hacı Sâdık Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 16 L. sene
[1]183
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Edirne Bostâncıbaşısı İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr hâlâ Goniya mutasarrıfı el‑Hâc Sâdık Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 26 Za. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı ve hâlâ Tutrakan Muhâfızı Gürcüzâde Halil Paşa'ya
tevcîh. 4 Z. sene [1]185; Mâlikâne olmuşdur.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Gürcüzâde Halil Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 20 N. sene [1]193; Terkîn.
Fevti tahkîk olunmağla sâbıkâ Kengırı mutasarrıfı Dârendeli İbrahim Paşa'ya tevcîh. 20 N. sene
[1]193
Livâ‑i mezbûr Sivas Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr İzzet Mehmed Paşa hazretlerine Mâliye tarafından
tahrîr olunacak diğer emr‑i âlîşânda tafsîl ve beyân olunduğu üzere ilhâkan tevcîh. 9 Z. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr hâlâ Sivas Vâlisi Vezîr Dağıstanî Ali Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh. 17 Ra. sene
[1]194
Livâ‑i mezbûr Hotin Muhâfızı Vezîr Yeğen Seyyid el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine ilhâkan
tevcîh. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 26 B. sene [1]195
[Ek: 82/1]

Mukâtaa‑i bedel‑i sancağ‑ı Amasya, vâcib an‑gurre‑i Muharrem sene 1186
Der‑vakt‑i sefer: Fî sene 8.250 guruş
Der‑vakt‑i hazar: Fî sene 3.000 guruş
Be‑nâm‑ı Ali Bey muhassıl‑ı Canik ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh şude fermûde ber‑mûceb‑i
hulâsa‑i tahrîrât‑ı kâimmakâm paşa ve derkenâr‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn ve telhîs ve fermân‑ı âlî fî 28 S.
sene 1186 ve bâ‑fermân‑ı şerîf berât ve be‑Dîvân‑ı Hümâyûn ilmühaber dâde fî 29 S. sene‑i minh.
Bilâ‑muaccele
Seksen altı senesi seferiyyesini mutasarrıf‑ı sâbıkı Seferber Paşa tahsîl etmekle zabtı bu târihden
olup bu sene seferiyyeye takâs etmeksizin muaccele bedeli mîrîsini edâ eylemek şartı ve berren ol
havâliyi kapısız eşkıyâsından <<ve bahren dahi düşman sefâini>> tathîrine ve kendi bedeninden sefâyin
temhîd ve asâkir‑i vefîre tertîb birle bi'n‑nefs Bahr‑i Siyah'a hurûc ve hidemât‑ı pâdişâhîde bezl‑i
vücûd eylemek şurûtları derc olunarak mîr‑i mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i mâlikâne bilâ‑muaccele tevcîh
ve târih‑i mezbûrede berât‑ı şerîf ( ) tarafına ale't‑tafsîl ilmühaberi verildiği mukayyeddir. Fî 21 Ş.
sene 1186
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[s. 83]

[8.3] Livâ‑i Canik245
Mâlikâne.

[8.4] Livâ‑i Divriği246
Mâlikâne.

[8.5] Livâ‑i Bozok
Mâlikâne.
Bozok ve tevâbii mukâtaasının senevî altı bin yüz elli guruş mâl‑ı mukayyedinden dört bin yedi
yüz doksan üç buçuk guruşunu ber‑mûceb‑i kayd Haremeyn‑i Şerîfeyn Hazînesi'ne ve kusûrunu
Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve ber‑vech‑i mu‘tâd kalemiyyesini verip sene âhirinde hesâbını görmek
şartıyla yetmiş dokuz Muharrem'i gurresinden i‘tibâr ile livâ‑i mezbûr elviye‑i sâire misillü mansıb
olmak üzere Silâhşor‑ı hazret‑i şehriyârîden olup Türkmen ağası olan Abaza Mehmed zîde mecdühûya
rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı olup Türkmen ağası olan Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya seksen
senesi Muharrem'i gurresinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 6 L. sene [1]179
Zamân‑ı zabtı Muharrem gurresinden i‘tibâr olunan livâ‑i Bozok ve tevâbii mukâtaasının
senevî altı bin yüz yetmiş guruş mâl‑ı mukayyedinden dört bin yedi yüz doksan üç buçuk guruşunu
kaydı mûcebince Haremeyn‑i Şerîfeyn Hazînesi'ne ve kusûr bin üç yüz yetmiş altı buçuk guruşunu
beher sene vakt ü zamânıyla Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve ber‑vech‑i mu‘tâd kalemiyyesini verip sene
âhirinde hesâbını görmek ve seksen senesi mâlından kıste'l‑yevm hesâbı i‘tibâr olunmak şartıyla
sene‑i mezbûre Recebü'l‑ferdi gurresinden zabt etmek üzere livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kengırı sancağı
mutasarrıfı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 20 C. sene [1]180;
İlmühaber verilmişdir.
Zamân‑ı zabtı Muharrem gurresinden i‘tibâr olunan livâ‑i Bozok ve tevâbii mukâtaasının senevî
altı bin yüz yetmiş guruş mâl‑ı mukayyedinden dört bin yedi yüz doksan üç buçuk guruşunu kaydı
mûcebince Haremeyn‑i Şerîfeyn Hazînesi'ne ve kusûr bin üç yüz yetmiş altı buçuk guruşunu vakt ü
zamânıyla Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve ber‑vech‑i mu‘tâd kalemiyyesini verip sene âhirinde hesâbını
görmek ve tayyârâtını seksen bir senesi Şa‘bân'ının ikinci gününden ve mukâtaasını seksen iki
senesi Muharrem'i gurresinden zabt eylemek şartıyla Üsküb cizyesi ve Celebkeşân Sağkol mukâtaası
mâllarından ta‘yîn olunan on bin guruş hâssı mukâbili zikrolunan Bozok sancağı hâlâ Yanya sancağı
ilhâkıyla Hotin muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Receb Paşa hazretlerine bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. Fî 2 Ş. sene [1]181; Başmuhâsebe'ye ve Hâslar Muhâsebesi'ne ilmühaberleri verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr Yanya ve Hotin sancaklarına ilhâkan şurût‑ı sâbıkı üzere Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 26 S. sene [1]182
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını seksen üç Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere
livâ‑i mezbûr İbrail kalesi muhâfazası şartıyla Kengırı sancağına mutasarrıf olup Bender seraskeri
maiyyetinde olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
11 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr seksen üç Muharrem'i gurresinden Kengırı sancağı ilhâkı ve İbrail kalesi
muhâfazası şartıyla sâbıkâ Özi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine tevcîh.
28 M. sene [1]183
245 Samsun (Türkiye)
246 Divriği (Sivas‑Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr seksen dört senesi Muharrem'i gurresinden sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Abaza Mehmed Paşa hazretlerine üzerinde olan Teke sancağına ilhâkan tevcîh. 21 C. sene
[1]183
Livâ‑i mezbûr seksen dört senesi Muharrem'i gurresinden sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Selman
Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh. 16 Ş. sene [1]183; Kengırı sancağı dahi ilhâk olunmuşdur.
Livâ‑i mezbûr seksen beş senesi Muharrem'i gurresinden hâlâ Kefe eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Abaza Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 26 Za. sene [1]184
Mâlikâne olmuşdur. 25 Ca. sene [1]185
[Ek: 84/1]

Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kayd ola.
Be‑Dîvân‑ı Hümâyûn
Bozok sancağı mâl‑ı kadîmi ve yüz on bin guruş muaccele ile Çapanzâde Mustafa Bey'in pe‑
derinin mukaddemâ üzerinde olmağla mûmâ‑ileyh Mustafa Bey'in uhdesine kezâlik mâlikâne
kayd ve berâtı ısdâr ve irsâl oluna deyü bu def‘a hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn sâdır olmağla
ber‑mûceb‑i fermân‑ı hümâyûn vech‑i muharrer üzere mâl‑ı kadîmi ve ol mikdâr muaccele ile mîr‑i
mûmâ‑ileyhe şurûtuyla mâlikâne kayd ve berâtı ısdârı telhîs olunmak bâbında fermân‑ı âlî sudûr
edip derkenâra havâle olundukda zamân‑ı zabtı Muharrem gurresinden olan Bozok ve tevâbii
mukâtaasının maa zam senevî altı bin iki yüz yirmi beş guruş mâlından dört bin yedi yüz doksan üç
buçuk guruşa ba‘zı cemâatin mâlları mukâbili Haremeyn‑i Şerîfeyn Hazînesi'ne vermek ve mâadâ
bin dört yüz otuz bir buçuk guruşu irsâliyye olmak üzere mukayyed olmağla mukâtaa‑i mezbûr
mukaddemâ Çaparzâde Ahmed Paşa'nın ber‑vech‑i mâlikâne uhdesinde iken yüz yetmiş dokuz
senesinde mahlûlünden ancak mâl ve kalemiyyesin vermek şartıyla Abaza Mehmed Paşa'ya rüt‑
be‑i mîr‑i mîrânî ile bilâ‑muaccele ve ba‘dehû vech‑i muharrer üzere seksen senesinde sâbıkâ
Kengırı sancağı mutasarrıfı Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmağla Ordu‑yı Hümâyûn'da mevcûd olan
defterlerde el‑yevm ol vechile mukayyed idiği derkenâr olunmağla ber‑mûceb‑i hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince mukâtaa‑i mezbûr seksen beş senesinden i‘ti‑
bâr ile vech‑i muharrer üzere mîr‑i mûmâ‑ileyhin mâlikâne uhdesine kayd ve muaccele‑i merkû‑
me Rikâb‑ı Hümâyûn Hazînesi'ne teslîm olunmak şartı ve şurût‑ı mu‘tâdesiyle berâtı ve Dîvân‑ı
Hümâyûn tarafına ilmühaberi verilmek bâbında telhîs mûcebince fermân‑ı âlî sâdır olmağın mû‑
cebince iktizâsına göre berâtı verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına dahi işbu ilmühaber kâimesi
verildi. Fî 25 Ca. sene 1185
[Mühür] Ahmedullâhe alâ na‘mâ’ihî

[s. 84]

[8.6] Livâ‑i Arabgir247
Mâlikâne.

[8.7] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑i Sivas
[8.8] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Sivas

Halil Sergüğüm‑i Hazîne zîde mecdühû rikâb‑ı kâmyâbıma arzuhâl sunup mûmâ‑ileyh pîr ve ihtiyâr
olduğundan yirmi seneden mütecâviz Enderûn‑ı Hümâyûn'da sebkat eden emeği ve nân‑pâresi
mukâbili Sivas sancağında ve nâhiyesinde Ağıki248 nâm karye ve gayrıdan seksen bin iki yüz akçe
247 Arapgir (Malatya‑Türkiye)
248 Bugün Sivas'a bağlı Günören köyünün eski ismidir. Ağgi şeklinde de yazılmaktadır. Bk., BOA, TT.d. no. 387,
s. 506 ve Son Teşkilat-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, C. I, İstanbul: Dahiliye Vekaleti, Hilal Matbaası, 1928, s. 672.
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zeâmet ile vilâyet‑i Rum'un Defter Kethüdâlığı bundan akdem bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
kendiye tevcîh ve istihdâm hükmü ve berât‑ı şerîfimle üzerinde ve hidemât‑ı aliyyenin küllîsine bezl‑i
makdûr ve vücûhla mahall‑i merhamet ve sezâvâr‑ı inâyet olup bi‑emri Hudâ dizlerine sızı illeti ârız
olduğundan rükûb ve nüzûle iktidârı kalmamağla sinn‑i sâline terahhumen seferde me’mûr olduğu
yerde mevcûd bulunmadı deyü zeâmetiyle Defter Kethüdâlığı'na zarar gelmemek üzere kaydına şerh
verilmesi bâbında istid‘â‑yı inâyet etmeğin Defter Kethüdâsı'nın vâli maiyyetinde bulunması eğerçi
kânûn olup lâkin mûmâ‑ileyh ihtiyâr ve alîl olmakdan nâşî maiyyet‑i vâlide hidmet‑i lâzımesini
rü’yet için tarafından bir vekîl ta‘yîn etmek ve âhara bir dürlü sirâyet etmemek şartıyla kaydına şerh
verilmek için hüküm yazılmışdır. 10 Za sene [1]174
Asıl kaydı atîk defterdedir.
Sivas sancağı ve nâhiyesinde Ağıki nâm karye ve gayrıdan seksen bin iki yüz akçe zeâmet ile
eyâlet‑i Rum'un Defter Kethüdâlığı'na bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mutasarrıf olan Halil
Sergüğüm‑i Hazîne hidmet‑i me’mûresinde bezl‑i tâb ü tüvân üzere iken bi‑emrillâhi Teâlâ bundan
akdem mübtelâ‑yı ârıza‑i illet olmakdan nâşî maiyyet‑i vâlide hidmet‑i lâzımesin ta‘yîn eylediği
vekîli edâ eylediğinden sonra bi'n‑nefs hidmet‑i lâzımesin edâ etmedi deyü zeâmetiyle Defter
Kethüdâlığı'na zarar gelmemek üzere bi‑emri âlî kaydına şerh verilip ve dârende oğlu İbrahim
zîde mecdühû reşîd ve müstaid ve zuhûr eden hidemât‑ı aliyyede mukdim ve ocaklısıyla hüsn‑i sülûk
ve imtizâcı meşhûd ve darb ü harbe kâdir olduğundan babası mezkûr Halil Sergüğüm‑i Hazîne
hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ile muanven yedinde olan zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i Rum'un
Defter Kethüdâlığı'ndan hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yed edip ol vechile mahlûl olmağla kasr‑ı yedinden
oğlu mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Sivas Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Feyzullah Paşa arz ve mektûbuyla dahi inhâ ve iltimâs ve Sivas Kâdısı Mevlânâ Ebubekir
ile Sivas Alâybeyisi Mehmed Emin dahi ber‑vech‑i meşrûh başka başka arz ve eyâlet‑i Sivas'ın
Çavuşlar Kethüdâsı es‑Seyyid İsmail ile züamâ ve erbâb‑ı tîmârı dahi mahzar etmeleriyle zeâmet‑i
mezbûr ile eyâlet‑i Rum'un Defter Kethüdâlığı babası kasr‑ı yedinden vezîr‑i müşârun‑ileyhin arz
ve mektûbu ve kâdı ve alâybeyi mûmâ‑ileyhimânın arzları ve eyâletlinin mahzarı mûceblerince oğlu
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîfi yazılmışdır. Fî gurreti Z. sene 1178
Dârende İbrahim veled‑i Halil Sergüğüm‑i Hazîne zîde mecdühû südde‑i saâdetime gelip Sivas
sancağında ve nâhiyesinde Ağıki nâm karye ve gayrıdan seksen bin iki yüz akçe zeâmet ile vilâyet‑i
Rum'un Defter Kethüdâlığı babası kasr‑ı yedinden bin yüz yetmiş sekiz senesi Receb'i gurresi târihi
ve berâtıyla üzerinde ve bâ‑fermân‑ı âlî me’mûr olduğu Gürcistan seferinde hîn‑i muhârebede bârgîri
urulup berâtı bârgîr üzerinde olan sepet derûnunda bulunup zâyi‘ oldukda Sivas Alâybeyisi Mehmed
i‘lâmıyla bin yüz yetmiş dokuz senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının gurresinde Gürcistan seferinde asâkire
başbuğ Vezîr Hasan Paşa tarafından zâyi‘den müceddeden kendiye tevcîh olunup mühürlü tezkire
verilmekle ve eyâlet‑i Sivas'ın Çavuşlar Kethüdâsı Seyyid İsmail ile bi'l‑cümle elviye alâybeyleri
ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı mahzar ve vezîr‑i müşârun‑ileyh dahi mektûbuyla inhâ ve iltimâs
etmekle mûceblerinde zâyi‘den müceddeden tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 27 N. sene [1]179
Mezkûr İbrahim Ordu‑yı Hümâyûn'dan firâr ve târik‑i hidmet edip zeâmet‑i mezbûr ile Defter
Kethüdâlığı Kara Süleyman Cündî'ye bâ‑arzuhâl tevcîh. 29 C. sene [1]184
Mezkûr İbrahim veled‑i Halil hazîne‑i sâbık hasta ve sâhib‑i firâş iken eyâlet askeri vilâyetlerine
firâr ve mûmâ‑ileyhi dahi bârgîr üzerine bağlayıp Âsitâne'ye götürdüklerine binâen zeâmet‑i mezbûr
ile kethüdâlığı merkûm Kara Süleyman'ın ref‘inden bâ‑arzuhâl ibkâ. 5 M. sene [1]185
Sivas sancağında ve nâhiyesinde Ağıki nâm karye ve gayrıdan seksen bin iki yüz akçe eyâlet‑i
Sivas'ın Defter Kethüdâsı'na mahsûs zeâmet ile kethüdâlık‑ı mezbûr Kara Süleyman Cündî ref‘inden
İbrahim veled‑i Halil Sergüğüm‑i Hazîne‑i sâbık zîde mecdühûya 5 M. sene [1]185 târihinde ibkâ ve
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tahvîl ve istihdâm emri verilip üzerinde iken Sivas Alâybeyisi Sarıoğlu Mehmed Emin ile züamâ ve
erbâb‑ı tîmârın mahzarı ve Musul ve Şehr‑i Zor Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa hazretlerinin
arzı mûcebince defter kethüdâsı mûmâ‑ileyh ile Çavuşlar Kethüdâsı İsmail zîde kadruhû ve erbâb‑ı
tîmârdan dahi iki neferin eyâletli derûnundan tard ve ihrâc ve nefy ü iclâ ve mutasarrıf oldukları zeâmet
ve tîmârlarının âhara tevcîh olunmak üzere arz olunmasıçin bundan akdem eğerçi fermân‑ı âlîşân
sâdır olup lâkin mûmâ‑ileyh ile mîralây‑ı merkûm Mehmed Emin Diyarbekir'e vürûdunda Kerkük249
tarafına azîmeti muktezî ve âzim olmakdan nâşî eyâlet‑i Sivas'ın sâir elviye alâybeyleri ve züamâ ve
erbâb‑ı tîmârı dahi vürûd edinceye değin defter kethüdâsı ve çavuşlar kethüdâsı mûmâ‑ileyhimâ
Diyarbekir'de te’hîr ve nân‑pârelerine zarar gelmemek için sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi ve Seraskeri
Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretleri tarafından yedlerine buyuruldu verilip emr‑i me’mûrelerinde
kıyâm ba‘dehû eyâlet askeri tecemmu‘ ve ihtişâd eylediklerinde savb‑ı me’mûra azîmet etmişiken
Sivas alâybeyisi sâbık mezbûr Mehmed Emin'in hadâset‑i sinni sebebiyle ba‘zı nefsâniyyete zâhib ve
mûmâ‑ileyhimânın nân‑pârelerini âhara tevcîh ve gadr sevdâsıyla haklarında hilâf‑ı arz ve mahzar
ve vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan Paşa hazretlerine dahi tahrîr ve ber‑minvâl‑i muharrer fermân‑ı
âlîşân ısdâr etdirip mağdûr oldukları zâhir ve âşikâr olduğuna binâen zeâmetleriyle kethüdâlıklarının
ibkâsı bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh Ali Paşa hazretleriyle Sivas ve Trabzon eyâletlerine mutasarrıf
ve Kırım cânibi Seraskeri Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs eyledikleri
ecilden mûceblerince mûmâ‑ileyhimânın haklarında verilen emr‑i mezkûrun kaydı ref‘ ve terkîn ve
ilgâ olunmağla zikrolunan zeâmet ile eyâlet‑i Sivas'ın Defter Kethüdâlığı mûmâ‑ileyh İbrahim veled‑i
Halil zîde mecdühûya kemâ‑kân ibkâ ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî
3 S. sene [1]192
Zeâmet‑i mezbûr dahi mûmâ‑ileyhe ibkâ ve müceddeden berât olunmak için başka tahvîl tahrîr
olunmuşdur. Fî 3 S. sene [1]192
Sivas sancağında ve nâhiyesinde Ağıki nâm karye ve gayrıdan seksen bin iki yüz akçe zeâmet
ile Sivas eyâletinin defter kethüdâsı olan İbrahim veled‑i Halil Sergüğüm‑i Hazîne‑i sâbık fevt
olup zeâmetiyle Defter Kethüdâlığı mahlûlünden dârende Eski Tayfur Hazîne zîde mecdühû
Rikâb‑ı Hümâyûn'a sunduğu arzuhâli ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince zeâmet‑i mezbûr ile Defter Kethüdâlığı bâ‑mukâbele‑i nân mûmâ‑ileyhe tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin Sivas vâlisine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 5 Za. sene [1]219
Sivas sancağında ve nâhiyesinde Ağıki nâm karye ve gayrıdan seksen bin iki yüz akçe zeâmete
mutasarrıf eyâlet‑i Sivas'ın defter kethüdâsı olan Tayfur Hazîne‑i Hümâyûn birkaç seneden beri
vukû‘ bulan seferlerde ve me’mûr olduğu Sellûrîn ve Sansun kalesi ve sevâhili hidmetlerinde ve
bu def‘a Kars sahrâsında nâ‑mevcûd ve târik‑i hidmet olup zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i merkûme
kethüdâlığı ol vechile mahlûl oldukda yine livâ‑i mezbûr mülâzımlarından dârende Seyyid el‑Hâc
Ali zîde mecdühû kârgüzâr olduğundan ocaklısı ma‘rifetiyle verdiği mahzar mûcebince Şark cânibi
Seraskeri Vezîr Osman Paşa tarafından tevcîh [için] verilen memhûr tezkire vukû‘ bulan ihrâkda
muhterik olduğuna binâen zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i merkûme kethüdâlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmasını müşârun‑ileyh tahrîrâtlarıyla iltimâs eylediği ecilden mezkûr Tayfur Hazîne'nin
ref‘inden mûmâ‑ileyh Seyyid el‑Hâc Ali zîde mecdühûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin
Sivas vâlisine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 10 Za sene [1]223
Sâhib‑i evveli mûmâ‑ileyh Eski Tayfur Hazîne'ye ibkâ olunup defter‑i cedîde nakl şud. Fî 17 S.
sene [1]224
Sivas sancağında ve nâhiyesinde Ağıki nâm karye ve gayrıdan seksen bin iki yüz akçe zeâmet
ile eyâlet‑i Sivas'ın Defter Kethüdâlığı Enderûn‑ı Hümâyûn Hâne‑i Hazîne‑i Hümâyûn'dan muhrec
dârende Eski Tayfur zîde mecdühû bin iki yüz yirmi dört târihi ve berât‑ı şerîfimle üzerinde iken
249 Kerkük, Kirkuk (Irak)
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yedinde olan berâtı vukû‘ bulan ihrâkda muhterik olmuş olduğu mûmâ‑ileyh arzuhâliyle inhâ ve
zeâmet‑i mezbûr ile kethüdâlık‑ı mezbûrun kendiye ibkâsını istid‘â ve bu makûle kethüdâlıkların
vâki‘ olan tevcîhâtı Sivas vâlisi arzıyla olması nizâmlarından olduğu tahrîr olunmuş ise de be‑mûceb‑i
istid‘â zâyi‘den berâtı i‘tâ olunmak bâbında sarâhaten fermân‑ı âlîşânım sâdır olmağın mûcebince
mûmâ‑ileyhe ibkâ ve hidmet‑i mezbûrda istihdâmıçin Sivas vâlisine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 12 N. sene [1]242

[s. 85]

[9.] Eyâlet‑i Maraş

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Dîvân‑ı Hümâyûn'da çavuşbaşı olan Abdurrahman dâme mecdühûya
rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 2 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Trabzon eyâletine mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Abdülcelilzâde Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 28 Ra. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Sayda eyâletine mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Sa‘deddin
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre bundan akdem Adana vâlisi iken mezâlimine binâen vezâreti ref‘ olunan Nu‘mân
Paşa hazretlerine fî‑mâ‑ba‘d vedâyi‘‑i Hâlıku'l‑berâyâ olan reâyâ fukarâsına taaddîden mübâadet
eylemek şartıyla vezâreti ibkâsıyla merhameten bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 27 S. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı Hamîs dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 27 C. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre işbu bin yüz yetmiş iki Safer'inin gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Rakka
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 15 M. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ İnebahtı muhâfızı olan Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 C. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa'ya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh. 12 M. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Musul beylerbeyisi olan Abdülcelilzâde Emin Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 27 Z. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Cidde Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Sa‘deddin Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 Ra. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı esbak Saîd Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14 R. sene [1]174. Müteveffâ şud.
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kocaili sancağı mutasarrıfı Avukatlızâde Seyyid Mustafa Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 Ca. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre Gazze'de mütesellimi ikâmet eylemek üzere sâbıkâ Mîrü'l‑hâc Mekkîzâde
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene
[1]175
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
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Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Adana beylerbeyisi olan Rişvânzâde Süleyman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 C. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Sayda Beylerbeyisi Yeğen Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur . Fî 26 Ra. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
Fî 4 L. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kars Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kapıkıran Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 Ra. sene [11]79
Eyâlet‑i mezbûr mütesellim ile zabt olunmak üzere hâlâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Abdi Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Ca. sene [1]179
[s. 86]

Eyâlet‑i mezbûr ber‑minvâl‑i sâbık Adana eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr Adana eyâleti ile maan sâbıkâ İçil sancağı mutasarrıfı Kapıkıran Vezîr Mehmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Z. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr Adana eyâleti ile maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 C. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr Adana eyâletine ilhâkan Çelik Paşa Hazînedârı sâbık Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr Adana eyâleti ilhâkıyla sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 M. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr Adana eyâleti ilhâkıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr Moldovancı Ali Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Ca. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Teke sancağı mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya ilhâkan
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. Fî 21 M. sene [1]183
Müşârun‑ileyhe vezâret tevcîh olunmuşdur. 28 Ra sene [1]183

[s. 85]

Eyâlet‑i mezbûr Karaman Beylerbeyisi Hazînedâr Ali Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur.
Fî 29 Ca. sene [1]183
Vezâret tevcîh olunmuşdur. 25 B. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr gurre‑i L sene [1]183 târihinden zabt etmek üzere Hamalı Ahmed Paşazâde
Ömer Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. Fî 9 Ş. sene [1]183
Rişvânzâde Ömer Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 13 Ca. sene [1]185
Malatya sancağı ilhâkıyla eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 3 S. sene [1]186
Hüseyin Paşa hafîdi İbrahim Bey'e bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh olunmuşdur. 29 N. sene [1]186
Sâbıkâ Sayda Beylerbeyisi Karaca Ali Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i C. sene [1]187
Sâbıkâ Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıfı Osman Paşazâde Derviş Mehmed Paşa'ya
me’mûriyyet‑i sâbıkası üzere bin beş yüz nefer güzîde asker ile Haleb Vâlisi ve Arabistan cânibi
Seraskeri Vezîr el‑Hâc Osman Paşa maiyyetinde kıyâm ve emriyle hidemât‑ı aliyyeye ihtimâm‑ı tâm
eylemek şartıyla tevcîh. 3 N. sene [1]187
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Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 26 Ra. sene [1]188; Kilis ve A‘zâz sancakları
dahi üzerindedir.
Sâbıkâ Aydın mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene
[1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye ve Çorum sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 3 R. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sayda Vâlisi İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 20 N. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 21 Z. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine
tevcîh. 14 Ş. sene [1]190
Maraş eyâleti sâbıkâ Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıf İbrahim Paşa'ya Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesiyle tevcîh olunmuşdur. 20 M. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kilis ve A‘zâz mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Hazînedâr Ali Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 8 Za. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 16
N. sene [1]192; Ohri sancağı ilhâkdır.
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Adana Vâlisi Vezîr Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh.
12 Ra. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı Osman Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh.
16 Ra. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Adana Beylerbeyisi Osman Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 14
Ş. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Adana eyâleti ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L.
sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr Abdi Paşa hazretlerine Adana eyâleti ile tevcîh
olunmuşdur. 15 M. sene [1]195; Adana âhara verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûr Rişvânzâde Ömer Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Ca. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]195; Adana eyâleti dahi ilhâkdır.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
7 N. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Zülkadrzâde Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
14 N. sene [1]197
Maraş eyâleti mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 23 C. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kars Beylerbeyisi mîr‑i mîrândan Mustafa dâme ikbâlühûya tevcîh. 2 R.
sene [1]199
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Maraş eyâleti sâbıkâ Kars Beylerbeyisi Zülkadrzâde Ömer dâme ikbâlühûya tevcîh. 9 B. sene [1]199
Maraş eyâleti kemâ‑kân mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
Maraş eyâleti sâbıkâ Adana Vâlisi Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Yusuf Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 20 Z. sene 1200
Maraş eyâleti hâlâ Adana Beylerbeyisi Zülkadrzâde Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 14 M. sene 1201
Adana eyâleti âhara verildi. 15 R. sene 1201
Maraş eyâleti sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene 1201
Maraş eyâleti [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Zülkadrzâde Seyyid Ömer Paşa'ya tevcîh. 8 R.
sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi ve hâlâ Niş Muhâfızı Vezîr Selim Sırrı Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i
Ş. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi ve hâlâ Bender Başbuğu Vezîr Mikdad Ahmed Paşa'ya tevcîh.
3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Seyyid Ömer Paşa'ya mîr‑i mîrânlığı ibkâsıyla tevcîh. 25
Ra. sene [1]203
Paşa[‑yı] mûmâ‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
İbkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr Curazâde Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 18 B. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Adana Vâlisi Vezîr Seyyid el‑Hâc İbrahim Paşa'ya ilhâkan tevcîh. Gurre‑i
N. sene [1]206
[s. 86]

[9.1] Livâ‑i Malatya
Mâlikâne.
Malatya ve tevâbii mukâtaâtının mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini vakt ü zamânıyla tahsîl ve Hazîne‑i
Âmire'ye tamâmen edâ ve teslîm eylemek şartıyla bin yüz seksen bir senesi Şevvâlü'l‑mükerreminin
dördüncü gününden tayyârâtını ve sene‑i mezbûr Mart'ı ibtidâsından mukâtaâtını zabt etmek üzere
livâ‑i mezbûr Keban ve Ergani ma‘denleri emâneti ve Rumeli Beylerbeyiliği ihsân olunan Hâfız
Mustafa Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 Ş sene [1]182
Mukâtaâtını seksen üç senesi Mart'ı ibtidâsından zabt ve mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini vakt ü
zamânıyla tahsîl ve taahhüd eylediği Rişvânzâde Süleyman Paşa ve Abdurrahman Paşa'nın düyûn‑ı
sahîha‑i mîriyyeleri ile maan Hazîne‑i Âmire'ye tamâmen teslîm eylemek şartıyla Rişvânzâdelerden
Ömer Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 11 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr seksen dört senesi Mart'ından zabt etmek üzere mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr seksen beş senesi Mart'ından mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 12 Za. sene [1]185
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Livâ‑i mezbûr seksen altı senesi Mart'ından mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 19 Za.
sene [1]186
Livâ‑i mezbûr seksen yedi senesi Mart'ından mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 9 Za.
sene [1]187
Livâ‑i mezbûr seksen dokuz senesi Mart'ından mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6 L.
sene [1]188
Livâ‑i mezbûr doksan senesi Mart'ından mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene
[1]189
Hâlâ Malatya sancağı mutasarrıfı Rişvânzâde Ömer dâme ikbâlühûnun hall‑i akd ve zabt u
rabt‑ı reâyâ ve tahsîl‑i emvâl mîriyyede adem‑i kudret ve liyâkatı zâhir olup mîr‑i mîrândan hâlâ
Gümüşhane Emîni Mustafa dâme ikbâlühû yarar ve nâmdâr ve her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet ve âtıfet olduğu ecilden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince tayyârâtını işbu bin yüz doksan sekiz senesi Şa‘bân'ının yirmi birinci gününden ve
mukâtaâtını sene‑i merkûme Mart'ı ibtidâsından zabt ve mukayyed olan mâl ve bakâyâ‑yı sahîhasını
Mâliye tarafından verilen emr‑i şerîf mûcebince tamâmen tahsîl ve cânib‑i mîriyye teslîm eylemek
şartıyla ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verildi. 21 Ş sene
[1]198

[9.2] Livâ‑i Ayntab250
Mâlikâne.
[s. 87]

[9.3] Livâ‑i Kars‑ı Maraş251
Mâlikâne.

[9.4] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑i Maraş
[9.5] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Maraş
[s. 88]

[s. 90]

﴾ Boş sayfa﴿

[10.] Eyâlet‑i Adana

Eyâlet‑i mezbûre rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile sâbıkâ Sayda Beylerbeyisi Vezîr Es‘ad Paşa karındaşı
Mustafa dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre cevelângâh‑ı eşkıyâ‑yı Türkman ve husûsan Cerîd eşkıyâsının makarr u
memerri olmak hasebiyle eşkıyâ‑yı merkûmeyi te’dîb eylemek şartıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 C. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ İçil sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Nu‘mân Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 17 Ş. sene [1]170
Müşârun‑ileyhin vezâreti ref‘ ve eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
Abdülcelilzâde Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 3 S. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre ebnâ‑i sebîl vesâir mürûr u ubûr eden tüccârı eşkıyâdan hıfz u hırâset eylemek
şartıyla sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Rişvânzâde Süleyman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
8 Ra. sene [1]171; Hatt‑ı hümâyûnu sadrıa‘zam hazretlerinde kalmışdır.
250 Gaziantep (Türkiye)
251 Kadirli (Türkiye)
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Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf olan Yeğen Ahmed Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 4 C. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı esbak Saîd Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 9 C. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ Üzeyr sancağına mutasarrıf olan Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]173; Mûmâ‑ileyh Ahmed Paşa azl olunup diyâr‑ı âhara nefy
olunmuşdur.
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyh Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 10
L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle ibkâ
kılınmışdır. Bâ‑hatt‑ı hümâyûn. Fî 5 L. sene [1]175
Mûmâ‑ileyh Ahmed Paşa'nın zabt u rabt‑ı memleketde ve ahz u te’dîb‑i eşkıyâda kusûr ve rehâveti
olmakdan nâşî Adana eyâletinden azl olunmağla eyâlet‑i mezbûre dahi fî‑mâ‑ba‘d turuk ve mesâliki
te’mînine ve eşkıyânın ahz u istîsâllerine bezl‑i miknet eylemek şartıyla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn mûcebince hâlâ Niğde ve Akşehir ve Beyşehri ilhâkıyla Karaman eyâletine mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur.
24 B. sene [1]176
Müteveffâ Çeteci Abdullah Paşa'nın ve hâlâ Trabzon vâlisinin sâbıkâ kethüdâsı olan Sâlih
dâme ikbâlühû mîr‑i mîrân‑ı kirâmın yarar ve iş güzârlarından ve uhde‑i ihtimâmına ihâle kılınan
umûr ve husûsun te’diye ve temşiyetine sâhib‑i iktidârlarından olup müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i
mekrümet olduğun ecilden hâliyâ ( ) zuhûra getirilip işbu bin yüz yetmiş altı senesi Zilka‘de'sinin
yirmi beşinci gününden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince Adana eyâletinin etrâf
ve enhâsını ve turuk ve mesâlikini ve memerr‑i eşkıyâ olan mahallerde ebnâ‑yı sebîli ve hüccâc‑ı
müslimîni kemâ yenbagî himâyet ve sıyânet ve te’mîn‑i bilâda ve refâhiyyet‑i ibâda sarf‑ı makderet ve
eşkıyânın dahi ahz u istîsâllerine bezl‑i miknet eylemek şartıyla Adana eyâleti tevcîh olunup i‘lâmiçin
( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı
celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve tevakkuf etmeyip Adana eyâletine mutasarrıf olup zabt u rabt‑ı
memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyet bâbında havza‑i hükûmetini levs‑i eşkıyâdan tathîrinde ve
reâyâ ve berâyânın te’mîn‑i terfîhinde ve def‘ ü ref‘‑i taaddiyât ve mezâlimde bezl‑i iktidâr ve sa‘y‑i
bî‑şümâr eyleyesin deyü emr‑i şerîfim tahrîr olunmuşdur. 25 Za. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Sâlih dâme ikbâlühûya şurût‑ı sâbıkası üzere bin yüz yetmiş yedi
senesi Şevvâl'inden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ olunmuşdur. 21 C. sene [1]177
Ba‘dehû Adana eyâleti şurût‑ı sâbıkası üzere sâbıkâ Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme
Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla Cidde sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 Ş. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûrenin etrâf ve enhâsını ve turuk ve mesâlikini ve memerr‑i eşkıyâ olan mahalleri
hıfz u hırâset ve refâhiyyet‑i ibâda sarf‑ı makderet ve eşkıyânın dahi ahz u istîsâllerine bezl‑i miknet
eylemek şartıyla eyâlet‑i mezbûra ve Niğde ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ve Karaman eyâleti
zammıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Çelik Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî 21 M. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûra ve Niğde ve Akşehir ve Beyşehri sancakları ilhâkıyla hâlâ Karaman vâlisi vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Gurre‑i B. sene [1]178
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Eyâlet‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkasıyla sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 3 Z. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkasıyla sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 17 M. sene [1]179; Maraş eyâleti dahi ilhâkan
verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûr Maraş eyâleti ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr Maraş eyâleti ile maan sâbıkâ İçil sancağı mutasarrıfı Kapıkıran Vezîr Mehmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Z. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr Maraş eyâleti ile maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Niğde ve Kırşehri sancaklarına mutasarrıf Çelik Paşa Hazînedârı Ali
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 C. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûra Maraş eyâleti ilhâkıyla mutasarrıfı Çelik Paşa Hazînedârı sâbık Ali Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr Maraş eyâleti ilhâkıyla sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 M. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr Maraş eyâleti ilhâkıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr Moldovancı Ali Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Ca. sene [1]182
Adana eyâletinin etrâf ve enhâsını ve turuk ve mesâlikini kapısız levendât ve tavâyif‑i a‘şâr252
ve Ekrâd ve memerr‑i eşkıyâ olan mahalleri ve ebnâ‑i sebîli ve bâ‑husûs hüccâc‑ı müslimîni kemâ
yenbagî himâyet ve sıyânet ve te’mîn‑i bilâda ve refâhiyyet‑i ibâda sarf‑ı makderet ve eşkıyânın dahi
ahz u istîsâllerine bezl‑i miknet eylemek şartıyla sâbıkâ Karaman Beylerbeyisi Çelik Paşazâde Ahmed
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân tevcîh. Fî 21 M. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Musul Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine tevcîh.
Fî 25 Ş. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Karslızâde Hasan Paşa'ya tevcîh. 25 Ş. sene [1]183; Âsitâne'[de]
dir.
Sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri Ağası Kapıkıran Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 22 B. sene [1]184
Sâbıkâ Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Dâmâd Hüseyin Paşa hazretlerine tevcîh. 23 L.
sene [1]184
Sâbıkâ İnebahtı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 28 N. sene [1]184
Sâbıkâ Haleb Beylerbeyisi Abdurrahman Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 18 Ra. sene [1]185
Sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
25 Ca. sene [1]185
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Sâbıkâ Kengırı ve Kayseriyye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 4 Ca sene [1]186
252 Aşâyir kast edilmektedir.
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Sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf ve Ziştovi253 muhâfızı olan Zaralızâde Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Feyzullah Paşa hazretlerine tevcîh. 19 N. sene [1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 9 Za sene [1]187
[s. 89]

Eyâlet‑i Adana
Sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Osman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 19
Ra. sene [1]188; Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 17 R. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 26 B. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yusuf Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Niğde ve Karahisar‑ı Sahib sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Halil Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine İçil
sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 20 M. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe İçil sancağı ilhâkıyla kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 3 Z. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh. 16
Ra. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Maraş eyâleti ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L.
sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr Abdi Paşa hazretlerine Maraş eyâleti ile tevcîh
olunmuşdur. 15 M. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdi Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 3 S. sene
[1]195
Sâbıkâ İçil mutasarrıfı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Abdurrahman Paşa'ya tevcîh. 19 B.
sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 8 R. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Vâlisi Osman Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
28 C. sene [1]197
253 Svishtov (Bulgaristan)

223

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Çerkes Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Goniya sancağına mutasarrıf ve Faş kalesi Muhâfızı Vezîr Seyyid Halil Paşa
hazretlerine ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 22 N. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Cidde Vâlisi Vezîr Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 24 Ca. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Cidde Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yusuf Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 22 Ca. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr etrâf ve enhâsını hıfz u hırâset ve bâ‑husûs hüccâc‑ı müslimîn vesâir ebnâ‑i
sebîli sâlimen dâhil‑i hudûddan imrâra ve te’mîn‑i bilâd ve refâhiyyet‑i ibâda ve eşkıyânın dahi
ahz u istîsâllerine kemâl‑i dikkat ve ihtimâm eylemek şartıyla sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Zülkadrzâde
Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 20 Z. sene 1200; Maraş eyâleti ilhâkdır.
Adana eyâleti sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mahmud Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 15 R. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4
L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr Mîrü'l‑hâc Mehmed Paşazâde Vezîr Abdullah Paşa hazretlerine şurûtuyla tevcîh
olunmuşdur. 17 Za. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı ve hâlâ Koşan Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mahmud Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn Koşan muhâfazası şartı ve şurûtuyla tevcîh. 10 Z. sene 1201
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr Sivas Vâlisi ve Vidin Seraskeri Vezîr Hüseyin Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 15
C. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr Soğucak cânibi Seraskeri Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 14 Ş. sene
[1]203
Eyâlet‑i mezbûr Karadeniz Muhâfızı Vezîr Silâhdâr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Soğucak Başbuğu Divriğili Vezîr Mustafa Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i Za. sene
[1]203
Eyâlet‑i mezbûr Sadr‑ı esbak Ali Paşazâde Battâl Seyyid Atâullah Paşa'ya vezâret ile tevcîh. 7 M.
sene [1]204
Niğde sancağı ilhâkdır. Selh‑i S. sene [1]204
Yalnız Adana ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Haleb Vâlisi Turunczâde Süleyman Paşa'ya tevcîh. 17 B. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr el‑Hâc İbrahim Paşa'ya tevcîh. 15 Ra. sene [1]206
Maraş eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan tevcîh: gurre‑i N. sene [1]206
Adana eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 90]

[10.1] Livâ‑i Tarsus254
Mâlikâne.
254 Tarsus (Mersin‑Türkiye)
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[s. 91]

[10.2] Livâ‑i İçil255

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Küçük Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 17 Ş. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 27 S. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Goniya mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. Gurre‑i R. sene [1]173; Ba‘dehû hatt‑ı hümâyûnu dahi gelmişdir. 11 R. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr bundan akdem vezâreti ref‘ ve İstanköy'de ikâmete me’mûr Kel Ahmed Paşazâde
Kapudan‑ı esbak Ali Paşa'ya vezâreti ibkâsıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Selh‑i B. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Alâiye sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L. sene
[1]174
Livâ‑i mezbûr Alâiye sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kâmil
Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 C. sene [1]175; İşbu emr‑i şerîf
geri gelmişdir.
Livâ‑i mezbûr Alâiye sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 16 C. sene [1]175; Terkîn.
Livâ‑i mezbûr Alâiye sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175. Bâ‑hatt‑ı hümâyûn vezâreti ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Evâil‑i R sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Alâiye sancağıyla maan sâbıkâ Sayda eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem [sa]
âdetlü Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 B. sene [1]176
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 93]
[s. 94]

Tetimme.
İçil sancağı Alâiye sancağıyla maan sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]177; Yeniçeri Ağası ancak kâimmakâm olandır.
İçil sancağı Alâiye sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Çorum sancağı mutasarrıfı Sarızâde Mehmed
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 11 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağına mutasarrıfı Ömer Paşazâde Hasan dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kapıkıran Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Ca. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Adana ve Maraş eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Z. sene [1]179
255 Mersin (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 9 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kars Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kel Ahmed Paşazâde Ali Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Z sene [1]180
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Beylerbeyisi Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 12 C. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Cevher Paşa'ya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 23 Ş. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Teke sancağına ilhâk Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abaza Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 26 Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sayda Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 28 C. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sivas vâlisi olup hâlâ Özi muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa
hazretlerine tevcîh. 22 B. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Alâiye ve Beyşehri sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid
Mehmed Sâdık Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh. 17 Ş. sene [1]184
Yalnız livâ‑i mezbûr ve Alâiye sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 23 L.
sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12 Za sene
[1]185
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh.
4 Ca. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 18 Z. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187; Rikâb.
Livâ‑i mezbûr Bolu nizâmına me’mûr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh. 19 Ra. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Osman Paşa hazretlerine.
8 B. sene [11]88
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara ve Hudâvendigâr sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 14 S. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr hâlâ Nablus mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine ber‑vech‑i
ilhâk tevcîh olunmuşdur. 21 Z. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sayda Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Cezzâr el‑Hâc Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 2 R. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sayda Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Nablusî Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh. 19 Ca. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Ş.
sene [1]190
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İçil sancağı Adana eyâletine ilhâkan sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa
hazretlerine tevcîh. 20 M. sene [1]191
Adana eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
İçil sancağı sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Seyyid Mehmed Sâdık Paşa hazretlerine
tevcîh. 12 Z. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Zaralızâde Abdullah Paşa'ya tevcîh. 3
Ra. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân me’mûr olduğu mahalde hidmete kıyâm
şartıyla ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mısır Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem İzzet Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 21 Za sene [1]192
İçil Livâsı
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 2 Ca. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh. 10 L. sene
[1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Osman Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh. 20 M.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr Seyyid Hasan Paşa'ya tevcîh. 16 Ra. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Abdi Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan
Bilanlı256 Abdurrahman Paşa'ya tevcîh. 3 S. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Adana Beylerbeyisi Abdi Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 19 B. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Amasya sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mikdad Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 20 Ş. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Çerkes Hasan Paşa hazretlerine vezâreti ibkâsıyla tevcîh. 7 N. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Mustafa Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 28 C. sene
[1]197
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mustafa dâme ikbâlühûya kalesi muhâfazası
şartıyla Kars eyâleti dahi ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr Timur Paşa'ya ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 16 Ra. sene
[1]198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr Çerkes Hasan Paşa hazretlerine Karaman eyâleti ilhâkıyla
tevcîh. 22 N. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Osman Paşazâde Vezîr Derviş Mehmed
Paşa'ya tevcîh. 2 R. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
256 Belen (Türkiye)
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İçil sancağı sâbıkâ Trabzon Vâlisi Sa‘deddin Paşazâde Vezîr Nasuh Paşa hazretlerine ber‑vech‑i
arpalık tevcîh. 26 Za. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ: 4 L. sene 1200
İçil sancağı sâbıkâ Kocaili sancağına mutasarrıf ve İbrail Muhâfızı Abdi Paşa kethüdâsı sâbık
mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh. 23 Za. sene 1200
İçil Livâsı
Sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Yeniçeri
Ağası sâbık Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 19 M. sene 1201
Sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İzzet Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh. 15 Ra. sene 1201
Sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı Mehmed Paşazâde Vezîr Yusuf Paşa hazretlerine
tevcîh. 4 B. sene 1201
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene 1201
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Çelik Paşazâde mîr‑i mîrândan Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 16 Ra. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Zaralızâde Abdullah Paşa'ya
İsmail Seraskeri maiyyetine ucâleten gitmek şartıyla tevcîh. 7 B. sene [1]202
Vezâret tevcîh. 14 Ş. sene [1]203
İçil sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyh Abdullah Paşa'ya ibkâ. 12 L. sene [1]203
İçil sancağı Kili Muhâfızı Adapazarlı257 mîr‑i mîrândan Seyyid Mehmed Paşa'ya tevcîh. 14 C. sene
[1]204
İçil sancağı Adapazarlı Seyyid Mehmed Paşa'nın birâderi ve İbrail muhâfazasında olan Hüseyin
Ağa'ya mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 12 Ca. sene [1]205
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
İçil sancağı Vezîr Mehmed Arslan Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]206
İçil sancağı sâbıkâ Hanya Muhâfızı Azm‑oğlu Mehmed Paşazâde Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh.
Selh‑i Za sene [1]206
[s. 91]

[10.3] Livâ‑i Alâiye258

Livâ‑i mezbûr Âsitâne'de vezâretden mütekâid ve ikâmet üzere olan el‑Hâc Ebubekir Paşa'ya
ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 11 B. sene [1]166
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağı mutasarrıfı Süsenzâde Abdullah Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑emr‑i hümâyûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 12 M. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Amasya sancağına mutasarrıf olan Ebubekir dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 8 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir sancağı mutasarrıfı Mehmed Sâdık dâme izzühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh. 27 C. sene [1]171
257 Adapazarı/Sakarya (Türkiye)
258 Alanya (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şıkk‑ı Evvel Defterdârı el‑Hâc Ahmed dâme ulüvvuhûya rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 13 R. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağı mutasarrıfı Yusuf dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh. 2 Ş. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı olan Mehmed Sâdık dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî
yetmiş dört senesi Şevvâlü'l‑mükerremi gurresinden tevcîh. 11 Ş. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr İçil sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Kel Ahmed Paşazâde Ali Paşa hazretlerine
ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr İçil sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 2 C. sene [1]175; İşbu emr‑i şerîf geriye gelmişdir.
Livâ‑i mezbûr İçil sancağına ilhâkan sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 C. sene [1]175; Bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn vezâreti
ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Evâil‑i R. sene [11]76
Livâ‑i mezbûr İçil sancağına ilhâkan mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
Fî 5 L. sene [1]175; Bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn vezâreti ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Evâil‑i R. sene
[11]76
Livâ‑i mezbûr İçil sancağına ilhâkan sâbıkâ Sayda eyâletine mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 B. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr İçil sancağına ilhâkan sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr İçil sancağıyla maan sâbıkâ Çorum mutasarrıfı Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 11 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr <<yetmiş dokuz senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere>> sâbıkâ
Kırşehri sancağı mutasarrıfı el‑Hâc Ömer dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 3 Z. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Mehmed Sâdık dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i [mezbûr] mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Feyzullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 2 Za. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Mehmed Sâdık Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 13 Z. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]181
Mûmâ‑ileyh Mehmed Sâdık Paşa'ya Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi tevcîh olunmuşdur, 17 B. sene
[1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Beyşehri sancağı dahi ilhâkan tevcîh. 2 C. sene [1]184
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Livâ‑i mezbûr İçil sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Sâdık Paşa hazretlerine ibkâ. 23 L.
sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Şamlı el‑Hâc Hasan Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İçil ve Alâiye sancaklarına mutasarrıf ve Varna muhâfızı olan Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mehmed Sâdık Paşa hazretlerine tevcîh. 5 N. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L.
sene [1]190
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L.
sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İçil ve Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 12 Z. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Mehmed Sâdık Paşa hazretlerine
tevcîh. 3 Ra. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye ve Kırşehri sancaklarına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Çelik
Mehmed Paşazâde Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 28 C. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Vezîr Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 21 S. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr Seyyid el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa'ya tevcîh. 21 Ca.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mâliye Tezkirecisi Seyyid el‑Hâc Ahmed Efendi'ye rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile
tevcîh. 12 Ş. sene [1]194
Alâiye sancağı Seyyid Mehmed Sâdık Paşazâde mîr‑i mîrândan Seyyid İbrahim Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 27 Ş. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 Ş. sene [1]196
Alâiye sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Seyyid İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Alâiye sancağı mîr‑i mîrândan Seyyid Mehmed Sâdık Paşazâde Seyyid İbrahim Paşa'ya kemâ‑kân
ibkâ. 5 L. sene [1]198
Alâiye sancağı mütesellim ile zabt etmek üzere Boğdan başbuğu ve Köstendil mutasarrıfı sâbık
Abdi Paşa Kethüdâsı Osman Paşa'ya tevcîh. 2 Ca. sene [1]199; Terkîn emri geri geldi.
Alâiye sancağı [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Seyyid Mehmed Sâdık Paşazâde Seyyid
İbrahim Paşa'ya tevcîh. 27 Ca. sene [1]199
Alâiye sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Alâiye sancağı sâbıkâ Goniya sancağına mutasarrıf ve Faş kalesi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
Seyyid Halil Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 28 R. sene
1200
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Alâiye sancağı sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Derviş Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 4 L. sene 1200
Alâiye sancağı sâbıkâ Hamid259 mütesellimi olan Ebubekir Ağa'ya şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 21 Z. sene 1200
Alâiye sancağı sâbıkâ Niğde sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Bîcânzâde Hacı Ali Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene 1201
Alâiye sancağı [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Seyyid İbrahim Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene
[1]202
Alâiye sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Seyyid İbrahim Paşa'ya ibkâ. 12 L. sene [1]203
[s. 92]

Livâ‑i Alâiye
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Seyyid İbrahim Paşa'ya ibkâ. 11 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr hâlâ Silistre Muhâfızı Hazînedâr‑ı sâbık mîr‑i mîrândan Hasan Paşa'ya tevcîh. 17
Ra. sene [1]206
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çorum mutasarrıfı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Seyyid Osman
Paşa'ya tevcîh. 22 Ca. sene [1]206
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı Vezîr Süleyman Paşa birâderi Ali Paşazâde mîr‑i
mîrândan Mahmud Paşa'ya tevcîh. 3 L. sene [1]206

[s. 94]

[10.4] Livâ‑i Sis260
Mâlikâne.

[10.5] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑i Adana
[10.6] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Adana
[s. 95]

[11.] Eyâlet‑i Kıbrıs261
[11.1] Livâ‑i Girinye/Girne262
[11.2] Livâ‑i Hırsova/Hırsofi263

[s. 96]

[11.3] Livâ‑i Magoşa264
[11.4] Livâ‑i Limoson265
[11.5] Livâ‑i Baf266

259 Isparta (Türkiye)
260 Kozan (Türkiye)
261 Cyprus
262 Kyrenia, Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC))
263 Chrysochou, Altıncık (Kıbrıs Rum Kesimi)
264 Gazimağusa (KKTC)
265 Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)
266 Paphos (Kıbrıs Rum Kesimi)
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[s. 97]

[11.6] Livâ‑i Tuzla267
[11.7] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑i Kıbrıs
[11.8] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Kıbrıs

[s. 98]

[12.] Eyâlet‑i Haleb268

Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Râgıb Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Vezîr‑i mükerrem Es‘ad Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 C. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre bundan mukaddemce Mısır tevliyeti ihsân olunan Vezîr‑i mükerrem Es‘ad Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 Ş. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Kilis ve A‘zâz mukâtaalarını tarafından zabt ve mâl‑ı mîrî ve kalemiyyelerini
mahallerine edâ ve teslîm eylemek şartıyla sâbıkâ Trablusşam eyâletine mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Çeteci Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunup emr‑i şerîfi tahrîr ve
Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 21 Z. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Kilis ve A‘zâz mukâtaalarını tarafından zabt ve mâl ve kalemiyyelerini
mahallerine edâ ve teslîm eyleyip ve Kilis Ekrâdı'nın hıfz ve zâbıta‑i nizâmlarıçin haklarında bu def‘a
verilen fermân‑ı âlîşânı tenfîz ve icrâ eylemek şartıyla sâbıkâ Adana Vâlisi Abdülcelilzâde Vezîr‑i
mükerrem Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 8 Ra. sene [1]171;
Hatt‑ı hümâyûnu sadrıa‘zam hazretlerinde kalmışdır.
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş bir Şevvâl'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Özi Vâlisi Muhsinzâde
Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 Ş. sene
[1]171
Havza‑i hükûmeti olan turuk ve mesâliki ve ebnâ‑i sebîli eşkıyâdan te’mîn ve hıfz u hırâset
eylemek şartıyla Haleb eyâleti sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 22 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ Tevkî‘î Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı esbak saâdetlü es‑Seyyid
Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. Gurre‑i C. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ kethüdâ‑yı sadrıa‘zamî olup Matbah‑ı Âmire emîni olan el‑Hâc Ebubekir
Efendi dâme mecdühûya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh
olunmuşdur. 12 Ş. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Habeş eyâleti ve [Mekke‑i] Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla
Cidde‑i ma‘mûre sancağına mutasarrıf Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti M. sene 1175; Emr‑i şerîfi geri gelip
battâla hıfzolunmuşdur.
267 Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
268 Aleppo (Suriye)

232

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Zikrolunan Haleb eyâleti bundan akdem Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ebubekir Paşa hazretlerine
tevcîh olunup üzerinde iken bu def‘a eyâlet‑i mezbûrenin Cidde Vâlisi Sadr‑ı sâbık Vezîr Mustafa
Paşa'ya ve Cidde sancağı dahi mülhakâtıyla müşârun‑ileyhe tevcîhine eğerçi irâde‑i aliyye‑i
hüsrevâne taalluk etmişidi. Lâkin vezîr‑i müşârun‑ileyh Mustafa Paşa bir seneden beri Cidde'ye
gitmeyip ve müşârun‑ileyh el‑Hâc Ebubekir Paşa'nın Haleb'den Cidde'ye vusûlü bir sene mikdârı
müddete muhtâc olduğuna binâen Cidde tarafı iki sene vâliden hâlî kalmak mahzûrâtı mûcib olup
ve müşârun‑ileyh Haleb'e nisbet ile nısf‑ı tarîk olan Mısır'da bulunmak hasebiyle Cidde sancağı
mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ olmağla zikrolunan Haleb eyâleti şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince ber‑vech‑i ibkâ yine müşârun‑ileyh el‑Hâc Ebubekir Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i M. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Cidde vâlisi olup Mısır kâimmakâmı olan Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem
Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 C. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı olan Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı sâbık Mustafa Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 12 C. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Sayda Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
yetmiş yedi senesi Şa‘bân'ı gurresinden zabt etmek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11
C. sene 1177
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 Ca. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Beylerbeyisi Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]178
Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ihsân‑ı hümâyûn olmuşdur. 28 B. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr yetmiş dokuz senesi Şevvâl'i gurresinden olmak üzere müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 28 B. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kel Ahmed Paşazâde Ali Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Paşa'ya havza‑i
hükûmetini vücûd‑ı eşkıyâdan tathîr ile levâzım‑ı emn ve ‘imâr‑ı memleketi istihsâle ihtimâm
eylemek şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Za. sene [1]180
<<Tayyârâtını 4 L. sene [1]181 târihinde ve mukâtaâtının sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek
üzere sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin>>
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Aydın Muhassılı ve hâlâ Tevkî‘î Vezîr el‑Hâc Mehmed Emin Paşa
hazretlerine Tevkî‘îlik ibkâsıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Özi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 12 C. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf olup Bender seraskeri maiyyetinde
olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Receb Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4
Za. sene [1]182; Başmuhâsebe'ye ilmühaber verilmişdir.
Kengırı ve Bozok sancaklarına mutasarrıf olup İbrail kalesi muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine kale‑i mezbûre ve etrâfını Moskovlu laîninin mekr ü keydinden
muhâfazaya ihtimâm ü dikkat eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. Fî Selhi Ca. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. Fî 20 Ş. sene [1]183
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Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 14 Za. sene [1]183
Bilanlı Abdurrahman Paşa'ya Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle tevcîh. 6 L. sene [1]184
Sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
18 Ra. sene [1]185
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Şam cânibi Seraskerliği ibkâsıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa hazretlerine
tevcîh. 27 N. sene [1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Bahr‑i Siyah Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
19 Ra. sene [1]188; Der‑rikâb.
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine
tevcîh. 17 R. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kars Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 6 L. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kuds‑i şerîf sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa'ya rütbe‑i
vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh. 25 Ca. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
[s. 97]

Haleb eyâleti sâbıkâ Aydın sancağı mutasarrıfı ve hâlâ Bender Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]192
Sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İzzet Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 12 Ra. sene
[1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr Abdi Paşa hazretlerine tevcîh. 17 Ş. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194;
Kilis ve A‘zâz ilhâkdır.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Adana ve Maraş Beylerbeyisi Osman Paşa'ya tevcîh. 15 M. sene [1]195;
Kilis ve A‘zâz ilhâkdır.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Trablusşam Beylerbeyisi Yusuf Paşa'ya rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 26 R.
sene [1]195; İbkâ. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Cidde Vâlisi Vezîr el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 17 Z sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr Silâhdâr Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 10 Ra. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Silâhdâr Mustafa Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 7 L.
sene [1]197
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Eyâlet‑i mezbûr münâsib mütesellim ile zabt ve idâre‑i umûr etdirmek üzere sâbıkâ Ohri
mutasarrıfı ve hâlâ Boğdan Başbuğu Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 16 Ra. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Abdi Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 23 C. sene [1]198
Haleb eyâleti sâbıkâ Aydın sancağına mutasarrıf ve hâlâ Özi kalesi muhâfızı olan Vezîr‑i
mükerrem Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 2 Ra. sene [1]199
Haleb eyâleti sâbıkâ Girid Vâlisi Vezîr Çerkes Hasan Paşa hazretlerine Özi kalesi muhâfazası
şartıyla tevcîh. Gurre‑i B. sene [1]199
Haleb eyâleti sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr el‑Hâc Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 11
Za. sene [1]199
Haleb eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Haleb eyâleti sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa hazretlerine üzerinde olan
Trabzon'a ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 14 Z. sene 1200
Haleb eyâleti sâbıkâ İçil sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdi Paşa Kethüdâsı Osman Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 19 M. sene 1201
Haleb eyâleti Div[r]iğili Mustafa Paşa'ya Soğucak cânibi başbuğluğu ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 25 C. sene 1201
Mûmâ‑ileyhe rütbe‑i vezâret tevcîh. 3 N. sene 1201
Haleb eyâleti sâbıkâ Adana Vâlisi Mîr‑i hâc Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Abdullah Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 Z. sene 1201
Haleb eyâleti Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 20 Ca. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Haleb eyâleti Kâimmakâm Vezîr Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa'ya tevcîh. 10 M. sene [1]203
Haleb eyâleti Kâimmakâm Vezîr el‑Hâc Sâlih Paşa'ya tevcîh. 25 C. sene [1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Haleb eyâleti sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı ve hâlâ Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr Silâhdâr
Mustafa Paşa'ya tevcîh. 19 Z. sene [1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Haleb eyâleti sâbıkâ Rakka Vâlisi Turunczâde Vezîr Süleyman Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i S. sene
[1]205
Haleb eyâleti Divriğili Mustafa Paşa'ya vezâreti ibkâsıyla tevcîh. 17 B. sene [1]205; Rakka eyâleti
dahi ilhâkan tevcîh. 15 Ra. sene [1]206
Haleb eyâleti sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı Vezîr Seyyid Osman Paşa'ya tevcîh. 10 L. sene
[1]206
[s. 98]

[12.1] Livâ‑i Maarra269
269 Maarrat al Numan (Suriye)
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[s. 99]

[12.2] Livâ‑i Balis270

Livâ‑i mezbûr Firuzzâde Mehmed Bey'e İskânbaşılık271 ile tevcîh olunmuşdur. 19 M. sene [1]160

[12.3] Livâ‑i Üzeyr272

Livâ‑i mezbûr Ahmed fevtinden Karamurthanı273 Ağası Osman zîde mecdühûya şurût‑ı sâbıkası
ve ağalığını müşteriki Ahmed görmek üzere tevcîh. 9 M. sene [1]168
Livâ‑i mezbûr merkûm Osman Bey'in fevtinden Başmuhâsebe'den verilen ilmühaber kâimesi
mûcebince Karamurthanı Ağası Ahmed zîde kadruhûya ber‑vech‑i mâlikâne bâ‑hatt‑ı hümâyûn
mîr‑livâlık ile tevcîh olunmuşdur. Tafsîli Pâye defterindedir. 20 Ra. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Karamurthanı Ağası Ahmed'in ref‘inden ber‑vech‑i mâlikâne bâ‑hatt‑ı
hümâyûn rütbe‑i mîr‑livâlık ile yine Karamurthanı [ağası] olan Memiş Mehmed zîde kadruhûya
tevcîh olunmuşdur. Tafsîli Pâye defterindedir. Gurre‑i Muharrem sene [1]178
Livâ‑i mezkûr Memiş Mehmed'in ref‘inden hâss‑ı maktûuyla cây‑ı kurâsı ihtiyârlarından İmâm
Ağa zîde kadruhû rütbe‑i mîr‑livâlık ile tevcîh olunmuşdur. Tafsîli Pâye defterindedir. Fî 7 B. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve ba‘zı şurût ile Bilan mütevellîsi vekîli Abdurrahman'a
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Tafsîli Pâye defterindedir. 12 L. sene [1]182
Üzeyr sancağı re’s‑i hudûd‑ı Haleb olan Burnaz Köprüsü'nden274 cevelângâh‑ı eşkıyâ olan Payas
ve Bilan ve Üzeyr ve Karamu[r]thanı ve nihâyet Antakya'ya varıncaya değin etrâf ve eknâf ve turuk
ve mesâliki hıfz u hırâset ve bâ‑husûs hüccâc‑ı müslimîn ve ebnâ‑i sebîli âminen ve sâlimen imrâra
ve havâli‑i mezkûrede her kimin bir hilâli zâyi‘ olur ise mâlından edâ ve senevî mukayyed olan bin
iki yüz elli guruş mâlını dahi teslîm‑i Hazîne‑i Âmire eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı
sâbıkı İmâm Ağa dâme izzühûya tevcîh olunması bâbında Adana ve Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Ali Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs ve mûcebince tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid
el‑Hâc Mustafa Efendi hazretleri dahi i‘lâm etmeğin mûceblerince tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr
olunmuşdur. Fî 9 Ca. sene [1]193; Terkîn 14 B. sene [1]193. Emri geri gelip şakkolunmuşdur.
Başmuhâsebe'ye ba‘de'l‑kayd mâl‑ı mîrîsinin zamân‑ı zabtı beyânıyla iktizâsına göre emr‑i şerîf
tahrîr olunmak için ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî ilmühaber kâimesi verildi. Fî 9 Ca. sene [1]193. Terkîn
14 B. sene [1]193. Emri geri gelip şakkolunmuşdur.
Bundan akdem ifrâz‑ı Zülkadriyye mukâtaası tevcîh olunan Tokmak Hasan Paşazâde İsmail
zîde mecdühû zâtında yarar ve işgüzâr ve uhdesine ihâle olunan umûr ve husûsun rü’yet ve idâresine
sâhib‑i iktidâr ve vücûhla mahall ü müstahık ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen re’s‑i hudûd‑ı Haleb
olan Burnaz Köprüsü'nden cevelângâh‑ı eşkıyâ olan Payas ve Bilan ve Üzeyr ve Karamu[r]thanı ve
niyâhet Antakya'ya varıncaya değin etrâf ve eknâf ve turuk ve mesâliki hıfz u hırâset ve bâ‑husûs
hüccâc‑ı müslimîn ve ebnâ‑i sebîli âminen ve sâlimen imrâra ve havâli‑i mezkûrede her kimin bir hilâli
zâyi‘ olur ise mâlından edâ ve senevî mukayyed olan bin iki yüz elli guruş mâlını dahi teslîm‑i Hazîne‑i
Âmire eylemek şartıyla Üzeyr sancağı mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 14 B. sene [1]193
Başmuhâsebe'ye ba‘de'l‑kayd mâl‑ı mîrîsinin zamân‑ı zabtı beyânıyla iktizâsına göre emr‑i şerîf
tahrîr olunmak için ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî ilmühaber kâimesi verildi.
270 Maskanah (Suriye)
271 İskanbaşılık, aşiretler ile devlet arasındaki ilişkilerin düzenlemesi ve takibi ile ilgili bir görevdir. Bk. Alemdar
Yalçın, "Anadolu'nun Duraklama ve Gerileme Döneminde Güney ve Doğu Anadolu'da Ocaklar Aşiretler‑II",
Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, S. 10, 2014, s. 37.
272 Özerli, Konaklı (Türkiye)
273 Karamurt Hanı (Türkiye) Bk. Fuat Şancı, "Hatay İlinde Türk Mimarisi", (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s. 657.
274 Aşağı‑Yukarı Burnaz (Hatay‑Türkiye)
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Bilan ve Kurdkulağı275 ve Payas menzillerinin hüsn‑i nizâm üzere idâre ve rü’yet ve ol havâlide
vâki‘ turuk‑ı câddenin istihsâl‑i esbâb‑ı emniyyetleri husûsu kaviyyü'l‑iktidâr bir kimesnenin
uhde‑i liyâkat ve iktidârına ihâlesinden lâ‑büd olup Dergâh‑ı Âlî Kapıcıbaşılığı pâyesi olan Adana
A‘yânı el‑Hâc Ali zîde mecdühû zâtında yarar ve işgüzâr ve uhdesine ihâle olunan umûr ve husûsun
rü’yet ve idâresine sâhib‑i iktidâr ve vücûhla mahall ü müstahık ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen
havâli‑i merkûmeyi gereği gibi hıfz u hırâset ve bâ‑husûs hüccâc‑ı müslimîn ve ebnâ‑i sebîli âminen
ve sâlimen imrâra ve Payas'dan Adana'ya varınca bir kimesnenin habbe‑i vâhidesi zâyi‘ olur ise
tazmîn eylemek ve menâzil‑i mezkûreyi dahi kemâ hüve hakkuhû te’diye ve rü’yet ve mâl‑ı mîrî
ve kalemiyyesini vakt ü zamânıyla bilâ‑noksan edâ ve teslîm eylemek şartıyla Üzeyr sancağı doksan
dört senesinden i‘tibâr ile mûmâ‑ileyh el‑Hâc Ali zîde mecdühûya tevcîh olunmasını hâlâ Haleb
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince
tevcîhi bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid el‑Hâc Mustafa Efendi hazretleri dahi i‘lâm etmeğin
mûceblerince tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur. Fî 19 B sene [1]194
Başmuhâsebe'ye ba‘de'l‑kayd mâl‑ı mîrîsinin zamân‑ı zabtı beyânıyla iktizâsına göre emr‑i şerîf
tahrîr olunmak için ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî ilmühaber kâimesi verildi.
Livâ‑i Üzeyr
Bilan ve Kurdkulağı ve Payas menzillerinin hüsn‑i nizâm üzere idâre ve rü’yet ve ol havâlide
vâki‘ turuk‑ı câddenin istihsâl‑i esbâb‑ı emniyyetleri husûsu kaviyyü'l‑iktidâr bir kimesnenin uhde‑i
liyâkat ve iktidârına ihâlesinden lâ‑büd olup hâlâ Üzeyr sancağına mutasarrıf el‑Hâc Ali dâme izzühû
zâtında yarar ve işgüzâr ve uhdesine ihâle olunan umûr ve husûsun rü’yet ve idâresine sâhib‑i iktidâr
ve vücûhla mahall ü müstahık ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen hâlâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Abdi Paşa hazretlerinin Haleb vâliliği hengâmında iltimâsına mebnî havâli‑i merkûmeyi
gereği gibi hıfz u hırâset ve bâ‑husûs hüccâc‑ı müslimîn ve ebnâ‑i sebîli âminen ve sâlimen imrâra
ve Payas'dan Adana'ya varınca bir kimesnenin habbe‑i vâhidesi zâyi‘ olur ise tazmîn eylemek ve
menâzil‑i mezkûreyi dahi kemâ hüve hakkuhû te’diye ve rü’yet ve mâl‑ı mîrî ve kalemiyyesini vakt ü
zamânıyla bilâ‑noksan edâ ve teslîm eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr sene [11]94 senesinden i‘tibâr
ile mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hâlâ üzerinde ve livâ‑i mezbûr beyi olanlar Adana ve Haleb vâlileriyle
bi'l‑muhâbere te’mîn‑i turuk ve mesâlikde tanzîm ve tesviyesinde ihtimâm eylemeleri lâzıme‑i hâlden
ve fî nefsi'l‑emr te’mîn‑i turuk ve râhat‑ı fukarâ‑yı raiyyeti mûcib hâlâtın istihsâline mûmâ‑ileyh
muktedir ve bu âna kadar mâlen ve bedenen ber‑vefk‑i matlûb tarîk‑i câddeyi levs‑i usâtdan tathîr
birle hüccâc ve gerek ebnâ‑i sebîlin mürûr u ubûrlarına bâis livâ‑i mezbûrda istihdâmı olduğunu
sâbıkâ Haleb ve hâlâ Adana vâlileri Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa ve Hasan Paşa hazerâtı tahrîr ve
mûceblerince şurût‑ı mezkûre ibkâ [ve] mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâsı bâbında Başdefterdâr Ahmed
Nazif Efendi i‘lâm etmeğin mûceblerince kemâ‑kân ibkâ olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 11 C. sene
[1]198
Başmuhâsebe'ye ba‘de'l‑kayd mâl‑ı mîrîsinin zamân‑ı zabtı beyânıyla iktizâsına göre emr‑i şerîf
tahrîr olunmak için ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî ilmühaber kâimesi verildi.
Bundan akdem Adana mütesellimi olan el‑Hâc Abdullah Ağa yarar ve işgüzâr ve me’mûr olduğu
hidemât‑ı aliyyenin ber‑vech‑i matlûb edâ ve temşiyet ve tekmîline sâhib‑i iktidâr ve her vechile
mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen Kurdkulağı hâssı hudûdundan Bilan yolların
tathîr ve te’mîni ve hüccâc‑ı müslimînin vesâir ebnâ‑i sebîlinin âminen ve sâlimen iyâb ü zihâbları
emrine ikdâm ve mukayyed olan mâl‑ı mîrî ve kalemiyyesini vakt ü zamânıyla bilâ‑noksan edâ ve
teslîm eylemek şartıyla Üzeyr beyliği ve Payas ve Bilan Zâbitliği uhdesine ihâle ve rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile şânı terfî‘ kılınmasını hâlâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Mustafa Paşa hazretleri
275 Kurtkulağı Mahallesi (Ceyhan/Adana)
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iltimâs eylediği ecilden şurût‑ı mezkûre ve rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Üzeyr sancağı ber‑vech‑i arpalık
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 27 B. sene 1200
Başmuhâsebe'ye ba‘de'l‑kayd mâl‑ı mîrîsinin zamân‑ı zabtı beyânıyla iktizâsına göre emr‑i şerîf
tahrîr olunmak için ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî ilmühaber kâimesi verildi.
Sâbıkâ Üzeyr sancağına mutasarrıf Adem Ağa dâme izzühû ümerâ‑i kirâmın yarar ve
nâmdârlarından olup her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden Kurdkulağı
hâssı hudûdundan Bilan yolların tathîr ve te’mîni ve hüccâc‑ı müslimînin ve sâir ebnâ‑i sebîlin
âminen ve sâlimen iyâb ü zihâbları emrine ikdâm ve mukayyed olan mâl‑ı mîrî ve kalemiyyesini
vakt ü zamânıyla bilâ‑noksan edâ ve teslîm eylemek şartıyla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince Üzeyr sancağı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 27
Ş. sene 1200
Başmuhâsebe'ye ba‘de'l‑kayd mâl‑ı mîrîsinin zamân‑ı zabtı beyânıyla iktizâsına göre emr‑i şerîf
tahrîr olunmak için ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî ilmühaber kâimesi verildi.
Hâssa silâhşorlarından Kurdkulağı'nda hâs ağası olan Gemalmaz Mustafa zîde mecdühû yarar
ve işgüzâr ve me’mûr olduğu hidemât‑ı aliyyenin ber‑vech‑i matlûb edâ ve temşiyet ve tekmîline
sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden Kurdkulağı hâssı
hudûdundan Bilan yolların tathîr ve te’mîni ve hüccâc‑ı müslimînin ve sâir ebnâ‑i sebîlin âminen ve
sâlimen iyâb ü zihâbları emrine ikdâm ve mukayyed olan mâl‑ı mîrî ve kalemiyyesini vakt ü zamânıyla
bilâ‑noksan edâ ve teslîm eylemek şartıyla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince Üzeyr sancağı rütbe‑i mîr‑livâlık ile tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 26 S. sene 1201
Hâs ağası olan Küçük Ali oğlu Halil Ağa yarar ve işgüzâr ve me’mûr olduğu hidemât‑ı aliyyenin
ber‑vech‑i matlûb edâ ve temşiyet ve tekmîline sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
taahhüdü üzere Adana kapısından Antakya kapısına varıncaya kadar yolların tathîr ve te’mîn ve
mürûr u ubûr eden hüccâc‑ı müslimîn ve sâir ebnâ‑i sebîlin âminen ve sâlimen iyâb ü zihâbları
emrine ikdâm ve bir hilâlları zâyi‘ olur ise tazmîn ve mukayyed olan mâl‑ı mîrî ve kalemiyyesini
vakt ü zamânıyla bilâ‑noksan edâ ve teslîm eylemek şartıyla rütbe‑i mîr‑livâlık ile Üzeyr sancağı
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 25 Ca. sene 1201
Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verildi.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 100]
[Ek: 100/1]

Antakya'dan Bilan'a gelince yollarda kat‘â emniyyet olmayıp bâ‑husûs Karamurthanı ağası ol
tarafların muhâfazasına me’mûr iken kendinin hândan taşra çıkacak hâli olmadığını sadrıa‘zam
tatarlarından me’mûriyyetle Şam‑ı Şerîf'e gidip avdet eden el‑Hâc Mehmed Deraliyye'de takrîr ve
ifâde etmekle Hazîne‑i Âmire defterlerine mürâcaat olundukda Karamurthanı müstakillen derbend
ve üç dört yüz nefer ile idâreye kâdir ve kaviyyü'l‑iktidâr hân ağası nasbından lâ‑büd ve iktizâ eden
neferât ve levâzım‑ı sâiresinin tertîb ve tanzîmiçin fi'l‑asl ağalık‑ı mezbûra merbût ve zamân‑ı
zabtı Mart ibtidâsından olan hâshâ‑i Şeyhü'l‑hadîd276 ve tevâbii mukâtaasının senevî altı bin yedi
yüz yetmiş bir buçuk guruş mâlı erbâb‑ı vezâif ve havâlâta edâ ve derbend‑i mezkûru hıfz u hırâset
ve iktizâ eden masârifâtını tarafından rü’yet eylemek şartıyla mukâtaa‑i mezbûre ber‑vech‑i maktû‘
mutasarrıf olan Karamurthanı Derbendi Ağası Fethullah fevt olmağla beyne'n‑nâs defaâtle müzâyede
ve ragabâtı inkıtâından sonra yirmi beş bin guruş muaccele ile hâssa silâhşorlerinden Tokmak Hasan
Paşazâde İsmail Bey uhdesinde karâr edip mahall‑i mezbûreyi ve cevânib ve etrâfını hıfz ve vâridât ve
âidâtını emniyyetle imrâra sa‘y ve dikkat eylemek şartıyla yedine mâlikâne berâtı i‘tâ olunup el‑yevm
uhdesinde olduğu Mâlikâne'den derkenâr ve takrîr ile arz olundukda mûmâ‑ileyh İsmail Bey'in
276 Shaykh Al Hadid (Suriye)
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Karamurthanı ağalığını idâreye bir vechile kudreti olmadığı ma‘lûm olduğundan başka muhâfazasına
me’mûr olduğu mahallerde emniyyet olmayıp mürûr u ubûr eden ulaklar zahmet‑keşîde oldukları
peyderpey Şam ve sâir ol havâliden vürûd eden tatarların takrîrlerinden müstebân olmağla şimdilik
hân‑ı mezkûr ağalığı merbût olan mukâtaa‑i mezbûre ile maan sen ki paşa‑yı mûmâ‑ileyhsin oğlun
Molla Bey ma‘rifetiyle idâre olunup şurûtu üzere iktizâ eden derbendci ve neferât‑ı sâiresi tertîb birle
yolların ve ol havâlinin muhâfazasına ve mürûr u ubûr eden ulaklar ve sâir ebnâ‑i sebîlin emniyyet
ve râhatı ile turuk‑ı câddeden âmed‑şudları esbâbının istihsâline dikkat eylemen fermânım olmağın
fî‑mâ‑ba‘d hân ağalığı ve mukâtaa umûruna bir dürlü taarruz etmemek şartıyla gelip vilâyetinde
ve hânesinde ikâmet eylemek üzere diğer emr‑i şerîf ısdâr ve irsâl olunmağla mukâtaa‑i mezbûru
kemâ fi's‑sâbık maan zabt eylemek üzere zikrolunan hân ağalığı oğlun mûmâ‑ileyhin uhdesine ihâle
ve tefvîz olunduğunu hâvi işbu emr‑i şerîf ısdâr ve ( ) ile irsâl olunmuşdur. İmdi vusûlünde fermân
olunduğu vechile amel ve hareket ve hân‑ı mezkûr ağalığını merbût olan mukâtaa‑i mezbûre ile maan
şimdilik oğlun mûmâ‑ileyhe idâre etdirdip şurûtu üzere iktizâ eden derbendci ve neferât‑ı sâiresini
tertîb birle yolların ve ol havâlinin muhâfazasına ve mürûr u ubûr eden ulakların ve sâir ebnâ‑i
sebîlin emniyyet ve râhatları ile âmed‑şudları esbâbının istihsâline ihtimâm ve dikkat eyleyesin ve
sen ki mîr‑i mûmâ‑ileyhsin sen dahi muktezâ[‑yı] emr‑i şerîfime ve pederin paşa‑yı mûmâ‑ileyhin
re’y ve irâdesine imtisâl ve mütâbaat eylemen bâbında fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince 23 Ca.
sene [1]199 târihinde mîr‑i mîrândan Bilanlı Abdurrahman Paşa'ya ve paşa‑yı mûmâ‑ileyhin oğlu
olup bu def‘a Karamurthanı ağası nasbolunan Molla Bey zîde mecdühûya hitâben emr‑i şerîf verildiği
mukayyeddir deyü Başmuhâsebe'den derkenâr ve Mâlikâne'den dahi görülmeğe muhtâcdır deyü
işâret olunmuş. 27 Ca. sene 1201
[s. 102]

[12.4] Livâ‑i Kilis277 ve A‘zâz278

Livâ‑i mezbûr ve A‘zâz mukâtaalarının mâl‑ı mîrîlerin tahsîl ve mahallerine vakt ü zamânıyla
tamâmen cânib‑i mîrîye edâ eylemek şartıyla A‘zâz mukâtaasıyla maan sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib
sancağına mutasarrıf olan Yeğen Ahmed Paşa dâmet meâlîhi279 mütehayyiz ve sâhib‑i basîret olmağla
mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. 6 Z.
sene [1]170
Haleb eyâletine ilhâkan Vezîr‑i mükerrem Çeteci Abdullah Paşa hazretlerine verilmişdir. 21 Z.
sene [1]170
Haleb eyâletiyle maan Abdülcelilzâde Vezîr Hüseyin Paşa'ya verilmişdir. 8 Ra. sene [1]171
<<Sâbıkâ Musul beylerbeyisi olan Abdülcelilzâde Vezîr Hüseyin Paşa oğlu Emin Mehmed dâme ikbâlühû
mîr‑i mîrân‑ı kirâmın mütehayyiz ve basîret‑şiârı olduğuna binâen Kilis ve A‘zâz ve tevâbiâtı mukâtaalarının
mukayyed olan mâl‑ı mîrîlerin tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye ve kalemiyyelerin mahallerine edâ eylemek
şartıyla Ankara sancağı ilhâkıyla zikrolunan Kilis ve A‘zâz sancakları bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn
mûmâ‑ileyh Emin Mehmed dâme ikbâlühûya tevcîh ve Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. 21 L.
sene [1]177; Sehivdir.>>
<<Sâbıkâ Musul beylerbeyisi olan Abdülcelilzâde Vezîr Hüseyin Paşa oğlu Mehmed Emin dâme ikbâlühû
mîr‑i mîrân‑ı kirâmın mütehayyiz ve basîret‑şiârı olmağla yetmiş yedi senesi Şevvâl'inin yirmi birinci
gününden ve Kilis ve A‘zâz ve tevâbiâtı mukâtaalarının mukayyed olan mâl‑ı mîrîlerin tahsîl ve tamâmen
ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ eylemek şartıyla Kilis ve A‘zâz sancakları dahi yetmiş sekiz senesi Mart'ı
ibtidâsından zabt etmek [üzere] şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn mûcebince tevcîh ve Başmuhâsebe'ye
ilmühaber kâimesi verilmişdir. 21 L. sene [1]177; Sehivdir.>>
277 Kilis (Türkiye)
278 A'Hamid (Suriye)
279 Metinde "meâlîhiye" şeklinde yazılmıştır.
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Kilis ve A‘zâz ve tevâbiâtı mukâtaalarının mukayyed olan mâl‑ı mîrîlerin vakt ü zamânıyla tahsîl
ve tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ eylemek şartıyla zikrolunan Kilis ve A‘zâz sancakları
sâbıkâ Karaman vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 21 M. sene [1]178; Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
Kilis ve A‘zâz sancakları şurût‑ı mezkûre ile sâbıkâ Van Beylerbeyisi Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 4 Ra. sene [1]178
Kilis ve A‘zâz sancakları şurût‑ı mezkûre ile hâlâ Rakka beylerbeyisi olan Mehmed Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn ilhâkan tevcîh olunmuşdur ve ilmühaber verilmişdir. Fî 25 R.
sene [1]178; Mûmâ‑ileyhe vezâret verilmişdir.
Livâeyn‑i mezbûreyn hâlâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin
üzerlerinde olmağla şurût‑ı sâbıkasıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene
[1]179
Livâeyn‑i mezbûreyn hâlâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin
üzerlerinde olmağla şurût‑ı sâbıkasıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene
[1]180
Livâeyn‑i mezbûreyn hâlâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin
üzerlerinde olmağla şurût‑ı sâbıkasıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî Selhi Ş.
sene [1]181
Livâeyn‑i mezbûreyn ve tevâbiâtı mukâtaalarını seksen iki senesi Mart'ı ibtidâsından zabt ve
tayyârâtını sene‑i mezbûre Muharrem'inin on yedinci gününden mutasarrıf olmak üzere Rakka
eyâleti ile sâbıkâ Adana ve Maraş eyâletlerine mutasarrıf Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 17 M. sene [1]182
Livâeyn‑i mezbûreyn ve tevâbiâtı mukâtaalarını seksen iki senesi Mart'ı ibtidâsından ve
tayyârâtlarını tevcîhi târihinden zabt etmek üzere Rakka eyâletine ilhâkan sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 B. sene
[1]182
Livâeyn‑i mezbûreyn seksen üç Mart'ından Rakka eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyh ibkâ
kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Mukâtaâtlarını seksen dört Mart'ından zabt ve ol havâlide vâki‘ olan turuk ve mesâliki eşkıyâdan
hıfz u hırâset eylemek şartıyla rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile hâlâ voyvoda olan Rumkaleli280 el‑Hâc Halil
Paşa'ya tevcîh. Selh‑i C. sene [1]184; Rakka eyâleti ilhâkan tevcîh. 13 Za sene [1]185; Rikâb.
Mukâtaâtını seksen beş Mart'ından mûmâ‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 23 Za. sene [1]185
Sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Vezîr Osman Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 5 C. sene [1]186; Rikâb.
Sâbıkâ Beyşehri sancağı mutasarrıfı Osman Paşazâde Derviş Mehmed Paşa'ya tevcîh. 11 N. sene
[1]186; Rikâb.
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 8 M. sene [1]187; Rikâb.
Maraş eyâleti ilhâkan tevcîh. 26 Ra sene [1]188; Rikâb.
[s. 101]

Livâ‑i Kilis ve A‘zâz
Kilis ve A‘zâz sancakları bundan akdem el‑Hâc Halil Paşa'ya tevcîh ve üzerinde iken bakâyâ‑yı
mîriyyeyi tahsîle ve peşîn ve taksîtlerini vakt ü zamânıyla edâ ve teslîme mübâderet eylemek şartıyla
280 Rumkalesi (Birecik/Şanlıurfa‑Türkiye)
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seksen yedi senesi Mart'ı ibtidâsından iki sene bir tahvîl ile yine mîr‑i mîrândan Mîr‑i hâc Osman
Paşazâde Derviş Mehmed Paşa'ya tevcîh olunmuş olup lâkin mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Derviş
Mehmed Paşa şurût‑ı tevcîhini ilgâ ve uhdesine ihâle olunan bakâyâ‑yı mîriyyeden bu âna değin bir
nesne edâ eylemeyip ve mûmâ‑ileyh el‑Hâc Halil Paşa emvâl‑i mîriyyenin sinîn‑i güzeşte bakâyâsını
bi't‑tamâm tahsîl ve teslîm ve kendi zamânından iktizâ eden emvâl‑i mîriyyeyi dahi vakt ü zamânıyla
yerli yerinden tahsîl ve cânib‑i mîrî ve havâlâta edâ ve teslîme taahhüd birle livâeyn‑i mezbûreynin
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını istid‘â eylediği pâye‑i serîr‑i a‘lâya telhîs olundukda şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince şurût‑ı taahhüdü üzere mûmâ‑ileyhe
tevcîhiçin sâdır olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen livâeyn‑i mezbûreyn mukâtaalarının yirmi beşer
bin guruşdan elli bin guruş peşîn akçeleri bundan sonra ihrâc olunacak seksen altı senesi Lezez
mevâcibine ve kusûr mâl‑ı mîrîleri dahi kezâlik Âsitâne‑i Saâdet'de ihrâc olunacak mevâciblere
müretteb olmağla Lezez mevâcibine müretteb olan elli bin guruş mevâcib‑i mezkûr ihrâcından
mukaddem Âsitâne‑i Saâdet'e irsâl ve Hazîne‑i Âmire'ye teslîm eylemek ve kusûr mâl‑ı mîrîleri dahi
müretteb oldukları mevâcibleri ihrâcından evvel vakt ü zamânıyla Hazîne‑i Âmire'ye teslîm eylemek
ve livâeyn‑i mezbûreyn mukâtaaları bundan mukaddem seksen dört ve seksen beş ve seksen altı
senelerine mahsûben mûmâ‑ileyhin uhdesinde olmakdan nâşî mukâtaateyn‑i merkûmetey[n]in
sinîn‑i mezkûre mâllarını tamâmen ve kâmilen havâlâta edâ ve teslîm eylemek şartıyla şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince seksen yedi senesi Mart'ı ibtidâsından
seksen dokuz senesi Şubat'ı gâyetine varınca mukâtaateyn‑i mezbûreteyn iki sene bir tahvîl ile zabt
eylemek üzere mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin Başdefter[dâr] el‑Hâc Ömer Vahîd Efendi dahi i‘lâm etmekle
zikrolunan Kilis ve A‘zâz sancakları ber‑vech‑i arpalık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. 21 B. sene [1]188
A‘zâz ve Kilis sancaklarında bakâyâ kalan emvâl‑i mîriyyenin tahsîl ve tekmîli livâeyn‑i
mezbûreyn mutasarrıfının ikdâm ve ihtimâmla pezîrâ‑yı nizâm ve itmâm olacağı zâhir ve sâbıkâ
Adana eyâletine mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Bilanlı Abdurrahman Paşa havâli‑i
mezbûrenin her hâline ve emvâl‑i mîriyyenin tahsîli tarîkine vâkıf olduğuna binâen 7 R. sene [11]89
târihinde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince havâlisini keyd ü mekr‑i eşkıyâdan
hıfz u hırâset ve fukarâ‑yı raiyyeti mezâlim ve taaddîden sıyânet ve emvâl‑i muayyene ve bakâyâ‑yı
sahîha‑i mîriyyesini Mâliye tarafından sâdır olan emr‑i şerîfde tafsîlen tahrîr ve tenbîh olunduğu
üzere serîan tahsîl ve tekmîline bezl‑i kudret eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyyeden zikrolunan Kilis ve
A‘zâz sancakları ber‑vech‑i arpalık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 7 R. sene
[1]199
A‘zâz ve Kilis mukâtaâtı külliyyetli mâl ile mukayyed olup yüz yetmiş altı senesinden beri
müctemi‘ ve müterâkim olan emvâl‑i bakâyâ‑yı mîriyyeyi tahsîl eylemek şartıyla mîr‑i mîrândan
Halil Paşa'ya deruhde ve ihâle ve tahsîl‑i emvâl‑i mîriyye zımnında müteaddid evâmir‑i şerîfe ısdâr
ve irsâl olunmuşiken şimdiye değin tahsîlât ve bakâyâları ne mikdârdır ve kimlerin zimmetlerinde
kalmışdır tashîh ve tahkîki kâbil olmamakdan nâşî bundan akdem evâmir‑i şerîfe ısdâr ve Silâhşor‑ı
hâssadan Hasan Ağa mübâşeretiyle irsâl olunmuşidi. Lâkin uhdesinden gelmeyeceği tahrîrâtından
müstebân olmağın bu sûretde gerek tahsîl‑i emvâl‑i mîriyye ve gerek havâli‑i mezkûreyi hıfz u
hırâset ve fukarâ‑yı raiyyeti mezâlim ve taaddîden sıyânet eder evvel emirde livâeyn‑i mezbûreyn
mîr‑i mîrândan birine tevcîhi lâ‑büd ve muktezî olduğuna binâen livâeyn‑i mezbûreyn birine
tevcîh birle ber‑muktezâ‑yı kuyûdât müddet‑i merkûmede müctemi‘ ve müterâkim olan bin
kîseden mütecâviz emvâl‑i mîriyyenin bir sûreti ihrâc olunup livâeyn‑i mezbûreyn her kime
tevcîh olunur ise ânın ma‘rifeti ve bu def‘a mübâşir ta‘yîn olunacak Silâhşor‑ı hâssadan Mahmud
Bey mübâşeretiyle livâeyn‑i mezbûreynde mîrî kâtibi defterlerine lede'n‑nazar yüz yetmiş altı
senesinden beri mutasarrıfları olanların tahsîlât ve bakâyâları ve tahsîlâtlarından sebeb‑i tahrîr
ahkâmıyla olan havâlâtdan ne makûle mâl edâ olunmuşdur ve zimmetlerinde ne mikdâr kalmışdır
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isimleri ve bakâyâ kalan emvâl‑i mîriyye dahi kangı senelerdendir ve kimlerin zimmetlerindedir ve
tahsîlinin tarîki ne vechile ise zâhire ihrâc ve alâ‑vechi'l‑îzâh müfredât üzere defteri Deraliyye'ye
irsâl birle haberi vürûduna bakılmayıp ahâli zimmetlerinde olan emvâl‑i bakâyânın yerli yerinden
cem‘ ve tahsîl ve müretteb olan taksît akçeleri Deraliyye'ye irsâl ve mâadâsının dahi sebeb‑i tahrîr
ahkâmıyla olan havâlâtın kabzına me’mûra teslîm ve mikdârları tasrîhen inhâ ve i‘lâm bu husûsa
ber‑vefk‑i matlûb ihtimâm‑ı tâm eylemeleri lâzıme‑i hâlden ve sâbıkâ Adana eyâletine mutasarrıf
ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Bilanlı Abdurrahman Paşa mîr‑i mîrân‑ı kirâmın yararlarından
olduğundan başka havâli‑i mezbûrenin her hâline ve emvâl‑i mîriyyenin tahsîli tarîkine vâkıf olup
müstahık olduğuna binâen şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
havâlisini keyd ü mekr‑i eşkıyâdan hıfz u hırâset ve fukarâ‑yı raiyyeti mezâlim ve taaddîden sıyânet
ve emvâl‑i muayyene ve bakâyâ‑yı sahîha‑i mîriyyesini Mâliye tarafından sâdır olan emr‑i şerîfde
tafsîlen tahrîr ve tenbîh olunduğu üzere serîan tahsîl ve teslîmine bezl‑i kudret eylemek şartıyla
zikrolunan Kilis ve A‘zâz sancakları ber‑vech‑i arpalık paşa‑yı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup 7 R. sene
[1]189 târihinde bâ‑telhîs Dîvân‑ı Hümâyûn tarafından iktizâsına göre emr‑i şerîf tahrîr olunmağla
bakâyânın mikdârlarını hâvi sûreti verilmek için ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî Haremeyn Muhâsebesi'ne
ale't‑tafsîl işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Tayyârâtını 6 L. sene [1]189 târihinden ve mukâtaâtını doksan senesi Mart'ı ibtidâsından zabt
ve emvâl‑i muayyene ve bakâyâ‑yı sahîha‑i mîriyyesini tahsîl ve tekmîline bezl‑i kudret eylemek
şartıyla livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Bilanlı Abdurrahman Paşa'ya ibkâ kılınmışdır. Fî 6 L. sene [1]189
A‘zâz ve Kilis sancaklarında bakâyâ kalan emvâl‑i mîriyyenin tahsîl ve tekmîli livâeyn‑i
mezbûreyn mutasarrıfının iktidâm ve ihtimâmıyla pezîrâ‑yı nizâm ve itmâm olacağı zâhir ve
sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi İbrahim Paşa mîr‑i mîrân‑ı kirâmın yarar ve nâmdârlarından olup her
vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden tayyârâtlarını doksan senesi şehr‑i
Rebîü'l‑evvel'inin yedinci gününden ve mukâtaâtını dahi Mâliye emr‑i şerîfinde tahrîr ve tasrîh
olunan vakitden zabt ve ol havâliyi keyd ü mekr‑i eşkıyâdan hıfz u hırâset ve fukarâ‑yı raiyyeti
mezâlim ve taaddîden sıyânet ve emvâl‑i muayyene ve bakâyâ‑yı sahîha‑i mîriyyesini Mâliye emr‑i
[şer]îfinde tafsîlen tahrîr ve tenbîh olunduğu üzere serîan tahsîl ve tekmîline bezl‑i kudret eylemek
şartıyla zikrolunan Kilis ve A‘zâz sancakları mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe tevcîh. 7 Ra. sene [1]190
Sâbıkâ Abdurrahman Paşa'nın mukâtaâtı zabtı ne vakit ve halef ve self beynlerinde rü’yet‑i hesâb
husûsu ne vechile iktizâ eder ise beyân olunarak iktizâsına göre emr‑i şerîf tahrîr olunmak için
Haremeyn Muhâsebesi'ne dahi ilmühaber kâimesi verildi. 7 Ra. sene [1]190
Tayyârâtlarını bin yüz doksan bir senesi Muharrem'inin yirminci gününden ve mukâtaâtlarını
dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt eylemek şartıyla sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 20 M. sene
[1]191; Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir.
Sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi ve Seraskeri Vezîr Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine mukâtaâtını Mâliye
tarafından tahrîr olunan diğer emr‑i şerîfde tasrîh ve beyân olunan kâide‑i mîriyyeye tatbîk ederek
zabt eylemek şartıyla tevcîh. Fî 25 Ca. sene [1]191
Zamân‑ı zabtı ve halef ve selef beynlerinde rü’yet‑i hesâb husûsu kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyye üzere
ne vechile iktizâ eder ise beyân olunarak emri tahrîr ve iktizâ eden mahallere kayd ü sebt olunmak
için ilmühaber kâimesi verildi.
Tayyârâtlarını 7 L. sene [1]191 târihinden ve mukâtaâtlarını doksan iki senesi Mart'ı ibtidâsından
zabt ve emvâl‑i muayyene ve bakâyâ‑yı sahîha‑i mîriyyeyi tahsîl ve tekmîline bezl‑i kudret eylemek
şartıyla A‘zâz ve Kilis sancakları hâlâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çerkes Hasan Paşa hazretlerine
ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
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Tayyârâtlarını gurre‑i Ca. sene [1]192 târihinde ve mukâtaâtlarını dahi Mâliye tarafından tahrîr
olunacak diğer emr‑i âlîşânda münderic olan târihden kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyyeye tatbîk ederek
zabt u rabt ve emvâl‑i muayyene ve bakâyâ‑yı sahîha‑i mîriyyeyi tahsîl ve tekmîline bezl‑i kudret
eylemek şartıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh.
Gurre‑i Ca. sene [1]192
Livâeyn‑i mezbûreyn vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Tayyârâtları tevcîhi târihinden ve mukâtaâtlarını Mâliye tarafından tahrîr olunacak emirde
münderic târihden zabt u rabt ve emvâl‑i muayyene ve bakâyâ‑yı sahîha‑i mîriyyeyi tahsîl ve
tekmîline bezl‑i kudret eylemek şartıyla Haleb Vâlisi Vezîr Abdi Paşa'ya ilhâkan tevcîh olunmuşdur.
8 N. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i muharrer vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ilhâkan ibkâ kılınmışdır.
4 L. sene [1]194
Livâeyn‑i mezbûreyn hâlâ Haleb Beylerbeyisi Osman Paşa'ya şurût‑ı sâbıkı üzere ilhâkan tevcîh.
15 M. sene [1]195
Livâeyn‑i mezbûreyn sâbıkâ Niğde mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Derviş Mehmed Paşa'ya şurûtuyla
tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]195
Livâeyn‑i mezbûreyn mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh
olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Livâeyn‑i mezbûreyn rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Kürdî Mehmed Ağa'ya tevcîh olunmuşdur. 24 Za.
sene [1]195
Şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tayyârâtlarını 9 R. sene
[1]196 târihinden ve mukâtaâtlarını dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt u rabt ve selefi
tarafından ahz olunmuş var ise ahz u kabz ve senesi hitâmına dek emvâl‑i mîriyyesin tamâmen ve
kâmilen tahsîl ve havâle olunan mahallere edâ ve teslîm ve sinîn‑i güzeşteden bakâyâ kalan emvâl‑i
mîriyyeyi dahi yerli yerinden cem‘ ve tahsîline ve cânib‑i mîrîye teslîmine ihtimâm ve dikkat eylemek
şartıyla Kilis ve A‘zâz sancakları sâbıkâ Adana beylerbeyisi olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan
Bilanlı Abdurrahman Paşa'ya ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 9 R. sene [1]196
[s. 102]

[12.5] Livâ‑i Mutıh281
[12.6] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Eyâlet‑i Haleb

Haleb sancağında Mutıh nâhiyesinde Kınnesrin282 nâm karye ve gayrıdan yetmiş bin altı yüz
altmış akçe zeâmet ile vilâyet‑i Haleb'in defter kethüdâsı olan Yusuf'un hayât ve memâtı nâ‑ma‘lûm
olup zeâmet‑i mezbûr ile kethüdâlığı mahlûl olmağla sulbî oğlu el‑Hâc İsmail'e tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i B. sene [1]184
Zeâmet‑i mezbûr ile vilâyet‑i Haleb'in defter kethüdâsı olan mezkûr el‑Hâc İsmail veled‑i Yusuf
Haleb Vâlisi vezîr Abdi Paşa hazretlerinin maiyyetine me’mûr iken eşkıyâdan olduğuna binâen
vezîr‑i müşârun‑ileyh ile muhârebe ve firâr edip zeâmet‑i mezbûr ile zikrolunan Defter Kethüdâlığı
ol vechile mahlûl olduğunu vezîr‑i müşârun‑ileyh tahrîr eylediği ecilden şeref‑yâfte‑i sudûr olan
hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince zeâmet‑i mezbûr ile zikrolunan Defter Kethüdâlığı
Ali Hâne‑i Seferli zîde mecdühûya bâ‑mukâbele‑i nân tevcîh olunup istihdâmıçin emr‑i şerîf tahrîr
olunmuşdur. Fî 17 Ca. sene [1]194
281 İl Matah (BOA, HRT.h. 469, lef, 2.); Al Maţāḩ (Mapcarta)
282 Qinnasrīn (Suriye)
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Kethüdâlık‑ı Defter‑i Eyâlet‑i Haleb
Haleb sancağında Mutıh nâhiyesinde Kınnesrin nâm karye ve gayrıdan yetmiş beş bin altı yüz
altmış akçe zeâmet ile eyâlet‑i Haleb'in Defter Kethüdâlığı dârende el‑Hâc İsmail veled‑i Yusuf
zîde mecdühûnun üzerinde ve hidmet‑i lâzımesinde mukîm ve sadâkatkâr ve azlini mûcib hareketi
yoğiken Haleb Alâybeyisi sâbık Seyyid Mustafa garaz‑ı nefsâniyyeti icrâ kasdıyla hilâf arz ve zeâmet‑i
mezbûr ile defter kethüdâlığı ref‘inden Ali Hâne‑i Seferli'ye bâ‑mukâbele‑i nân tevcîh ve gadr olup
lâkin mezbûr Ali'nin hidmet‑i lâzımesini edâya iktidârı olmadığından mâadâ tevcîhi târihinden
beri Haleb'de sâkin olmayıp kethüdâlık‑ı mezbûr ol vechile mahlûl ve mûmâ‑ileyh her vechile
mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i Haleb'in Defter
Kethüdâlığı merkûm Ali Hâne‑i Seferli‑i sâbıkın ref‘inden mûmâ‑ileyhe Haleb Kâdısı es‑Seyyid
Osman'ın i‘lâmı ve Haleb Alâybeyisi Hüseyin'in arzı ve mütesellimi Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından
Hüseyin dâme mecdühûnun arzı mûceblerince bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunup
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Zeâmetiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 13 L. sene [1]198
Haleb sancağında Mutıh nâhiyesinde Kınnesrin nâm karye ve gayrıdan yetmiş beş bin altı yüz
altmış akçe zeâmet ile eyâlet‑i Haleb'in defter kethüdâsı olan el‑Hâc İsmail veled‑i Yusuf fevt olup
zeâmet‑i mezbûr ile defter kethüdâlığı mahlûl olduğuna binâen Ali Hâne‑i Seferli‑i sâbık sâhib‑i
evveli olduğu ecilden kemâ fi'l‑evvel kendiye tevcîh olunması bâbında rikâb‑ı kâmyâbıma sunduğu
arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet etmeğin şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâm olunmasıçin emr‑i şerîf tahrîr ve zeâmetiçin başka tahvîl verilmişdir. 7 Za. sene
[1]201
Dergâh‑ı Muallâm kapıcıbaşılarından olup hâlâ mütesellimi el‑Hâc İbrahim dâ‑
me mecdühûya hüküm:
Haleb sancağında Mutıh nâhiyesinde Kınnesrin nâm karye ve gayrıdan yetmiş bin altmış altı
akçe zeâmet ile Haleb eyâletinin Defter Kethüdâsı Ali Hâne‑i Seferli‑i sâbık bundan akdem me’mûr
olduğu İsmail cânibinde nâ‑mevcûd ve târik‑i hidmet olduğundan zeâmet‑i mezbûr havâss‑ı
hümâyûnuma ba‘dehû mutasarrıf‑ı sâbıkına verilmek üzere mahalli tashîh olunup ancak zeâmet‑i
mezbûr ile defter kethüdâlığının hâsılâtı kalîl ve câizesi kesîr olduğundan bu âna değin kimes‑
ne rağbet etmeyip alâ‑hâlihî mahlûl ve erbâb‑ı istihkâkdan Ebubekir veled‑i Yusuf zîde mecdühû
tâlib ve râgıb olduğunu eyâlet‑i Haleb'in Tîmâr Defterdârı Mehmed ile sekiz nefer sancaklısının
züamâ ve erbâb‑ı tîmârı mahzar ve zeâmet‑i mezbûr ile zikrolunan defter kethüdâlığı mûmâ‑ileyhe
verilmek bâbında Haleb Alâybeyisi Hasan arz etmeğin mûcebince zeâmet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 8 Ca. sene [1]212

[Ek: 101/1]

Kethüdâlık‑ı Defter‑i Eyâlet‑i Haleb
Tîmâr ile eyâlet‑i mezbûrun Defter Kethüdâsı Ebubekir veled‑i Yusuf fevtinden mülâzımlardan
dârende el‑Hâc Hasan veled‑i Hüseyin zîde mecdühûya Haleb Alâybeyisi Hasan arz ve sancaklısının
mahzarı ve bî‑kayddan tevcîh ve mûmâ‑ileyh yarar ve işgüzâr olduğundan mûmâ‑ileyhe zikrolunan
Haleb eyâletinin Defter Kethüdâlığı hidmetinde istihdâm olunmasıçin Haleb vâlisine hitâben emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 15 L. sene [1]214
Kethüdâlık‑ı mezbûr el‑Hâc Hasan veled‑i Hüseyin'in nâ‑mevcûdundan dârende Ali veled‑i
Abdullah'a Haleb Alâybeyisi Mehmed arz ve sancaklısı mahzarlarıyla mûcebince ref‘inden mûmâ‑ileyh
Ali veled‑i Abdullah'a tevcîh olunmağla eyâlet‑i Haleb'in Defter Kethüdâlığı hidmetinde istihdâm
olunmasıçin Haleb vâlisine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. 29 M. sene [1]223
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Haleb vâlisi vezîr‑i mükerrem ( ) Paşa'ya hitâben;
Haleb sancağında Mutıh nâhiyesinde Kınnesrin nâm karye ve gayrıdan yetmiş bin altı yüz
altmış akçe zeâmet ile eyâlet‑i Haleb'in Defter Kethüdâlığı dârende el‑Hâc Hasan veled‑i Hüseyin
zîde kadruhûnun berât‑ı şerîfle üzerinde ve Silâhşor‑ı hâssadan olduğundan Istabl‑ı Âmire'de
hidemât‑ı lâzımede mevcûd bulunmak ehemm ü elzem olduğundan hidemât‑ı lâzımesi bi'l‑vekâle
rü’yet olunup zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i mezbûrun defter kethüdâlığına bir vechile dahl îcâb
etmez iken nâ‑mevcûdundan olarak Mîralây Mehmed arzıyla 29 M. sene [1]223 gününde Ali veled‑i
Abdullah'a tevcîh ve berât ve ol vechile gadr olunduğu mûmâ‑ileyh el‑Hâc Hasan veled‑i Hüseyin
Silâhşor‑ı hâssa zîde mecdühû rikâb‑ı müstetâba sunduğu arzuhâliyle inhâ ve zeâmet ile defter
kethüdâlığı mezkûrun ref‘inden kendiye verilmesi bâbında istid‘â‑yı inâyet etmeğin sâhib‑i arzuhâlin
istid‘âsı üzere tevcîh oluna deyü hatt‑ı şerîf‑i şevket‑redîf şeref‑i rîz‑i sudûr etmekle şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince zeâmet‑i mezbûr ile eyâlet‑i Haleb'in Defter
Kethüdâlığı mezkûr Ali veled‑i Abdullah'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh el‑Hâc Hasan veled‑i Hüseyin
zîde kadruhûya ibkâen tevcîh olunmağla eyâlet‑i Haleb'in Defter Kethüdâlığı hidmetinde istihdâm
olunmasıçin paşa‑yı müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 14 R. sene [1]224
Haleb sancağında Mutıh nâhiyesinde Kınnesrin nâm karye ve gayrıdan yetmiş bin altı yüz
altmış akçe zeâmet ile eyâlet‑i mezbûr defter kethüdâlığına mutasarrıf Ali veled‑i el‑Hâc Silâhşor‑ı
hâssa bilâ‑veled fevt olup zeâmet‑i mezbûr ile defter kethüdâlığı mahlûl olduğunu Teberdârân‑ı
Zülüflüyân‑ı hâssadan dârende Mustafa zîde mecdühû rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı hüsrevâneye sunduğu
arzuhâliyle inhâ ve mahlûl‑i mezbûrun kendiye bâ‑mukâbele‑i nân verilmesi bâbında istid‘â ve
ol bâbda şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhâne mûcebince tevcîh
olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâm eylemesiçin hâlâ Haleb Vâlisi Sadr‑ı esbak atûfetlü Hurşid
Ahmed Paşa hazretlerine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 28 Z. sene [12]33
[s. 102]

[12.7] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑i Haleb

Haleb ve Kilis sancaklarında Altınözü ve gayrı nâhiyelerde Miyadin283 nâm karye ve gayrıdan
yirmi iki bin yedi yüz akçe zeâmetle vilâyet‑i Haleb'in tîmâr defterdârı olan el‑Hâc İbrahim fevt
olup zeâmetle vilâyet‑i Haleb'in Tîmâr Defterdârlığı mahlûl, dârende‑i fermân Haydar zîde mecdühû
müteveffâ‑yı mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup her vechile merhamete sezâvârdır deyü zeâmet‑i
mezbûr ile zikrolunan Tîmâr Defderdârlığı oğlu mûmâ‑ileyhe verilmek bâbında inâyet recâsına hâlâ
Haleb Alâybeyisi el‑Hâc Halil zîde kadruhû arz etmeğin mûcebince fevtinden sulbî oğlu mûmâ‑ileyh
Haydar zîde mecdühûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için hükm verilmişdir. Fî 6
Za. sene [1]171; Kaydı Ordu‑yı Hümâyûn defterindedir.
[Ek: 101/1]

Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑i Haleb
Haleb ve Kilis sancaklarında Altınözü nâm karye ve gayrıdan yirmi iki bin yedi yüz akçe zeâmet
ile eyâlet‑i Haleb'in Tîmâr Defterdârı Hüseyin veled‑i Ebubekir sancaklısı muvâcehesinde yedinde
olan berâtın verip zeâmet‑i mezbûr ve zikrolunan Tîmâr Defterdârlığı'nı hüsn‑i rızâsıyla erbâb‑ı
istihkâkdan dârende Mehmed veled‑i Mehmed zîde mecdühûya kasr‑ı yed eylediğine binâen tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Haleb Alâybeyisi Arslan zîde kadruhû ile eyâlet‑i
mezbûrun yoklamasına me’mûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Mehmed Sâlih zîde mecdühû arz
ve sekiz nefer mühürleri mutâbık züamâ ve erbâb‑ı tîmârı dahi mahzar etmeleriyle mûceblerince
hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdullah Paşa'ya hitâben başka
emir yazılmışdır. Fî 2 M. sene [1]210
Mezkûr Mehmed veled‑i Mehmed bilâ‑veled şehîden fevtinden karındaşı Hasan veled‑i Mehmed
zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur. 28 S. sene [1]229
283 Meydan Mahallesi (Samandağ/Hatay‑Türkiye); Miyadin (1946 Türkiye Haritası Antakya paftası)

245

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Hâlâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yusuf Paşa hazretlerine hüküm:
Haleb sancağında Altınözü nâhiyesinde Miyadin nâm karye ve gayrıdan yirmi iki bin yedi yüz
akçe zeâmet ile eyâlet‑i Haleb'in Tîmâr Defterdârlığı'na mutasarrıf mezkûr Hasan veled‑i Mehmed
zeâmetiyle defterdârlığına adem‑i rağbet ve keff‑i yed etmekle zeâmet‑i mezbûr ile defterdârlığı
ol vechile mahlûl, dârende‑i fermân‑ı vâcibü'l‑iz‘ân kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Seyyid el‑Hâc Meh‑
med veled‑i Abdülbâki zîde mecdühû erbâb‑ı istihkâkdan ve sancak mülâzımlarından olup fenn‑i
kitâbetde mâhir ve umûr‑ı defterdârlığa muktedir olduğundan zeâmet‑i mezbûr ile defterdârlık‑ı
mezkûrun mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Haleb Alâybeyisi ve iki nefer mühürleri mutâbık muhtâr‑
ları ile züamâ ve erbâb[‑ı tîmâr] ale'l‑umûm mahzar ve sen ki vezîr‑i müşârun‑ileyhsin arz ve iltimâs
eylediğin ecilden mûcebince zeâmet‑i mezbûr ile defterdârlık‑ı mezbûr mezkûrun adem‑i rağbet
ve keff‑i yedinden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâm eylemen emrim
olmuşdur. Buyurdum ki; sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim ve sen ki vezîr‑i müşârun‑ileyhsin arz ve
iltimâsın mûceblerince mûmâ‑ileyh Seyyid el‑Hâc Mehmed veled‑i Abdülbâki zîde mecdühûyu
eyâlet‑i Haleb'in zikrolunan Tîmâr Defterdârlığı hidmetinde istihdâm eyleyip min‑ba‘d sâdır olan
emr‑i şerîfime mugâyir âharı dahl ve taarruz etdirmeyesin deyü vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 B. sene [1]242

[s. 103]

[13.] Eyâlet‑i Şam284

Eyâlet‑i mezbûre Mîr‑i hâclık ve Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Es‘ad Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre Şam Mîr‑i hâclığı ve mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan sâbıkâ
Haleb eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Râgıb Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 15 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Mîrü'l‑hâclık ve mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan sâbıkâ
Sayda Vâlisi Mekkîzâde Vezîr Hüseyin Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 20 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre mîr‑i hâclık ve mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan hâlâ
mutasarrıfı Mekkîzâde Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 2 M. sene [1]171; Terkîn.
Vilâyeti olan Gazze'de ikâmet eylemek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn vezâreti ref‘ ve terkîn olunmuşdur.
8 Ra. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârın kesîrü'l‑cedvâ ve vesî‘ü'l‑enhâ
eyâletinden olduğuna binâen zabt u rabtı ve ahâlisinin himâyet ve sıyâneti ile hüccâc‑ı zevi'l‑ibtihâcın
zihâb ü iyâblarında hıfz u hırâseti bir vezîr‑i kârgüzârın uhde‑i ihtimâmına tefvîzi muktezeyât‑ı
vakt ü hâlden olup ve sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çeteci Abdullah Paşa hazretleri yarar
ve nâmdâr ve hamiyyet‑şiâr ve a‘mâl‑ı askere kâdir olmağla eyâlet‑i mezbûre ve mîr‑i hâclığı ve
mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. "Müsâade‑i hümâyûnum erzânî kılınmışdır" deyü bâlâsına hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket
makrûn keşîde buyurulan telhîs sadrıa‘zam hazretlerinin taraf‑ı âlîlerinde kalmışdır. 8 Ra. sene
[1]171
Eyâlet‑i mezbûre Mîrü'l‑hâclığı ve mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla hâlâ mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem Çeteci Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i
Z. sene [1]171
284 Damascus (Suriye)
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Eyâlet‑i mezbûre ve mîr‑i hâclığı mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan hâlâ
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Çeteci Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 14 Ra.
sene [1]173; Telhîsi ve hatt‑ı hümâyûnu saâdetlü reîs efendi hazretlerinde kalmışdır.
Eyâlet‑i mezbûre ve Mîrü'l‑hâclığı ve mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan
sâbıkâ Trablusşam Vâlisi ve Cerde başbuğu olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa
hazretlerine Aydın Muhassıllı[ğı] üzerinde kalmak şartıyla bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
23 Ca. sene [1]173
Şam eyâleti ve Mîrü'l‑hâclığı ve mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan sâbıkâ
Trablusşam Vâlisi ve Cerde başbuğu olan Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Ra. sene [1]174
Zikrolunan Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı mülhakâtı olan Kudüs ve Nablus sancaklarıyla maan
vezîr‑i müşârun‑ileyh Osman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 17 Z. sene
[1]174
Eyâlet‑i mezbûre Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkı ve mîr‑i hâclığı ile mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Osman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh Osman
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh Osman
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 15 N. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Gurre‑i B. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 15 C. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 24 S. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 10 R. sene [1]181
[s. 104]

Eyâlet‑i mezbûre Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh el‑Hâc
Osman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 2 R. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. Fî 27 S. sene
[1]183
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
26 S. sene [1]184
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Osman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 5 M. sene [1]185
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
Gurre‑i M. sene [1]186
Sâbıkâ Erzurum Vâlisi ve Kars cânibi Seraskeri Vezîr‑i mükerrem Hâfız Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 3 Ca. sene [1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 14 Z. sene [1]186
Sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Azmzâde Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
19 Ca. sene [1]187
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Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 29 Z. sene
[1]187
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 18 R. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 20 Ra. sene [1]190
Nablus sancağı dahi ilhâkan tevcîh. 5 N. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Nablus sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed
Paşa hazretlerine Kudüs sancağı ilhâkıyla kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 19 S. sene
[1]191
Eyâlet‑i mezbûr Nablus sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Paşa
hazretlerine ibkâ. 29 Ra. sene [1]192; Kudüs sancağı ilhâkdır.
Eyâlet‑i mezbûr Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 10 Ra. sene
[1]193
Eyâlet‑i mezbûr Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 15 Ra. sene
[1]194
Eyâlet‑i mezbûr Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân
ibkâ. 9 Ra. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr Kudüs ve Nablus sancakları ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân
ibkâ kılınmışdır. 13 Ra sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtı ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 15 Ra. sene [1]197
Şam eyâleti Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkı ve mîr‑i hâclığı ile sâbıkâ Adana Vâlisi Mîrü'l‑hâc
Osman Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i C. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkı ve mîr‑i hâclığı ile sâbıkâ Şam Beylerbeyisi
olup bu def‘a rütbe‑i vezâret verilen Osman Paşazâde Derviş Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 21 Ş. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkı ve mîr‑i hâclığı ile Osman Paşazâde Vezîr
Derviş Mehmed Paşa'ya ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i Ra. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkı ve mîr‑i hâclığı ile sâbıkâ Safed ve Sayda ve
Beyrut eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Cezzâr el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 2 R. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkı ve mîr‑i hâclığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i Ra. sene 1200
Şam eyâleti Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkı ve mîr‑i hâclığı ile sâbıkâ Haleb ve Trabzon Vâlisi
Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Gurre‑i M. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
kemâ‑kân ibkâ. 13 M. sene 1202
Şam eyâleti ve Mîrü'l‑hâclığı ve Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Cerde Başbuğu ve
Trablusşam Beylerbeyisi el‑Hâc İbrahim Paşa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh. 15 R. sene [1]202
târihinden zabt eylemek üzere tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]202
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Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 R. sene [1]204
Şam eyâleti ve Mîrü'l‑hâclığı Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkıyla hâlâ Safed ve Sayda ve Beyrut
eyâletine mutasarrıf Vezîr Cezzâr el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh. 23 M. sene [1]205
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 23 Z. sene [1]205
[s. 103]

[13.1] Mîr‑i Hâclık‑ı Şam

Es‘ad Paşa'ya ibkâ. 8 L. sene [1]169
Mekkîzâde Vezîr Hüseyin Paşa üzerindedir. Bâ‑hatt‑ı hümâyûn vezâreti terkîn.
Çeteci Vezîr Abdullah Paşa'ya verilmişdir. 8 Ra. sene [1]171
Müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i Z. sene [1]171
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 Ra. sene [1]173
Vezîr Osman Paşa'ya verilmişdir. 18 Ra. sene [1]174
Müşârun‑ileyh Osman Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 17 Z. sene [1]174
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]175
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 15 N. sene [1]177
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i B. sene [1]178
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 15 C. sene [1]179
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 24 S. sene [1]180
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 R. sene [1]181
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 2 R. sene [1]182
Müşârun‑ileyhe ibkâ. 27 S. sene [1]183
Şam eyâleti ve mülhakâtıyla Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. gurre‑i M. sene 1201
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 13 M. sene 1202
[s. 106]

[13.2] Livâ‑i Kuds‑i şerîf285

Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ilhâkıyla Şam eyâletine mutasarrıf olup hâlâ mîrü'l‑hâc olan Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Es‘ad Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Şam eyâletiyle maan sâbıkâ Haleb eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Râgıb Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 R. sene [1]170
Şam eyâletiyle maan sâbıkâ Sayda Vâlisi Mekkîzâde Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 20 R. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı ve Nablus sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Mekkîzâde
Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ. 2 M. sene [1]171; Terkîn,
bâ‑hatt‑ı hümâyûn.
285 Al‑Kuds (Filistin)
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Livâ‑i mezbûr Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı ve Nablus sancağıyla maan sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Çeteci Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 Ra. sene [1]171
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i Z. sene [1]171
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 14 Ra. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağıyla maan Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı ihsân olunan sâbıkâ Trablus
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 23 Ca. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağıyla maan Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı ihsân olunan sâbıkâ Trablusşam
Vâlisi ve Cerde başbuğu olan Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 18 Ra. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağıyla maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâclığı ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn yine
müşârun‑ileyhe ibkâ. Fî 17 Z. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâclığı ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî
5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâclığı ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî
10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâclığı ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 15 N. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Vezîr Osman Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Vezîr Osman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 15 C. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Vezîr el‑Hâc Osman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 24 S. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Vezîr el‑Hâc Osman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 10 R. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Nablus sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 2 R. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. Fî 27 S. sene [1]183
[s. 105]

Livâ‑i Kuds‑i şerîf
Rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile İbrahim zîde mecdühûya muktezâ‑yı istiklâli üzere Mısır Vâlisi ve Seraskeri
Vezîr el‑Hâc Osman Paşa hazretleri tevcîh eylediğini inhâ ve mûcebince emr‑i âlî i‘tâ buyurulmasını
iltimâs etmekle Rikâb‑ı Hümâyûn tarafından tevcîh emri yazılmışdır. 11 Ra. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 27 L. sene [1]187; Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Gazze ve Remle sancakları ilhâkıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6
L. sene [1]189; Gazze ve Remle sancakları mâlikâne olmuşdur. 6 S. sene [1]190
Yalnız livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh İbrahim Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L.
sene [1]190
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Livâ‑i mezbûr hâlâ Şam Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. Fî 19 S sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Aydın sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem İzzet Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 16 Za. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr hâlâ Şam Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 13 Ca S sene [1]192
Livâ‑i mezbûr hâlâ Şam vâlisi vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 10 Ra. sene [1]193
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 15 Ra. sene [1]194
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 9 Ra. sene [1]195
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 13 Ra. sene [1]196
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 15 Ra. sene [1]197
Livâ‑i mezbûre Şam eyâleti ilhâkıyla Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i C. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Şam eyâletine ilhâkan Vezîr Derviş Mehmed Paşa'ya tevcîh. 21 Ş. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. Gurre‑i Ra. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr Şam eyâletine ilhâkan Vezîr Cezzâr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 2 R. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. Gurre‑i Ra. sene 1200
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla Vezîr Battâl Hüseyin Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i M. sene 1201
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 13 M. sene 1202
[s. 106]

[13.3] Livâ‑i Baalbek286
[13.4] Livâ‑i Kale‑i Kerek287

[s. 107]

[13.5] Livâ‑i Gazze288

Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i iştirâk ve mâlikâne mutasarrıfı Hüseyin Paşa'ya Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesiyle bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 21 Ş. sene [1]169
Vezîr‑i müşârun‑ileyhin vezâreti ibkâ olunmağla ber‑vech‑i mâlikâne üzerinde olan Gazze
sancağı bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Ra. sene [1]175; Asl‑ı hatt‑ı hümâyûnu kaleme
verilmeyip buyuruldu olmuşdur.

[13.6] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Tîmârhâ‑yı Şam
[13.] Eyâlet‑i Safed289 ve Sayda290 ve Beyrut291

Eyâlet‑i mezbûre Cerde Başbuğluğu ve şurût‑ı sâbıkasıyla sâbıkâ Trablusşam mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Sa‘deddin Paşa hazretlerine mukâtaâtını altmış dokuz senesi Mart'ı ibtidâsından
286 Baalbek (Lübnan)
287 Kerak (Ürdün)
288 Gaza (Filistin)
289 Safed (İsrail)
290 Sidon (Lübnan)
291 Beirut (Lübnan)
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zabt etmek üzere sene‑i mezbûre Şevvâl'inin altıncı gününden eyâlet‑i mezbûre bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 6 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre Cerde Başbuğluğu hidmetini sinîn‑i sâbıkadan ziyâde tedârik‑i kaviyye ile
rü’yet ve rızâ‑yı hümâyûn‑ı mülûkâne üzere hareket eylemek ve mukâtaâtını yetmiş senesi Mart'ı
ibtidâsından zabt eylemek şartı ve rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ve Cerde Başbuğluğu ile sâbıkâ Kuds‑i şerîf
sancağına mutasarrıf olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Hüseyin Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 15 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre mukâtaâtını yetmiş senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere Cerde
Başbuğluğu ile sâbıkâ Cidde sancağına mutasarrıf Musa Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 20 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûrenin tayyârâtına işbu yetmiş bir senesi Safer'inin yirmi altıncı gününden
ve mukâtaât‑ı mîriyyesine sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından mutasarrıf olmak üzere sâbıkâ
Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunup
Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. 27 S. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûrenin tayyârâtını sene‑i mezbûre Cumâde'l‑ûlâ'sının yirmi dördüncü gününden
ve mukâtaâtını dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek ve Cerde hidmetine bi'n‑nefs
kıyâm ve azîmet eylemek şartıyla zikrolunan Sayda Beylerbeyiliği sâbıkâ Adana Beylerbeyisi Ahmed
Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre bi‑nefsihi Cerde başbuğu maiyyetinde hidmetde bulunmak şartıyla ber‑vech‑i
mâlikâne hâlâ mutasarrıfı Yeğen Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye şurût‑ı kadîmi mûcebince bi‑nefsihi
hidmetde mevcûd bulunmak şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 14 Ra. sene [1]173; Hatt‑ı hümâyûnu
reîs efendide kalmışdır.
Sayda eyâletinin tayyârâtını yetmiş üç senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının yirmi üçüncü gününden ve
mukâtaâtını dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ve Cerde başbuğu maiyyetinde
bulunmak şartıyla eyâlet‑i mezbûru vezâreti ibkâsıyla sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Nu‘mân Paşa'ya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 Ca. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Mukaddemâ rütbe‑i mîr‑i mîrânî ihsân olunan Azmzâde Mehmed Paşa'ya yetmiş altı senesi
Receb'inin on birinci gününden tayyârâtını ve sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından dahi mukâtaâtını
zabt etmek ve Cerde başbuğu maiyyetinde mevcûd bulunmak şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince Sayda eyâleti rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh
olunmuşdur. 11 B. sene [1]176
Zikrolunan Sayda ve Beyrut eyâletinin yetmiş yedi senesi Cumâde'l‑âhire'sinin on birinci
gününden tayyârâtını ve sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından dahi mukâtaâtını zabt etmek üzere
Cerde başbuğu maiyyetinde mevcûd bulunmak şartıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.11 C. sene
[1]177; Ahmed Paşa'ya Mısır verilmişdir.
Ba‘dehû Safed ve Sayda [ve] Beyrut eyâleti yetmiş yedi senesi Mart'ı ibtidâsından mukâtaâtını
ve sene‑i mezbûre Şevvâl'inin altıncı gününden dahi tayyârâtını zabt etmek üzere sâbıkâ Mısır
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn Cerde başbuğu
maiyyetinde bulunmak şartıyla tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [11]77
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Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i müşâr[un‑ileyh] Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûrun tayyârâtını yetmiş dokuz senesi Muharrem'inin on yedinci gününden ve
mukâtaâtını dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ Adana Vâlisi Azmzâde
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 17
M. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 24
S. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre Cerde hidmetini rü’yet etmek üzere vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 23 Ca. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr Cerde hidmetini rü’yet etmek üzere vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 20 Ş. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr Cerde hidmetini rü’yet etmek üzere vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14
L. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr Cerde hidmetini rü’yet şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 6 N. sene
[1]184; Rikâb.
Sâbıkâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine tevcîh. Gurre‑i Ra. sene
[1]184
Vezîr Osman Paşazâde Derviş Mehmed Bey'e bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh. 21 Ca. sene [1]184
Hâlâ İstankö[y] Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Receb Paşa hazretlerine tevcîh. 23 B. sene
[1]185
[s. 108]

Eyâlet‑i Safed ve Sayda ve Beyrut
Levendât Başbuğu Karaca Ali'ye Cerde hidmetini rü’yet eylemek şartıyla rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.7 Za. sene [1]186; Rikâb‑ı Hümâyûn.
Cerde hidmetini rü’yet eylemek şartıyla Bosnevî el‑Hâc Ahmed'e bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh
olunmuşdur. Gurre‑i C. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr Cerde hidmetini rü’yet eylemek şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr Cerde hidmetini rü’yet eylemek şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 25 R. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 3 Ca. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı Cezzâr Ahmed Paşa'ya tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i N. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Nablusî Mustafa Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 2 R. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Cezzâr Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 19 Ca. sene [1]190
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Eyâlet‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Cezzâr Ahmed Paşa hazretlerine
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 21 S. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem Cezzâr Ahmed Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene
[1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Cezzâr Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Cezzâr el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Cezzâr [Ahmed] Paşa Kethüdâsı Selim Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 2 R. sene [1]199; Müteveffâ.
Eyâlet‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Hama Mütesellimi Selim Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 22 B. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Cezzâr Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Gurre‑i M. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4
L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sayda Beylerbeyisi mîr‑i mîrândan Selim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 15 M. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Rakka Vâlisi Vezîr Cezzâr el‑Hâc Ahmed Paşa'ya me’mûriyyeti emr‑i
şerîfinde tafsîl olunduğu üzere ilhâkan tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]202
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
İbkâ. 11 L. sene [1]204
Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı ilhâkan tevcîh. 23 M. sene [1]205
İbkâ. 2 L. sene [1]205
İbkâ. 23 Z. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 Za. sene [1]206
"Bismihî"

[Ek: 108/1]

Gazze ve Remle sancakları bu def‘a şeref‑efzâ‑yı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince hâlâ Kuds‑i şerîf sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İbrahim dâme ikbâlühûya üzerin‑
de olan livâ‑i mezbûra ilhâkan tevcîh ve ihsân buyurulmağla livâeyn‑i mezbûreteynin mâlikâne
kaydı ref‘ ve terkîn olunmak bâbında fermân‑ı âlî sudûruna binâen livâeyn‑i mezbûreteyn beher
sene Cerde bedeli aynî iki yüz nefer vermek ve senevî on bin guruş mâl‑ı irsâliyyesin teslîm‑i
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Hazîne‑i Âmire eylemek üzere elli beş bin dokuz yüz on altı buçuk guruş muaccele ile Şeyhü'l‑be‑
led‑i Mısr‑ı Kahire olan Ebuzzeheb Muhammed Bey'in mâlikâne uhdesinde olduğu derkenâr olun‑
mağla sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn olunup beher sene Cerde
için ber‑vech‑i mu‘tâd iki yüz nefer tertîb ve techîz birle vermek ve on bin guruş mâl‑ı irsâliyyesin
dahi Hazîne‑i Âmire'ye teslîm eylemek şartıyla livâeyn‑i mezbûreteyn sâbıkü'z‑zikr Kuds‑i şerîf san‑
cağına ilhâkan tevcîh olunduğunu müş‘ir emr‑i şerîf ısdârıçin Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne ilmüha‑
beri i‘tâ olunmak bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince mâlikâne kaydı ref‘ ve
terkîn olunmağla tevcîh emr‑i şerîfi tahrîriçin Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne işbu ilmühaber verildi.
Fî 4 Ca. sene 1189
[Mühür] Yâ Tevvâb Ali

[Ek: 108/2

[s. 110]

Hâshâ‑i Gazze ve Remle ve tevâbii mukâtaası fi'l‑asl ba‘zı kesânın mâlikâne uhdelerinde iken
birkaç seneden beri maktûl Dâhir Ömer'in tasallutuna binâen zabtı mümkin olmadığı cihetden
merkûm Dâhir Ömer katlolunmazdan mukaddemce müteveffâ Ebuzzeheb Muhammed Bey'e mâ‑
likâne tefvîz ve ba‘dehû fevt oldukda hasbe'l‑iktizâ mâlikâne kaydı ref‘ ve Kuds‑i şerîf sancağı mu‑
tasarrıfı İbrahim Paşa'ya ber‑vech‑i ilhâk verilmiş olup ol vakitde mâlikâne kaydının ref‘ ve ilhâkiyeti
ol havâlinin indifâ‘‑ı ihtilâli irâdesine mebnî olmağla el‑hâletü hâzihî kemâ fi's‑sâbık muaccele ile
mâlikâne fürûhtu sıyânet‑i mîrîyi mûcib olmakdan nâşî mukâtaa‑i mezbûr nef‘an li'l‑mîrî mâl‑ı mu‑
kayyed‑i kadîmi edâ ve beher sene iki yüz nefer mükemmel ve müretteb aynî nefer Cerde bedeli
kemâ fi'l‑evvel verilmek şartıyla on bin guruş muaccele ile ber‑vech‑i mâlikâne uhdelerine tevcîh
ve tefvîz olunmasını hâlâ Kapudan‑ı Deryâ Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Gâzi Hasan Paşa hazretleri
takrîr ile iltimâs etmekle takrîrleri lede'l‑arz şeref‑yâfte‑i sudûr olan fermân‑ı hümâyûn‑ı mekâ‑
rim‑meşhûn mûcebince mukâtaa‑i merkûmenin muaccele‑i kadîmesi olan elli beş bin dokuz yüz
on altı buçuk guruşun kırk beş bin dokuz on altı buçuk guruşu vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerinin
masârif‑i seferiyyesine medâr olmak için atıyye‑i behiyye‑i şehriyârî olmak üzere inâyet ve ihsân‑ı
hümâyûn‑ı cihândârî buyurulmakdan nâşî kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyyeye tatbîk ile in‘âm‑ı hümâyûn
buyurulan meblağ‑ı mezkûr muaccele‑i merkûmeye mahsûben îrâd ve masraf olunarak takrîri
muktezâsınca edâsı lâzım gelen on bin guruş kusûr muaccelesini nakden Hazîne‑i Âmire'ye teslîm
ve beher sene Cerde'ye müretteb iki yüz neferi vakt ü zamânıyla techîz eylemek şartı ve mâl‑ı mu‑
kayyediyle doksan senesinden i‘tibâr ile mukâtaa‑i merkûme ber‑vech‑i mâlikâne uhdesine kayd
ve berâtı ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaberi verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır
olmağın mûcebince şurûtuyla berâtı verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına işbu ilmühaber kâimesi
verildi. Fî 6 S. sene 1190
[Mühür] El‑hamdü alâ tâlibi lutfi İlâhî

[13.1] Livâ‑i Nablus292

Livâ‑i mezbûr Şam eyâleti ve Kudüs sancağı ve mîr‑i hâclığı ile maan hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Es‘ad Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Şam eyâletiyle maan sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Râgıb Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 R. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Şam eyâletiyle maan sâbıkâ Sayda Vâlisi Mekkîzâde Vezîr Hüseyin Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 20 R. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı ve Kuds‑i şerîf sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı
Mekkîzâde Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ. 2 M. sene [1]171;
Bâ‑hatt‑ı hümâyûn, terkîn.
292 Nablus (Filistin)
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Livâ‑i mezbûr Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı ve Kuds‑i şerîf sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem Çeteci Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 Ra. sene [1]171
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i Z. sene [1]171
Müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 14 Ra. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağıyla maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan sâbıkâ Trablusşam Vâlisi
Vezîr Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 23 Ca. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağıyla maan Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı ihsân olunan sâbıkâ Trablusşam
Vâlisi ve Cerde Başbuğu Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 18 Ra. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağıyla maan Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı yine mutasarrıfı vezîr‑i
müşârun‑ileyh Osman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 17 Z. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağıyla maan Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığı yine mutasarrıfı vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağı ile maan Şam eyâleti ve mîr‑i hâclığına mutasarrıf vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağı ile maan Şam Vâlisi ve mîr‑i hâclığına mutasarrıf vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 15 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağı ile maan Şam Vâlisi ve mîr‑i hâclığına mutasarrıf Vezîr Osman
Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağı ile maan Şam Vâlisi ve mîr‑i hâclığına mutasarrıf vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 15 C. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağı ile maan Şam Vâlisi ve mîr‑i hâclığına mutasarrıf vezîr‑i
müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 24 S. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan vezîr‑i müşârun‑ileyh
Osman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 10 R. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Kudüs sancağı ile maan Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 2 R. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. Fî 27 S. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 26
S. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 5 M. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Azmzâde Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 23 C. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. Gurre‑i M. sene [1]186
[s. 109]

Livâ‑i Nablus
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Nablusî Mustafa Paşa hazretlerinin
üzerinde olmağla ibkâ. 6 L. sene [1]189; İçil sancağı ilhâkan tevcîh.
Livâ‑i mezbûr hâlâ Şam Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine
ilhâkan tevcîh. 5 N. sene [1]190
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Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 19 S. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 29 Ra. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 10 Ra. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 15 Ra. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 9 Ra. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 13 Ra. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 15 Ra. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Şam'a ilhâkan Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i C. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr Şam'a ilhâkan Vezîr Derviş Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 21 Ş. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. Gurre‑i Ra. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr Şam eyâletine ilhâkan tevcîh. 2 R. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla Vezîr Cezzâr Ahmed Paşa'ya ibkâ. Gurre‑i Ra. sene 1200
Livâ‑i mezbûr Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i M. sene 1201
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 13 M. sene 1202
[s. 110]

[13.2] Livâ‑i Cebel‑i Aclun293
[13.3] Livâ‑i Nâhiye‑i Vadilhem [Vadilacem], tâbi‘‑i Şam

[s. 111]

[13.4] Livâ‑i Tedmür294
[13.5] Livâ‑i Kerek‑i Şubek295

Safed ve Sayda ve Beyrut eyâletinde vâki‘ Cebel‑i Sûk ismiyle müsemmâ Kerek‑i Şubek sancağı
hüccâc‑ı müslimînin memerri olup Mîr Yusuf dahi yarar ve işgüzâr ve me’mûr olduğu hidemât‑ı
aliyyenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğuna binâen livâ‑i
mezbûr Mîr Mansur'un ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını hâlâ Şam vâlisi ve mîrü'l‑hâc olan
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Osman Paşa hazretleri arzıyla inhâ ve iltimâs etmekle şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince hüccâc‑ı müslimînin iyâb ü zihâblarında
sadâkat ve istikâmetle hidmet eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑livâlık ile mûmâ‑ileyh Mîr
Yusuf zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Ra. sene [1]178

[14.] Eyâlet‑i Trablusşam296

Eyâlet‑i mezbûre mukâtaâtını altmış dokuz senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere şurût‑ı
sâbıkasıyla sene‑i mezbûre Şevvâl'inin altıncı gününden sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 6 L. sene [1]169
Cerde umûru Devlet‑i Aliyye'nin azâyim‑i umûr‑ı vâcibü'l‑ihtimâmından olduğundan başka
hidmet‑i mezbûre Trablusşam vâlilerinin uhde‑i ihtimâmlarına tefvîz ve taklîd oluna gelip ve hâlâ
293 Ajloun Castle (Ürdün)
294 Palmyra (Suriye)
295 Shobak (Ürdün)
296 Tripoli (Lübnan)
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Trablusşam Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretleri vüzerâ‑yı izâmımın yarar
ve hamiyyet‑şiârı olmağla yine Trablusşam eyâleti şurût‑ı sâbıkası ve Cerde Başbuğluğu hidmetini
idâre eyleyip vakt ü zamânıyla hüccâc‑ı müslimîni istikbâl eylemek şartıyla müşârun‑ileyhe ibkâ ve
emri tahrîr olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 21 S. sene [1]170
Cerde Başbuğluğu Sayda Beylerbeyisi'ne verilmişdir. 20 R. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûrenin mukâtaât-ı mîriyyesini yetmiş bir senesinde vâki‘ Mart ibtidâsından ve
tayyârâtına dahi yetmiş bir senesi Şevvâl'inin beşinci gününden mutasarrıf olmak ve yetmiş iki senesi
cizyesi cibâyeti tarafına ihâle kılınmak ve yetmiş bir senesinde Cerde hidmetini dahi eslâfı misillü
bi'n‑nefs te’diye ve rü’yet ve mukâtaâtının peşînini dahi vaktiyle an‑nakdin teslîm‑i Hazîne‑i Âmire
eylemek ve sâbıkı misillü muayyen olan muaccelesini üç seneye dek üç taksît ile edâ eylemek şartıyla
sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Çeteci Abdullah Paşa hazretlerine ber‑vech‑i mâlikâne
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur ve Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. 5 L. sene
[1]170
Trablusşam eyâletinin mukâtaât‑ı mîriyyesini yetmiş bir senesinde vâki‘ Mart ibtidâsından zabt
eyleyip ve tayyârâtına dahi yetmiş senesi Zilhicce'sinin yirmi birinci gününden mutasarrıf olup ve
yetmiş iki senesi cizyesi hesâbını dahi tarafına ihâle kılınmak ve Cerde hidmetini dahi eslâfı misillü
bi'n‑nefs te’diye ve rü’yet ve mukâtaâtının peşînini dahi vaktiyle an‑nakdin teslîm‑i Hazîne‑i Âmire
eylemek ve selefi misillü muayyen olan muaccelesin üç seneye dek üç taksît ile edâ eylemek şartıyla
eyâlet‑i mezbûre ber‑vech‑i mâlikâne Cerde Başbuğluğu ile şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn
mûcebince sâbıkâ Sivas vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem Abdurrahman Paşa hazretlerine tevcîh emr‑i
şerîfi yazılıp Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 21 Z. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Cerde Başbuğluğu ile hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Abdurrahman Paşa
hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Cerde Başbuğluğu Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârın azâyim‑i umûr‑ı vâcibü'l‑ihtimâmından
olup ve hâlâ Aydın muhassılı olan Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretleri vüzerâ‑yı
izâmın yarar ve nâmdâr ve hamiyyet‑şiârı olmağla zikrolunan Aydın Muhassıllığı masârifine medâr
olmak için üzerinde kalmak ve Trablusşam eyâletinin tayyârâtını dahi bin yüz yetmiş iki senesi
Cumâde'l‑ûlâ'sının yirmi dördüncü gününden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından
zabt etmek üzere eyâlet‑i mezbûre ile Cerde Başbuğluğu vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre Cerde Başbuğluğu ile ber‑vech‑i mâlikâne hâlâ mutasarrıfı ve Aydın Muhassılı
Vezîr‑i mükerrem Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 14 Ra. sene [1]173;
Hatt‑ı hümâyûnu reîs efendide kalmışdır.
Trablusşam eyâletinin tayyârâtını yetmiş üç Cumâde'l‑ûlâ'sının yirmi üçüncü gününden ve
mukâtaâtını dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere bi‑avnihî Teâlâ Cerde
Başbuğluğu hidmeti idâresinde ve vakt ü zamânıyla kemâl‑i gayret ve hamiyyet eylemek şartıyla
eyâlet‑i mezbûre ve Cerde Başbuğluğu sâbıkâ Hama mütesellimi olan Osman dâmet meâlîhi[ye]
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 Ca. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre müşârun‑ileyh Osman Paşa'ya rütbe‑i vâlâ ihsânıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 23 Ş. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûrenin tayyârâtını yetmiş dört senesi Rebîü'l‑evvel'inin on sekizinci gününden ve
mukâtaâtını dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt emek üzere Cerde Başbuğluğu hidmetinin
uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr olup mîrîden istiânet etmeksizin rü’yet ve edâ‑yı hidmet edeceği
sâbıkâ Trablusşam Vâlisi Vezîr‑i mükerrem izzetlü saâdetlü Osman Paşa hazretlerinin taahhüd ve
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tekeffülüne binâen Cerde Başbuğluğu hidmeti idâresinde ve vakt ü zamânıyla istikbâl‑i hüccâc‑ı
müslimînde kemâl‑i gayret ve hamiyyet eylemek şartıyla zikrolunan Trablusşam eyâleti avâtıf‑ı
aliyye‑i hüsrevâneden vezîr‑i müşârun‑ileyhin oğlu Hama Mütesellimi Mehmed zîde mecdühûya
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 18
Ra. sene [1]174; İlmühaberi verilmişdir.
Mûmâ‑ileyh Vezîr Osman Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya Trablusşam eyâleti ve Cerde
Başbuğluğu bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmakla şurûtuyla emri yazılmışdır. 3 R. sene
[1]175; Hatt‑ı hümâyûn verilmeyip sâhib‑i devlet efendimiz tarafında kalmışdır. İlmühaber verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı olan Vezîr Osman Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya Cerde
Başbuğluğu ile bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 22 Z. sene [1]175; İlmühaberi verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûre Cerde Başbuğluğu ile mutasarrıfı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre yine Cerde Başbuğluğu ile mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Vezîr Osman Paşazâde
Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 19 B. sene [1]177; Hatt‑ı
hümâyûn sâhib‑i devlet hazretleri indlerinde kalmağın buyuruldu olmuşdur.
Eyâlet‑i mezbûre yine Cerde Başbuğluğu ile mutasarrıfı Vezîr Osman Paşazâde mûmâ‑ileyh
Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre yine Cerde Başbuğluğu ile hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 15 C. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre yine Cerde Başbuğluğu ile hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 24 S. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre yine Cerde Başbuğluğu ile hâlâ mutasarrıfı Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 10 R. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre yine Cerde Başbuğluğu ile hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 2 R. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre yine Cerde Başbuğluğu ile mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. Fî 27 S. sene [1]183
[s. 112]

Eyâlet‑i Trablusşam
Cerde Başbuğluğu ile mutasarrıfı Osman Paşazâde Mehmed Paşa'ya ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
26 S. sene [1]184
Cerde Başbuğluğu ile mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 M.
sene [1]185
Cerde Başbuğluğu ve Musul eyâleti üzerinde kalmak şartıyla Musul Beylerbeyisi Abdülfettah
Paşa'ya rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 26 C. sene [1]185
Rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Abdurrahman Bey'e tevcîh olunmuşdur. 19 Z. sene [1]185; Rikâb.
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 25 Z. sene [1]186; Rikâb.
Azmzâde Vezîr Mehmed Paşa'nın oğlu Yusuf Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur.
14 C. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
olunmuşdur. 29 Z. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 19 R. sene [1]189
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Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 20 Ra. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mutasarrıfı mîr‑i mîrândan mûmâ‑ileyh Yusuf Paşa'ya
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 19 S. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mutasarrıfı mîr‑i mîrândan mûmâ‑ileyh Yusuf Paşa'ya
kemâ‑kân ibkâ. 29 Ra. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 10 Ra. sene
[1]193
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 15 Ra. sene
[1]194
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 9 Ra. sene
[1]195
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile Mîr‑i hâc Mehmed Paşazâde Abdullah Bey'e bâ‑rütbe‑i
mîr‑i mîrânî tevcîh. 26 R. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile Mîr‑i hâc Mehmed Paşazâde Abdullah Paşa'ya ibkâ
kılınmışdır. 13 Ra. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla ibkâ. 15 Ra. sene [1]197
Sâbıkâ Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıf Osman Paşazâde Derviş Mehmed
dâme ikbâlühûya hüküm:
Sen mîr‑i mîrân‑ı kirâmımın yarar ve nâmdârlarından olup me’mûr olduğun hidemât‑ı hümâyû‑
numun uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet
olduğuna binâen hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i
pâdişâhânem zuhûra getirilip vakt ü zamânıyla hüccâc‑ı müslimîni istikbâl ve kemâ hüve hakkuhû
umûr‑ı lâzımeni rü’yet ve istikmâl etmek ve bakâyâ‑yı emvâl‑i mîriyyeyi yerli yerinden cem‘ ve istih‑
sâl ve kendi zamânında edâsı vâcib havâlât vesâir emvâli dahi vakt ü zamânıyla bilâ‑ihmâl ve imhâl
edâ ve teslîme sa‘y‑i bî‑hümâl eylemen şartıyla Cerde Başbuğluğu ile Trablusşam Beylerbeyiliği
sana tevcîh olunmasını hâlâ Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan karındaşın düstûr‑ı mükerrem müşîr‑i mu‑
fahham nizâmü'l‑âlem vezîrim Mehmed Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû iltimâs eylediği ecilden
işbu bin yüz doksan yedi senesi Recebü'l‑ferdinin beşinci gününde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânem‑
den Cerde Başbuğluğu ile Trablusşam Beylerbeyiliği sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn
olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kad‑
rim mûcebince zikrolunan Trablusşam Beylerbeyiliğine Cerde Başbuğluğu ile sen mutasarrıf olup
zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyet bâbında ve def‘ ü ref‘‑i taaddiyât ve mezâ‑
limde ve vakt ü zamânıyla hüccâc‑ı müslimîni istikbâl ve kemâ hüve hakkuhû umûr‑ı lâzımeni rü’yet
ve istikmâl etmek ve bakâyâ‑yı emvâl‑i mîriyyeyi yerli yerinden cem‘ ve istihsâl ve zamânında edâsı
vâcib havâlât vesâir emvâli dahi vakt ü zamânıyla bilâ‑ihmâl ve imhâl edâ ve teslîme sa‘y‑i bî‑hümâl
eylemekde vesâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin edâ ve temşiyet ve tekmîlinde bezl‑i iktidâr
ve sa‘y‑i bî‑şümâr eyleyip min‑ba‘d fukarâ‑yı raiyyet ve sükkân‑ı vilâyet ve kuttân‑ı memlekete bir
vechile zulm ü taaddî ve tecâvüzden be‑gâyet ihtirâz ve ictinâb üzere olasın şöyle bilesin. 5 B. sene
[1]197

Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile rütbe‑i mîr‑i mîrânî verilen Osman Paşazâde Hasan Bey'e
tevcîh. 21 Ş. sene [1]197
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Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile Osman Paşazâde mîr‑i mîrândan Hasan Paşa'ya ibkâ.
Gurre‑i Ra. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr Mikdad Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 2 R. sene [1]199
Delîlbaşı el‑Hâc İbrahim Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle tevcîh.
26 C. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile Mîr‑i hâc ( ) Paşa Hazînedârı Süleyman'a rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile tevcîh. 2 Ş. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. Gurre‑i Ra. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile sâbıkâ Kars Muhâfızı ve Rumeli pâyesi olan Delîlbaşı‑i
sâbık el‑Hâc İbrahim Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 S. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile sâbıkâ mütesellimi Osman Şedîd Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 20 Ca. sene [1]202
Trablusşam eyâleti mîr‑i mîrândan Şedîd Osman dâme ikbâlühûya ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 13 C. sene [1]203
İbkâ 12 L. sene [1]203
İbkâ 3 Z. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Derviş Hasan dâme ikbâlühûya Cerde Başbuğluğu ile tevcîh.
Gurre‑i Ca. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 15 Ca. sene [1]205
İbkâ 23 M. sene [1]206
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 23 M. sene [1]206
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]207
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 S. sene [1]208
Eyâlet‑i mezbûr Kandiye Muhâfızı sâbık Vezîr Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 8 Ca. sene [1]208
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ.5 L. sene [1]208
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 16 M. sene [1]209
Eyâlet‑i mezbûr Cerde Başbuğluğu ile Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Seyyid Musa Bey'e
müceddeden rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i R. sene [1]209
Trablusşam eyâleti mukâtaâtı muhtel olarak emvâl‑i mîriyyesinden ekseri nâ‑tahsîl kalıp cânib‑i
mîrîye hasârât‑ı azîmeyi mûcib olacağı âşikâr olmakdan nâşî zikrolunan emvâl‑i mîriyyeden evvelki
senede yüz kîsesi ve ertesi sene elli kîsesi tenzîl ile üçüncü sene tamâmca verip ba‘dehû sene be‑sene
tenzîl olunandan ellişer kîse zammıyla emvâl‑i mîriyyeyi yine mikdâr‑ı aslîsine ircâ‘ eylemek ve
kilâr‑ı hacce mâlı dahi idâreye medâr olmak için mîr‑i hâc tarafına Sayda mukâtaâtı mâlından havâle
olunmak şerâyitiyle bu def‘a eyâlet‑i merkûme Vezîr‑i mükerrem izzetlü Musa Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuş olmak hasebiyle şurût‑ı merkûme bilinmek üzere lede'l‑iktizâ mürâcaat olunmak
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zımnında keyfiyyeti mahalline kayd etdirmesi izzetlü Defterdâr Efendi'ye bâ‑fermân‑ı âlî tenbîh
olunmuş olmağla siz dahi keyfiyyet‑i merkûmeyi Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kayd ü sebt etdirdesiz
deyü 10 R. sene [1]209 târihinde Reîsü'l‑küttâb efendiye hitâben sâdır olan fermân‑ı âlî bu mahalle
kaydolundu.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 113]
[s. 114]

[14.1] Livâ‑i Hama297
[14.2] Livâ‑i Humus298
[14.3] Livâ‑i Selemiye299

Livâ‑i mezbûr Deyr‑Rahbe sancağı ve Mevâlî Beyliği'ne300 mutasarrıf Hasan'ın fevtinden Şilezâde
Tâhir zîde mecdühûya tevcîh. 9 Za. sene [1]168
Livâ‑i mezbûr ile Deyr‑Rahbe sancağı ve Mevâlî Beyliği Tâhir'in ref‘inden ( ) zîde mecdühûya
tevcîh olunmuşdur. Tafsîli Mısır defterindedir. 25 Z. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr ile Deyr‑Rahbe sancağı ve Mevâlî Beyliği Karm el‑Hasan'ın ref‘inden karındaşı
Genç el‑Hasan zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur. Tafsîli Mısır defterindedir. Fî 29 Z. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr ile Deyr‑Rahbe sancağı ve Mevâlî Beyliği ( ) zîde kadruhûya tevcîh olunmuşdur.
Tafsîli Deyr‑Rahbe kaydındadır. 25 Ca. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr ile Deyr‑Rahbe sancağı ve Mevâlî Beyliği Diyâb ez‑Zâhir ref‘inden Hasan el‑Hamd
Bey'e tevcîh olunmağla tafsîli Deyr‑Rahbe kaydındadır. 9 N. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Deyr‑Rahbe sancağı ve Mevâlî Beyliği ile "ismi açık" tevcîh olunmuşdur. 15 Ra.
sene [1]191

[s. 115]

[15.] Eyâlet‑i Rakka301

Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Abdullah
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Abdullah Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 3 S. sene [1]171; Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Rakka iskânını zabt u rabt ve fukarâ ve reâyâyı himâyet ve sıyânet eylemek
şartıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Z. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Rikâb‑ı Hümâyûn‑ı müstetâbda Mîrâhûr‑ı evvel olan Hüseyin dâme mecdühûya
rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14 Z. sene [1]171
297 Al‑Hamah (Suriye)
298 Homs (Suriye)
299 Salamiyah (Suriye)
300 Mevali Beyi Hasan için bk. BOA, C.DH, 77/3829
301 Ar Raqqah (Suriye)
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Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûrenin tayyârâtını işbu bin yüz yetmiş dört Rebîü'l‑evvel'inin on sekizinci
gününden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ Şam Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çelik Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
18 Ra. sene [1]174; Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâime[si] verildi.
Eyâlet‑i mezbûrenin tayyârâtını yetmiş beş senesi Safer'inin on altıncı gününden ve mukâtaâtını
sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîrim Sa‘deddin Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 S. sene [1]175; Başmuhâsebe'ye ilmühaber
verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûrenin işbu bin yüz yetmiş beş senesi Zilka‘de'sinin on yedinci gününden tayyârâtını
ve yetmiş altı senesi Mart'ı ibtidâsından dahi mukâtaâtını zabt etmek üzere sâbıkâ Musul Vâlisi
Şehsüvârzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn Rakka eyâleti tevcîh olunmuşdur.17 Za. sene [1]175; Müteveffâ, ilmühaber verilmişdir.
25 ( ) sene [11]76
Eyâlet‑i mezbûrenin yetmiş altı senesi Rebîü'l‑evvel'inin yirmi beşinci gününden tayyârâtını ve
yetmiş altı senesi Mart'ı ibtidâsından dahi mukâtaâtını zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Rakka cânibinde olup Silâhşor‑ı
hâssadan olan Mehmed zîde mecdühûnun rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile şânı terfî‘ ve Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesiyle Rakka Beylerbeyiliği tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. 25 Ra.
sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L.
sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Mehmed Paşa dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]177; Kilis ve A‘zâz sancakları ilhâkan
verilmişdir. 25 R. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûrenin tayyârâtını yetmiş sekiz senesi Cumâde'l‑âhire'sinin ikinci gününden ve
mukâtaâtını dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ Belgrad Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Başmuhâsebe'ye ilmühaber verilmişdir. 2 C. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûrenin tayyârâtını yetmiş sekiz senesi Şevvâlü'l‑mükerreminin dördüncü gününden
ve mukâtaâtını dahi sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene
[1]178
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 3 Z. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 6 L.
sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
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Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Selh‑i
Ş. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûrun mukâtaâtını seksen iki senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt etmek üzere Kilis
ve A‘zâz sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Adana ve Maraş eyâletlerine mutasarrıf Hazînedâr Ali Paşa'ya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 M. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûrenin tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını seksen iki senesi Şubat'ı
ibtidâsından ve mülhakâtı olan Kilis ve A‘zâz sancakları ilhâkıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 12 B. sene
[1]182
Eyâlet‑i mezbûrenin mukâtaâtını seksen üç senesi Şubat'ı ibtidâsından ve Kilis ve A‘zâz sancakları
ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 14 L. sene [1]183
Mukâtaâtını seksen üç senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt eylemek üzere Boğazhisar Muhâfızı Sadr‑ı
esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 22 B. sene [1]184
Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 8 L. sene
[1]184
Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıf Halil Paşa'ya tevcîh. 13 Ca. sene [1]185
Mukâtaâtını seksen dört Şubat'ı ibtidâsından zabt eylemek şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe
ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Sâbıkâ Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıf Osman Paşazâde Mehmed Paşa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı
vezâret ile tevcîh. 5 N. sene [1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 15 Ş. sene [1]187
Mukâtaâtını seksen altı senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt eylemek üzere vezîr‑i müşârun‑ileyhe
ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Mukâtaâtını seksen yedi senesi Şubat'ı ibtidâsından sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hâfız Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 25 Za. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûrun mukâtaâtını seksen dokuz senesi Şubat'ı ibtidâsından vezîr‑i müşârun‑ileyhe
ibkâ. 6 L. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Bağdad Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ömer Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 10 N. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûrun mukâtaâtını seksen dokuz senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt etmek şartıyla
sâbıkâ Maraş Vâlisi İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh.
21 Z sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûrun mukâtaâtını doksan senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt etmek şartıyla vezîr‑i
müşârun‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûrun tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını doksan bir senesi Şubat'ı
ibtidâsından zabt etmek şartıyla hâlâ Diyarbekir Vâlisi ve Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali
Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 20 M. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kilis ve A‘zâz mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çerkes Hasan
Paşa hazretlerine mukâtaâtını doksan bir senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt ve mâl‑ı mîrîsini vakt ü
zamânıyla tahsîl ve tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla tevcîh. Fî 25
Ca. sene [1]191
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Mukâtaâtını doksan bir senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt ve mâl‑ı mîrîsini vakt ü zamânıyla
tahsîl ve tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Çerkes Hasan Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191; A‘zâz [ve] Kilis
sancakları dahi ilhâkan tevcîh.
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını doksan iki senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt ve mâl‑ı
mîrîsini vakt ü zamânıyla tahsîl [ve] tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek
şartıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 24 Ş. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr tuğrâ‑yı şerîf hidmetiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene
[1]192
Eyâlet‑i mezbûrun tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Şubat'ı
ibtidâsından zabt ve mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini vakt ü zamânıyla tahsîl ve tamâmen ve kâmilen
cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla sâbıkâ Aydın sancağı mutasarrıfı ve hâlâ Bender cânibi
başbuğu Vezîr Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 13 Za. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûrun tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını Mâliye tarafından tahrîr
olunan diğer emr‑i âlîşânda münderic olan târihden zabt etmek üzere sâbıkâ Kars Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. 9 R. sene [1]193; Mâliye'den yazılan
emirde doksan iki Şubat'ı tahrîr olunmuşdur.
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr İzzet Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 16
Ra. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Aydın sancağına mutasarrıf Vezîr el‑Hâc Abdürrezzak Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 5 N. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa hazretlerine Maraş eyâletine ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. 3 S. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Osman Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 26 B sene [1]195
[s. 116]

Eyâlet‑i Rakka
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Osman Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını dahi Mâliye tarafından tahrîr olunan diğer emr‑i
şerîfde münderic târihden zabt ve mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini vakt ü zamânıyla tahsîl ve tamâmen
ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kars Muhâfızı
İbrahim Paşazâde Vezîr Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını dahi Mâliye tarafından tahrîr olunan diğer
emr‑i şerîfde münderic târihden zabt ve mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini vakt ü zamânıyla tahsîl ve
tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla Rakka eyâleti sâbıkâ Musul Vâlisi
Abdülcelilzâde Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. 18 B. sene [1]197
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını dahi Mâliye tarafından tahrîr olunan diğer emr‑i
şerîfde münderic târihden zabt eylemek şartıyla rütbe‑i vezâret ile sâbıkâ Trablusşam Beylerbeyisi
Mehmed Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh. 18 C. sene [1]198
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt ve
mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini vakt ü zamânıyla tahsîl ve tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve
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teslîm eylemek şartıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Abdi Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 2 Ra. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Vezîr Seyyid Halil Paşa'ya tevcîh. 4 L. sene 1200
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını dahi vakt ü zamânıyla zabt ve mukayyed olan mâl‑ı
mîrîsini tahsîl ve tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla Vezîr el‑Hâc
Firuz Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 2 M. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4
L. sene 1201
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını dahi vakt ü zamânıyla zabt ve mukayyed olan mâl‑ı
mîrîsini tahsîl ve tamâmen ve kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla sâbıkâ Sayda
Vâlisi Vezîr Cezzâr el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 M. sene 1202
Safed ve Sayda ve Beyrut eyâleti ilhâkan tevcîh. Gurre‑i Ca. sene [1]202
Rakka eyâleti sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı ve hâlâ Soğucak Başbuğu Vezîr Mustafa Paşa'ya tevcîh.
3 L. sene [1]202
Anadolu Seraskerliği ile Rakka eyâleti sâbıkâ Van Vâlisi Vezîr Timur Paşa hazretlerine tevcîh. 27
R. sene [1]203
Rakka eyâleti Soğucak Muhâfızı Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 12 L. sene [1]203
Rakka eyâleti Soğucak Muhâfızı Vezîr Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 16 L. sene [1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Rakka eyâleti Turunczâde Vezîr Süleyman Paşa'ya tevcîh. 29 Za. sene [1]204
Rakka eyâleti sâbıkâ Şam Vâlisi Vezîr el‑Hâc İbrahim Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i S. sene [1]205
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Rakka eyâleti hâlâ Haleb Vâlisi Vezîr Mustafa Paşa'ya Millü iskânbaşısı sâbık Timur‑ı
şekâvet‑mevfûru ele getirip izâle eylemek şartıyla ilhâkan tevcîh. 15 Ra. sene [1]204
Haleb eyâleti âhara verildi. 10 L. sene [1]206
[s. 115]

[15.1] Livâ‑i Birecik302

[s. 116]

[15.2] Livâ‑i Deyr‑Rahbe303

Livâ‑i mezbûr Selemiye sancağı ve Mevâlî Beyliği ile mutasarrıfı Hasan'ın fevtinden Şilezâde
Tâhir zîde mecdühûya tevcîh. 9 Za. sene [1]168
Livâ‑i mezbûr ile Selemiye sancağı ve Mevâlî Beyliği mutasarrıfı Tâhir'in ref‘inden ( )
zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur. 25 Z. sene [1]169; Tafsîli Mısır defterindedir.
Livâ‑i mezbûr ile Selemiye sancağı ve Mevâlî Beyliği mutasarrıfı Karm el‑Hasan'ın ref‘inden
karındaşı Genç el‑Hasan zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Z. sene [1]177; Tafsîli Mısır
defterindedir.
Livâ‑i mezbûr ve Selemiye sancağı ve Mevâlî Beyliği vâli‑i vilâyet ve a‘yân‑ı belde ma‘rifetleriyle
Mevâlî beyzâdelerinden Aşîret‑i Mevâlî'nin marzî ve muhtârları olanlara tevcîhi kadîmden beri
302 Birecik (Şanlıurfa‑Türkiye)
303 Dayr al‑Zor/Azaura, Qal‘at ar Rahbah, Al Mayādīn, Al ‘Ashārah/Tirya bölgesidir. (Suriye)
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cârî ve mer‘î olduğuna binâen Mevâlî Aşîreti her kimi ihtiyâr ederler ise vâli‑i vilâyet ve cümle
a‘yân ma‘rifetleriyle olmak üzere "isim yeri açık" mu‘tâd üzere Mevâlî Beyliği için emr‑i şerîf ısdâr
ve Haleb Muhassıllığı mâlından ber‑vech‑i ocaklık verili gelen beş bin guruşun seksen senesine
mahsûben Mevâlî beyi olacak kimesneye tahsîsan iktizâ eden sebeb‑i tahrîr hükmü ihrâc ve irsâl
buyurulmasını Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri mektûblarıyla inhâ
ve iltimâs ve iltimâsları mûcebince tevcîhiçin Başdefterdâr İbrahim Sârım Efendi i‘lâm etmekle
livâeyn‑i mezbûreyn ile Mevâlî beyliği vâli ve a‘yân ve ahâlinin muhtârları olan ( ) zîde kadruhûya
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber verilmişdir. Fî 25 Ca. sene
[1]180
Haleb eyâletinde vâki‘ Mevâlî Urbânı'ndan Çöl beyi olan Diyâb ez‑Zâhir nâm kimesnenin umûr‑ı
zabt u rabt‑ı Urbân'da liyâkat ve iktidârı olmadığından mâadâ mürûr ve ubûr eden ebnâ‑i sebîli bizzât
itâle‑i dest‑i taaddî ve hasârete mübâderet eylediğine binâen emâret‑i mezkûreden azl ve yerine Hasan
el‑Hamd Bey Mevâlî Urbânı'nın beyzâdelerinden ve zabt u rabta kâdir ve her vechile mahall [ü]
müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden mûmâ‑ileyhin nasb ve ta‘yîn olunmasını ahâli‑i belde‑i
Haleb ale'l‑umûm iltimâs eylediklerin Haleb Kâdısı Abdürrahimzâde Mehmed Emin Efendi i‘lâm
ve Haleb Mütesellimi el‑Hâc Mehmed mektûbuyla inhâ ve mûcebince tevcîhi bâbında Başdefterdâr
el‑Hâc Ömer Vahîd Efendi i‘lâm etmekle Mevâlî‑i Urbân'ın zabt u rabtlarında ve ebnâ‑i sebîlin ve
tâife‑i eşkıyânın hıfz u hırâsetinde kemâ yenbagî ihtimâm ü dikkat eylemek şartıyla Deyr‑Rahbe ve
Selemiye sancakları ile Mevâlî beyliği mûmâ‑ileyh Hasan el‑Hamd Bey'e tevcîh olunmuşdur. Fî 9 N.
sene [1]182
Kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm umdetü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm el‑muh‑
tassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm ( ) dâme izzühûya hüküm:
Sen Mevâlî beyzâdelerinden ve zabt u rabta kâdir ve vücûhla mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olduğuna binâen Deyr‑Rahbe ve Selemiye sancakları ile Mevâlî beyliği sana tevcîh olun‑
ması bâbında hâlâ Haleb Vâlisi düstûr‑ı mükerrem müşîr‑i mufahham nizâmü'l‑âlem vezîrim İzzet
Ahmed Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû tahrîr ve iltimâs etmekle hâliyâ hakkında ( ) zuhûra getirilip
15 Ra. sene [1]191 târihinde Mevâlî Urbânı'nın zabt u rabtlarında ve ebnâ‑i sebîlin hıfz u hırâsetine
kemâl‑i ihtimâm ve dikkat eylemen şartıyla Deyr‑Rahbe ve Selemiye sancakları ile Mevâlî beyli‑
ğin sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; sâdır olan fermân‑ı
celîlü'l‑kadrim ve vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsı mûcebince zikrolunan Deyr‑Rahbe ve Selemiye
sancakları ile Mevâlî Beyliği'ne sen mutasarrıf olup zabt u rabtlarında ve reâyâ ve berâyâ ve aşâyir
ve kabâilin himâyet ve sıyânetinde ve def‘ ü ref‘‑i taaddiyât ve mezâlimde vesâir fermânım olan
hidemât‑ı aliyyemin, ilâ âhirihi yazılmışdır. Fî 15 Ra. sene [1]191

[15.3] Livâ‑i Cemmâsiye304
[15.4] Livâ‑i Benî Rebî‘a305
[Ek: 116/1]

Sâbıkâ Kars muhâfızı olup bu def‘a Rakka eyâleti tevcîh olunan Vezîr es‑Seyyid
İbrahim Paşa'ya ve Ruha306 kâdısına ve müşârun‑ileyhin selefi Vezîr Seyyid Hasan
Paşa'nın mütesellimi ( ) zîde mecdühûya hüküm ki:
Sen ki vezîr‑i müşârun‑ileyhsin Rakka eyâleti bu def‘a hatt‑ı hümâyûn‑ı mevhibet‑makrûnumla
avâtıf‑ı aliyye‑i şâ[hâ]ne ve avârif‑i behiyye‑i mülûkânemden sana tevcîh ve ihsân‑ı hümâyûnum
304 Al Jammāsīyah (Mapcarta); Bugün Suriye'de Ash Sharī‘ah yerleşim yerinin güney tarafında bir mahalle ismidir.
305 Liva adını aynı isimli aşiretten almıştır.
306 Şanlıurfa (Türkiye)
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olup ancak selefin müşârun‑ileyhe mukaddemâ eyâlet‑i mezbûre tevcîh olundukda tayyârâtını
doksan iki senesi Rebîü'l‑evvel'inin on üçüncü gününden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Şubat'ı
ibtidâsından zabt ve mukayyed olan mâl‑ı mîrîsini dahi vakt ü zamânıyla tahsîl ve tamâmen ve
kâmilen cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla tevcîh olunmuş olmağla eğerçi tayyârâtı
tevcîhinin târihinden zabt olunmak de’b‑i müstedîm olup ancak mukâtaâtı sene‑i âtiye Şubat'ı
ibtidâsından i‘tibâr olunduğu takdîrde zabt ve tahsîline müddet‑i medîd vakt olmağla mâl‑ı mîrî
telefi melhûz ve bu bâbda cânib‑i mîrîyi sıyânet ve emvâl‑i mîriyyeyi telef ve sirkatden himâyet ve
kavâid‑i mer‘iyye‑i mîriyyeye tatbîk ile tanzîm olunmak lâzıme‑i hâlden olmakdan nâşî Hazîne‑i
Âmirem defterleri lede'l‑istikrâ vüzerâ‑yı izâmımdan bu makûle mîrîli mansıb mutasarrıflarının has‑
be'l‑iktizâ azilleri vukûunda halef ve selefin mâbeyn hesâbları rü’yet ve târih‑i tevcîhlerine göre
kendilere isâbet eden her ne ise teslîm ve tesellüm ve ahz u kabz olunmak kâide‑i mer‘iyyeden
olduğu cihetden ber‑vech‑i iktizâ kemâl‑i hakkâniyyet üzere mâbeyn hesâbları ba‘de'r‑rü’ye ve tâ‑
rih‑i tevcîhine göre tayyârâtından selefinin ve yâhûd müteselliminin tahsîlât ve makbûzâtından her
ne mikdâr meblağın halefi tarafına reddi îcâb eder ise tamâmen teslîm ve ahz u kabz ve mukâtaât‑ı
mezbûrenin zamân‑ı zabtı ibtidâ‑yı Şubat i‘tibâr olunmakdan nâşî öteden beri mer‘î tutulan kâide‑i
kadîm ve de’b‑i müstedîm üzere doksan üç senesi Şubat'ı ibtidâsından dahi azli târihine değin
eyâlet‑i mezbûre mukâtaâtının emvâl‑i mîriyye ve âidât‑ı sâiresinden ba‘de külli hesâbin makbûzu
her ne mikdâra bâliğ ve zimmetinde zuhûr eden her ne ise tarafına teslîm ve tebriye‑i zimmet
olunmak iktizâ eylediği Başmuhâsebe'den derkenâr olunmağla bu takrîrce eyâlet‑i mezbûrenin
tayyârâtı Dîvân‑ı Hümâyûnum tarafından ısdâr ve irsâl olunan tevcîh‑i emr‑i âlîşânım târihinden
ve mukâtaâtı sıyânet‑i emvâl‑i mîriyye zımnında doksan üç senesi Şubat'ı ibtidâsından tarafından
zabt ve hâsılât ve âidâtı tamâmen ahz u kabz olunmak için mütesellim‑i mûmâ‑ileyh ile kemâl‑i
hakkâniyyet üzere mâbeyn hesâbınız rü’yet ve îcâb eden mebâliğ ber‑vech‑i tekmîl ahz u tahsîl
olundukdan sonra mukâtaât‑ı mezbûrenin emvâl‑i mukayyede‑i mîriyyesinden sene‑i merkûmeye
mahsûben Hazîne‑i Âmireme irsâl ve teslîmi müretteb olan mebâliğ‑i ma‘lûme ile sebeb‑i tahrîr
ahkâmı ile olan havâlât‑ı mühimmeyi dahi tamâmen tarafından edâ ve teslîm eylemeğe bezl‑i
cell‑i himmet eylemen fermânım olmağın hâssaten işbu emr‑i celîlü'l‑kadrim ısdâr ve ( ) ile irsâl
olunmuşdur. İmdi vusûlünde ber‑minvâl‑i muharrer eyâlet‑i mezbûre bu def‘a avâtıf‑ı aliyye‑i şâhâ‑
ne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden şurût‑ı mukayyede‑i mezkûre üzere sana tevcîh ve ihsân‑ı
hümâyûnum olmakdan nâşî bâlâda bast ü tahrîr olunduğu üzere eyâlet‑i merkûmenin tayyârâtı
tevcîh târihinden ve vâridât‑ı mukâtaâtı sene‑i merkûme Şubat'ı ibtidâsından tarafından zabt ve
tahsîl olunmak muktezî olmağla kâide‑i kadîme‑i mîriyyeye riâyeten selefin müşârun‑ileyhin müte‑
sellimi mûmâ‑ileyh ile kemâl‑i adl ve insâf ve hakkâniyyet üzere mâbeyn hesâblarınız rü’yet ve ta‑
rafına red ve teslîmi iktizâ eden mebâliğ‑i ma‘lûmeyi ber‑vech‑i nakd tamâmen tahsîl ve ahz u kabz
eyledikden sonra sene‑i merkûma mahsûben emvâl‑i mîriyyesini dahi ber‑vech‑i meşrûh Hazîne‑i
Âmirem ve mahallerine tekmîlen edâ ve teslîm ve ol vechile zabt u rabt‑ı memleket ve himâ‑
yet‑i fukarâ‑yı raiyyet sarf‑ı küllî miknet eyleyesin ve sen ki mütesellim‑i mûmâ‑ileyhsin eyâlet‑i
merkûme bu def‘a avâtıf‑ı behiyye‑i mülûkânemden tayyârâtını kâide‑i müstedîme üzere tevcîhi
târihinden ve mukâtaâtını doksan üç senesi Şubat'ı ibtidâsından zabt u rabt ve tahsîl ve mahal‑
lerine teslîm eylemek üzere müşârun‑ileyh es‑Seyyid İbrahim Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehûya
tevcîh ve ihsân‑ı hümâyûnum olduğu ma‘lûmun oldukda tayyârât menâsıbdan müşârun‑ileyhe
tevcîh olunduğu târihden işbu emr‑i âlîşânımın vusûlüne değin makbûzâtın her ne ise ve vâridât‑ı
mukâtaâtdan dahi sene‑i merkûme Şubat'ı ibtidâsından beri îrâdın her neye bâliğ olmuş ise ba‘de
külli hesâbin müşârun‑ileyh tarafına tamâmen ve kâmilen teslîm ve tebriye‑i zimmet eylemeğe
ihtimâm ve dikkat ve bir akçe ve bir habbesini ketm ü ihfâ ve bî‑hûde özr ü illet ile gerek rü’yet‑i
hesâb ve gerek i‘tâ‑yı mebâliğde inâd ve muhâlefet ve mugâyir‑i rızâ‑yı hümâyûnum vaz‘ ve ha‑
reketden ziyâde tevakkî ve mübâadet eyleyesin ve sen ki kâdı‑i mûmâ‑ileyhsin sen dahi mûcib‑i
emr‑i şerîfimle amel ve hareket eylemeniz bâbında fermân‑ı âlîşânım sâdır olmuşdur.
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Vech‑i meşrûh üzere emri yazılmakla Başmuhâsebe'ye kaydolunup Tahvîl Kalemi'ne ilmühaberi
verilmek fermân buyurulmağın asıl "yazılası" mûcebince kayd ve hıfzolunmağla Kalem‑i mezbûra
işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 27 R. sene 1193

[Mühür] Mehmed
[s. 117]

[15.5] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Rakka
[15.6] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Rakka
[16.] Eyâlet‑i Diyarbekir307

Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Millü Aşîreti ile Siverek ahâlisi beynlerinde mütekevvin nizâ‘ ve şikâkı salâh ve vifâka tahvîl
etmek üzere eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 Ş. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rakka Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Abdullah
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 3 S. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre müşârun‑ileyh Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 22 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Nu‘mân Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14 Z. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Haleb Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Abdullah Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Vezîr‑i mükerrem Çeteci Abdullah Paşa
hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 Ca. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Zaralızâde Feyzullah Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 27 R. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Van Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14 S. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene
[1]175
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10
L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdurrahman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [11]77
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh Abdurrahman Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
307 Diyarbakır (Türkiye)
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Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kel Ahmed Paşazâde Ali Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 L.
sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Musul Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Emin Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 5 Ra. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 22 B. sene [1]184
Sâbıkâ Rakka Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 7 L. sene [1]184
Hâlâ Özi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 11 Za. sene
[1]184
Kale‑i mezbûre muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 13 S.
sene [1]186
Özi kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine
tevcîh. 5 Ş. sene [1]186
Kale‑i mezbûre muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 17 Za. sene [1]186
Sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hâfız Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B.
sene [1]187
Sâbıkâ Kengırı sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Uzun Abdullah Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L.
sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad'a azîmet etmek üzere sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Abdi Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 11 Z. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 14 Ş. sene [1]190
Rakka eyâleti ilhâkan tevcîh 20 M. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr cânib‑i mezkûr seraskerliği ile sâbıkâ Aydın mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Uzun Abdullah Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 25 Ca. sene [1]191
Karahisar‑ı Sahib sancağı dahi ber‑vech‑i ilhâk tevcîh. 25 Ca. sene [1]191; Livâ‑i mezbûr âhara
verildi.
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Halil Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 18 Za.
sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kuds‑i şerîf sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem İzzet Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 13 Ca. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 5 L. sene [1]192
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Eyâlet‑i mezbûr vezâreti ibkâsıyla Osman Paşazâde Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
Fî 18 Ra. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Bağdad Vâlisi Vezîr Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 20 M. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Osman Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 14
Ş. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Haleb Beylerbeyisi Osman Paşa'ya tevcîh. 26 R. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Beylerbeyisi Esîrî Abdi Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 14 R. sene [1]196
Diyarbekir eyâleti mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Diyarbekir eyâleti rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile paşa‑yı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 19 Ra. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Esîrî Abdi Paşa hazretlerine kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 7 L. sene [1]197
Diyarbekir eyâleti Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Sa‘deddin Paşazâde Mîr Nasuh'a rütbe‑i
vezâret ile tevcîh. 18 C. sene [1]198
Diyarbekir eyâleti sâbıkâ Rakka Vâlisi Mîr‑i hâc Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Abdullah
Paşa hazretlerine tevcîh. 2 Ra. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Diyarbekir eyâleti sâbıkâ Sivas Vâlisi Ali Paşazâde Vezîr Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 17 M. sene 1200
Diyarbekir eyâleti Rakka üzerinde kalmak üzere Vezîr Seyyid Abdi Paşa hazretlerine tevcîh. 3 B.
sene 1200
Diyarbekir eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
Diyarbekir eyâleti sâbıkâ Mısır Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Yeğen el‑Hâc Seyyid
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 14 Z. sene 1200
Diyarbekir eyâleti sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem İzzet Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 S. sene 1201
Diyarbekir eyâleti sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf ve Rumeli pâyesi olan Mehmed Paşa'ya tevcîh.
2 Ra. sene 1201
Diyarbekir eyâleti sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ebubekir Paşa hazretlerine
Silistre muhâfazası şartıyla tevcîh. 21 Ca. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4
L. sene 1201
15 B. sene [1]202 târihinde zabt etmek üzere sâbıkâ Rakka Vâlisi vezîr el‑Hâc Firuz Paşa'ya
me’mûriyyeti emrinde münderic hidemâta riâyet ve kıyâm eylemek şartıyla tevcîh. 9 C. sene [1]202
Diyarbekir eyâleti Vezîr el‑Hâc Firuz Paşa'ya ibkâ. 3 L. sene [1]202
Diyarbekir eyâleti sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr Seyyid Abdi Paşa'ya Anadolu Sürücülüğü308 ile tevcîh.
18 R. sene [1]203
308 BOA, HAT, 182'de "Anadolu askerinin sürücülüğü" ifadesinden sürücülük, askerleri görev yerine ulaştırma
vazifesidir. Fakat daha eski tarihlerde sürücü "devşirme suretiyle alınan Hırıstiyan çocuklarını kafile halinde hü‑
kümet merkezine getirmeye memur olanlar hakkında kullanılır bir tabirdir. Sürü adı verilen ve yüzer, yüzellişer
ve daha ziyade kişilik olan bu kafilelerde sürücülerden başka muhafızlar da vardı. (Pakalın, "Sürücü", Osmanlı
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, s. 300.)
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Diyarbekir eyâleti sâbıkâ Sinob Muhâfızı Vezîr Feyzi Süleyman Paşa'ya tevcîh. 8 Ş. sene [1]204
Diyarbekir eyâleti Varna Muhâfızı Vezîr Ferhâd Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]205
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe Hotin sancağı ve muhâfızlığı tevcîh. Gurre‑i N. sene [1]206
Diyarbekir eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 118]

[16.1] Hükûmet‑i Hazzo,309 ocaklık

Hükûmet‑i mezbûre Ocakzâdelerden Mustafa zîde mecdühûya Diyarbekir Vâlisi Seyyid Mustafa
Paşa arzıyla tevcîh olunmuşdur. 7 C. sene [1]167
Hükûmet‑i mezbûreye mutasarrıf olan Mustafa Bey'in ruûnet ve huşûneti sebebiyle reâyâya
zulm ü taaddîsi hadd‑i kemâle resîde olduğundan mâadâ evzâ‘ ve etvârından bir vechile râzı
olmadıkları cümle ahâli ve fukarâ tarafından iştikâ olunup ve fî nefsi'l‑emr ahâli‑yi mezkûrun mîr‑i
merkûmun yedinden râhat ve âsâyişleri meslûb olduklarını civ[â]rında vâki‘ ba‘zı sikât dahi haber
verip ve Mansur zîde mecdühû cümlenin marzî ve muhtârı olduğundan mâadâ reâyâ‑perver ve ehl‑i
hak ve ahâli‑yi merkûme ile hüsn‑i imtizâcı olmağla hükûmet‑i merkûme mezkûr Mustafa'nın
ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet buyurulması recâsıyla hâlâ Diyarbekir
vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Nu‘mân Paşa hazretleri arzıyla inhâ ve iltimâs etmeğin vezîr‑i
müşârun‑ileyhin iltimâsı mûcebince zikrolunan Hazzo hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh
Mansur zîde mecdühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 4 R. sene [1]172
Hâlâ Diyarbekir eyâletine mutasarrıf olan Sadr‑ı esbak Vezîr es‑Seyyid Abdullah Paşa hazretleri
mektûb gönderip eyâlet‑i Diyarbekir'de vâki‘ Hazzo hükûmetine mutasarrıf Mansur'un rü’yet‑i
umûr‑ı lâzımesinde tekâsül ve rehâveti zâhir ve âşikâr olduğuna binâen azl ve sâbıkâ hükûmet‑i
mezbûreye mutasarrıf olan Mustafa zîde ulüvvuhû zâtında yarar ve işgüzâr ve rü’yet‑i umûr‑ı ahâli
ve reâyâya sâhib‑i iktidâr olduğundan gayrı ahâli‑i vilâyet tavrından hoşnûd ve râzı olmalarıyla
hükûmet‑i mezbûre mezkûr Mansur'un ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet ve ihsân buyurulması
bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh arzlarıyla inhâ ve iltimâs etmeğin hükûmet‑i mezbûre merkûm
Mansur'un ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Mustafa zîde ulüvvuhûya tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 13 M. sene [1]173
Diyarbekir Vâlisi Vezîr Mustafa Paşa hazretleri mektûb gönderip Diyarbekir eyâletinde vâki‘
Hazzo hükûmetine mutasarrıf olan Mustafa Bey bi‑emrillâhi Teâlâ fevt olup hükûmeti hâlî ve
hidemât‑ı lâzımesi muattal kalmağla Hâlid zîde mecdühû beyne'l‑emsâl yarar ve müstakîm ve
reâyâ‑perver ve umûr‑şinâs ve mühezzebü'l‑etvâr olup her vechile hıfz u hırâset‑i fukarâ ve raiyyet
ve himâyet ve sıyânet birle zabt u rabta sâhib‑i iktidâr olduğundan gayrı cümle ile kemâl‑i imtizâc
ve hüsn‑i sülûku hasebiyle ahâlinin marzî ve muhtârı olduğu inhâ ve ihbâr olunmağla zikrolunan
Hazzo hükûmeti müteveffâ‑yı mezkûr Mustafa'nın hallinden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Hâlid
Bey'e tevcîh olunması bâbında inâyet recâsına vezîr‑i müşârun‑ileyh arzıyla inhâ ve iltimâs etmeğin
zikrolunan Hazzo hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Hâlid Bey'e tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 23 Ş. sene [1]175
Hükûmet‑i mezbûre mutasarrıfı olan Hâlid'in sû’‑i hareketinden nâşî livâ‑i mezbûrun tarîk‑i
câdde üzerinde vâki‘ olmak takrîbi ile âmed‑şud eden kârbân ve ebnâ‑i sebîl makûlesine îsâl‑i cevr ü
hasâretden hâlî olmadığı zâhir ve nümâyân ve zümre‑i sârik ve harâmzâdeyi istishâb ve muîn
olduğuna vezîr‑i müşârun‑ileyhin ilmi muhît olup ve Mansur zîde ulüvvuhû cümlenin marzî ve
muhtârı ve livâ‑i mezbûr ahâlisini ve kârbân halkını mekîdet‑i eşkıyâdan muhâfaza ve muhâreseye
sâhib‑i iktidâr olup vücûhla mahall‑i merhamet ve şâyeste‑i inâyet olmağla hükûmet‑i mezbûr
mezkûr Hâlid'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Mansur zîde ulüvvuhûya Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
309 Kozluk, Hazo (Türkiye)
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saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerinin arzıyla tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 18 Ca. sene
[1]177
[Ek: 118/1a]

Kayd şud.
Hâlâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretleri tarafından bu def‘a vârid
olan tahrîrâtı meâlinde mâl‑ı mukayyed ve kalemiyye ve câizesini sene be‑sene Hazîne‑i Âmire'ye
ve mahallerine vakt ü zamânıyla edâ ve i‘mâr oldukca bakâyâsını dahi ceste ceste tahsîl ve kezâlik
Hazîne‑i Âmire'ye ve havâle olunan mahallere edâ ve teslîm eylemek üzere sâir şerâit‑i adîde ile
bâ‑muaccele eyâlet‑i merkûm kendiye mâlikânelik vechile deruhde olunmasını tahrîr ve iltimâs
edip ancak müşârun‑ileyhin arz eylediği muaccele kalîl olmağla kuyûd‑ı sâlifesi bi't‑taharri le‑
de'l‑ihrâc iktizâ‑yı vakt ü hâle nazaran iki bin guruş muaccele takdîri ve şerâit‑i mukteziyesi bastıyla
atebe‑i ulyâ‑yı şâhâneye takdîm kılınan takrîr bâlâsına şurût‑ı kaviyyeye rabt ile nizâm verile deyü
şeref‑yâfte‑i sudûr olan mübârek hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince şerâit‑i lâzımesi der‑
ciyle iktizâ‑yı nizâmı telhîs olunmak bâbında tekrâr fermân‑ı âlî sudûr etmekle binâen‑aleyh Rakka
eyâleti mukâtaâtının mâl‑ı mukayyed‑i senevîsi bundan akdemce verilen nizâm‑ı cedîdi mûcebin‑
ce dört taksît ile senesi hitâmına dek evkât‑ı ma‘lûmelerinde Hazîne‑i Âmire'ye bi't‑tamâm edâ ve
teslîm ve kalemiyye ve câize‑i mu‘tâdesin mahallerine verip senesi âhirinde bi'l‑cümle senedâtın
gönderip cânib‑i mîrî ile hesâbın görmek ve müşârun‑ileyhin taahhüdü üzere işbu târihden beş se‑
neye dek her kangı senede sefer‑i hümâyûn olur ise eyâlet‑i merkûmenin erbâb‑ı tîmâr ve yeniçeri
vesâir muvazzaf askerisinden mâadâ başbuğ maiyyetiyle bin nefer süvâri göndermek ve sefer‑i
hümâyûn beş seneyi tecâvüz eder ise müşârun‑ileyh yerine kâimmakâm nasbıyla üç bin nefer ile
bi'n‑nefs kendisi sefere gitmek ve reâyâsına tohum ve bidâr vermek ve müteferrik olanları celb ve
iskân ederek eyâlet‑i mezkûre kurâsını yevmen fe‑yevmen şen ve âbâdân eylemek ve ibâdullâha
zulm ü taaddî etmemek ve etdirmemek ve emvâl‑i mezkûreyi senesi zarfında vakt ü zamânıyla
göndermek ve muhâsebesini görmek şurûtunu vesâir şerâit‑i lâzımeyi icrâ eylemek şartıyla takdîr
olunan elli bin guruş muaccelesi ile ber‑mu‘tâd resm‑i dellâliyyesi teslîm‑i Hazîne‑i Âmire etdiril‑
miş olmağla işbu şurût ale'd‑devâm mer‘î ve mu‘teber tutulup münâfî‑i şurût hareket olunur ise
mâlikânenin kaydı ref‘ ve ilgâ ve hâlet‑i asliyyesine ircâ‘ olunmak üzere ber‑vech‑i muharrer eyâ‑
let‑i merkûm bin iki yüz yedi senesi Şubat'ı ibtidâsından vezîr‑i müşârun‑ileyhin ber‑vech‑i mâlikâ‑
ne uhdelerine kayd ve şurût‑ı lâzımesi derciyle berâtı ve eyâlet‑i merkûmun hâvi olduğu mukâtaât
ve maktûât ve kurâ ve mezâri‘ini muhtevî sûret ve Dîvân‑ı Hümâyûn'a ilmühaberi i‘tâsı telhîs olun‑
dukda telhîsi mûcebince mâlikâne uhdelerine kayd ve şurût‑ı lâzımesi derciyle berâtı ve eyâlet‑i
merkûmenin hâvi olduğu mukâtaât ve maktûât ve kurâ ve mezâri‘ini muhtevî sûret‑i defteri ve
Dîvân‑ı Hümâyûn'a ilmühaberi i‘tâ olunmak bâbında fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince berâtı
ve sûret‑i defteri verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn'a dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 23 N. sene
1207
[Mühür] Hasbiyallâhu vahdehû Vehbi abdehû

[118/1b]
[s. 119]

Rakka eyâletinin mâlikâne olduğu.

[16.2] Hükûmet‑i Cezîre,310 ocaklık

Hükûmet‑i mezbûre Şeref'in ref‘inden karındaşı Mahmud Bey'e verilmek recâsıyla Bağdad
ve Basra Vâlisi Vezîr Süleyman Paşa kâimesiyle inhâ ve iltimâs etmekle mûcebince Mahmud
dâme ulüvvuhûya verilmişdir. 7 C. sene [1]167
Diyarbekir Vâlisi Vezîr Mustafa Paşa hazretleri mektûb gönderip Diyarbekir eyâletinde vâki‘
Cezîre Hâkimi Şeref Bey fevt olup hükûmet‑i mezbûre hâlî ve hidemât‑ı lâzımesi muattal kalıp ve
310 Cizre (Türkiye)

273

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

müteveffâ‑yı mezbûrun oğlu Mehmed zîde mecdühû müstakîm ve reâyâ‑perver ve zabt u rabta kâdir
yarar ve mücerrebü'l‑etvâr olup hükûmet‑i mezbûre ahâlileri her vechile mûmâ‑ileyhden hoşnûd
ve râzılar olduğuna binâen fukarâ‑yı raiyyeti sıyânet ve mazarrat‑ı eşkıyâdan ahâlisini hıfz u hırâset
husûslarında bezl‑i vüs‘a tâb ü tâkat eylemek şartıyla hükûmet‑i mezbûra babası mahlûlünden
mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulması bâbında inâyet recâsına vezîr‑i müşârun‑ileyhin arzıyla inhâ ve
iltimâs etmekle Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz elviye defterlerine mürâcaat olundukda zikrolunan
Cezîre hükûmeti Şeref'in ref‘inden Mahmud Bey'e Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf Vezîr
Süleyman Paşa'nın kâimesiyle altmış yedi senesi Cumâde'l‑âhire'sinin yedinci gününden tevcîh
ve emr‑i âlîşân verildiği mastûr ve mukayyed bulunmağın zikrolunan Cezîre hükûmeti vezîr‑i
müşârun‑ileyhin iltimâsı mûcebince babası mahlûlünden ber‑vech‑i ocaklık oğlu mûmâ‑ileyh
Mehmed zîde mecdühûya tevcîh olunup emri yazılmışdır. Fî 23 Ş. sene [1]175
[s. 120]
[Ek: 120/1‑a]

﴾ Boş sayfa﴿
Dîvân‑ı Hümâyûn'a
Meâdin‑i hümâyûn‑ı şâhâne merbûtâtından Palu kazâsı ümerâsından ve ekber evlâddan Hü‑
seyin Bey bundan akdem bilâ‑veled fevt olup mîr‑i merkûmun ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mu‑
tasarrıf olduğu kurâ ve emlâk ve derûn‑ı şehirde olan maâşı hasbe'ş‑şurût ümerâ evlâdının batn‑ı
evvel ve ekberine tevcîh olunması kâide‑i mer‘iyye ve nizâm‑ı kadîme muktezâsından olduğuna
binâen müteveffâ‑yı mûmâ‑ileyhin uhdesinden münhal olan kurâ ve emlâk ve derûn‑ı şehirde vâki‘
maâşı şurûtu mûcebince akreb [ve] akrabâsından İsmail Beyzâdelerden Yensur Bey ve Hacı Ali Bey
ve Hacı Devletşâh Bey ve Mehmed Tâhir Bey'e ber‑vech‑i iştirâk tevcîh kılınmasını hâlâ Meâdin‑i
Hümâyûn Emîni Vezîr‑i mükerrem Nurullah Paşa hazretleri tahrîrâtıyla inhâ ve Keban nâibinin verdi‑
ği i‘lâm ile tesyâr etmekden nâşî kuyûd‑ı lâzımesi ba‘de'l‑ihrâc muktezâsı ricâl‑i Devlet‑i Aliyye'den
hâlâ Darbhâne‑i Âmire Nâzırı saâdetlü atûfetlü es‑Seyyid Abdurrahman Beyefendi hazretlerinden
isti‘lâm olundukda Palu hükûmeti Meâdin‑i Hümâyûn merbûtâtından olduğundan mutasarrıfı fevt
oldukda evlâd‑ı zükûruna yoğise akreb [ve] akrabâsına verilmesi nizâmlarından ve tevcîhi Meâ‑
din‑i Hümâyûn ümenâsının inhâ ve Darbhâne‑i Âmire nâzırlarının takrîrleriyle ola geldiği kuyûd‑ı
muktezâsından olduğu beyânıyla müteveffâ‑yı mûmâ‑ileyhin uhdesinden münhal olan yurtluk ve
ocaklık kurâsı ve derûn‑ı şehirde olan maâşı kâide‑i mer‘iyye ve nizâmları üzere mûmâ‑ileyhin
uhdelerine iştirâken tevcîh ve Başmuhâsebe'ye kaydolunarak zabtıçin emr‑i şerîf ısdâr ve Dîvân‑ı
Hümâyûn tarafına ve Defterhâne‑i Âmire'ye ve Darbhâne‑i ma‘mûreye ilmühaberleri i‘tâsını nâzır‑ı
mûmâ‑ileyh memhûren i‘lâm etmekle i‘lâmı mûcebince mîr‑i mûmâ‑ileyhin uhdelerine iştirâken
tevcîh ve Başmuhâsebe'ye kaydolunup zabtıçin emri ve Dîvân‑ı Hümâyûn ve Defterhâne‑i Âmire
ve Darbhâne‑i ma‘mûre taraflarına ilmühaberleri i‘tâ olunmak bâbında fermân‑ı âlîşân sâdır ol‑
mağın mûcebince kaydolunup emri ve mahall‑i mezkûreye ilmühaberleri i‘tâ olunmağla Dîvân‑ı
Hümâyûn tarafına dahi işbu ilmühaber verildi. Fî 21 L. sene 1233
[Mühür] Râgıb‑ı feyz‑i celî Âlî Muhammed Ârif

﴾ Boş sayfa﴿

[Ek: 120/1‑b]
[s. 122]

[16.3] Hükûmet‑i Eğil, ocaklık

Hükûmet‑i mezbûre mutasarrıf‑ı sâbıkı İbrahim dâme ulüvvuhûya Darbhâne Nâzırı Hüseyin
dâme mecdühû arzıyla tevcîh olunmuşdur. 27 Ra. sene [1]169
Hükûmet‑i mezbûreye mutasarrıf olan İbrahim dâme ulüvvuhûnun hidemât‑ı ma‘dende mesâî‑yi
meşkûresi mücerreb olmağla fî‑mâ‑ba‘d hidmet‑i ma‘dende sa‘y‑i mevfûr eylemek şartıyla hükûmet‑i
mezbûre hâlâ Darbhâne‑i Âmire emîni olan el‑Hâc Ebubekir dâme mecdühûnun arzı mûcebince
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî gurreti B. sene [1]170
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Hükûmet‑i mezbûreye mutasarrıf olan İbrahim dâire‑i itâatdan firâr ve temessükü mûcebince
mâl‑ı mîrîyi edâdan imtinâ‘ edip zimmetinde ma‘den‑i mîrî sermâyesinden vâfir mâl‑ı mîrî olup
ve İsmail dâme ulüvvuhû firâri‑i merkûmun zimmetinde olan mâl‑ı mîrîyi edâya taahhüd ve ahâli‑i
vilâyet dahi tekeffül etmekle şurût‑ı merkûme ile hükûmet‑i merkûmenin mûmâ‑ileyhe inâyet
olunmasını Ergani Ma‘deni Emîni el‑Hâc Selim zîde kadruhû tahrîr ve firâri‑i merkûm İbrahim'in
zimmetinde olan mâl‑ı mîrîyi edâya taahhüdüne binâen hükûmet‑i merkûme şurût‑ı mezkûre üzere
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında hâlâ Reîsü'l‑küttâb el‑Hâc Ebubekir Efendi dâme mecdühû
inhâ ve i‘lâm etmeğin mûcebince hükûmet‑i mezbûre şurût‑ı merkûme üzere mûmâ‑ileyh İsmail
dâme ulüvvuhûya tevcîh olunup emir yazılmışdır. 22 Za. sene [1]170
Kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân hâlâ Darbhâne‑i Âmire nâzırı olan Mehmed Subhî zîde mecdühû
mektûb gönderip Ergani Ma‘deni'ne merbût olan Eğil hükûmetinin işbu bin yüz yetmiş bir senesi
Mart'ı ibtidâsından zabt ve umûr‑ı ma‘dende bir dürlü tekâsül ve tesâmüh etmeyip me’mûr olduğu
hidemât‑ı meâdinde kemâl‑i sadâkat üzere hidmet etmek şartıyla hükûmet‑i mezbûrenin sâbıkâ
Eğil hâkimi olan Süleyman dâme ulüvvuhûya tevcîh olunması bâbında inâyet recâsına arz etmeğin
mûcebince tevcîh olunup emri yazılmışdır. 5 C. sene [1]171
İftihârü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân hâlâ Darbhâne‑i Âmire nâzırı olan Hüseyin dâme mecdühû mektûb
gönderip Ergani Ma‘deni'ne merbût Eğil hükûmetine mutasarrıf olan Süleyman Bey ahâli ve
fukarâ‑yı raiyyeti rencîde ve tazyîk ve hilâf‑ı şer‘ ve kânûn tecrîm ve taaddî edip yaramaza muîn
olduğundan emniyyet meslûb olup zabt u rabta dahi adem‑i kudreti olduğuna binâen bi'l‑cümle ahâli
ve fukarâ‑yı raiyyet kendiden müteneffir olmalarıyla hükûmetden azl ve sâbıkâ Eğil hâkimi olan
İsmail dâme ulüvvuhû zabt u rabta kâdir ve ahâli ve reâyâyı himâyet ve sıyânet edip reâyâ‑perverdir
deyü ahâli‑yi vilâyet istid‘â ve Eğil311 ve Çermik ve Çüngüş312 nâibleri dahi i‘lâm ve mûceblerince ahâli
ve reâyâyı himâyet ve sıyânet eylemek ve hidemât‑ı ma‘dende taksîrât eylememek şartıyla hükûmet‑i
merkûme mezkûr Süleyman'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh İsmail dâme ulüvvuhûya tevcîh buyurulması
bâbında inâyet recâsına arz etmeğin hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmuşdur. Fî 25 Ş. sene 1172
Kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Ergani Ma‘deni emîni olan el‑Hâc Behram zîde mecdühû mektûb
gönderip Ergani Ma‘deni'ne mülhak Eğil hükûmetine mutasarrıf İsmail Bey umûr‑ı ma‘dene dâir rü’yet
olunacak husûslarda huşûnet ve taksîrâtı olduğundan başka ahâlisi ile hüsn‑i imtizâcı olmayıp zabt u
rabt‑ı eşkıyâya adem‑i liyâkatından etrâfdan gelen edviye‑i ma‘denden Eğil kazâsında olan cevherin
ve kütüğün nakline usret ve ebnâ‑i sebîlin emniyyeti meslûb ve ahâli‑i kazânın sâlyânelerini tamaan
itlâf ve izâat ile ahâliye gadrini ve ma‘den tarafına me’mûr olduğu vech üzere hidmet edemediğinden
emîn‑i sâbık Zeynelâbidin'in vaktinde cümle ahâlisi ma‘dene gelip mezbûrun yerine beylerin erşedi
ve umûr‑ı ma‘deni me’mûr olduğu vech üzere rü’yet ve kazâlarında lâzım gelen ahâlinin masraflarını
hevâ ve hevesine sarf ve izâat etmeyip ve zabt u rabt‑ı eşkıyâya sâhib‑i liyâkat ve hareket‑i matbûu
zâhir olduğuna binâen sâbıkâ ber‑vech‑i ocaklık Eğil hâkimi olan Süleyman dâme ulüvvuhûnun
"Bey" olmasını istid‘â etmeleriyle cânib‑i Devlet‑i Aliyye'den emr‑i âlîşân gelinceye değin ma‘rifet‑i
şer‘ ve cümle ma‘rifetiyle mûmâ‑ileyhi kâimmakâm nasbeylemişler imiş. Emîn‑i mûmâ‑ileyh dahi
ma‘den‑i mezbûr varıp fukarânın istid‘âsı nefsü'l‑emre mutâbık olduğu takrîrlerinden ve iltimâs ve
istirhâmlarından ma‘lûm olduğuna binâen ahâlisinin istid‘âsı ve mezbûr İsmail Bey'den her cihet
ile evlâ ve ercah olduğu ecilden zikrolunan Eğil hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık mezbûr İsmail Bey'in
ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet ve ihsân buyurulması bâbında inâyet recâsına arz etmeğin
zikrolunan Eğil hükûmeti emîn‑i mûmâ‑ileyhin arzı mûcebince mezbûr İsmail Bey'in ref‘inden
ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh emri yazılmışdır. Fî 22 Ş. sene [1]173
Ergani kazâsı nâibi el‑Hâc Veliyyüddin mektûb gönderip Ergani Ma‘deni merbûtâtından Eğil
kasabası beyzâdelerinden Ahmed Bey ve es‑Seyyid Hasan Efendi ve Hatib Abdullah Efendi ve
311 Eğil (Diyarbakır‑Türkiye)
312 Çüngüş (Diyarbakır‑Türkiye)

275

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Kalabin313 nâm karye kethüdâsı Ahmed ve Herik314 kethüdâsı Mehmed ve Enbil315 kethüdâsı Maksud
ve Persin316 kethüdâsı Şemseddin ve Cemekân317 kethüdâsı Abdi ve Ekinciyân318 kethüdâsı Şemseddin
ve Pirihkan319 kethüdâsı Ebubekir ve Satiyan320 kethüdâsı Ebubekir ve Sarıcık321 kethüdâsı Hasan
ve Tirkan‑ı Kebîr322 kethüdâsı Süleyman ve Tirkan‑ı Sagîr323 kethüdâsı Yusuf ve Şeyhselamet324
kethüdâsı Yusuf ve Perhakyan325 kethüdâsı ve Eğnik kethüdâsı Mustafa ve Kürekarye kethüdâsı
Mehdî ve Orine326 kethüdâsı Abdurrahman ve Tilhınzır kethüdâsı Safîr ve Amini327 kethüdâsı
Abdullah ve Nasran328 kethüdâsı Osman ve Kızlan329 kethüdâsı Mahmud ve Matmur330 kethüdâsı
İbrahim ve Babikan331 kethüdâsı Mustafa nâmûn kimesneler bi‑nefsihim asâleten ve karyeleri
ahâlilerine vekâleten vesâirleri bi‑ecmaihim cemm‑i gafîr ve cem‘‑i kesîr ile hâlâ Ergani Ma‘deni
Emîni kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Ömer Besim zîde mecdühû mahzarında mün‘akid olan meclis‑i
şer‘‑i şerîf‑i hatîr‑i lâzimü't‑tevkîre müctemi‘ olup şöyle takrîr‑i kelâm ederler ki sâbıkâ hükûmet‑i
mez[bûra] mutasarrıf Süleyman Bey hidemâtında olduğumuz ma‘dende vâki‘ ümerâ‑i zevi'l‑ihtirâm
itâatdan rû‑gerdân ve zimmetinde olan emvâl‑i mîrînin suâli husûsiçin ma‘dene ihzârı [muktezî]
olduğundan kaç def‘a tezkire irsâl olunup adem‑i itâatinden nâşî ma‘dene gelmekden imtinâ‘
eylediğinden kat‘‑ı nazar, kazâmız câdde tarîkde vâki‘ olup ba‘zı evâmir‑i aliyye ile Diyarbekir tarafına
mürûr u ubûr eden hademe‑i Devlet‑i Aliyye'den müsâferet ile kazâmıza müsâdefet edenlerin iktizâ
eden mâlzemelerini rü’yetden muhâlefet ve firâr edip bu gûne hareket‑i nâ‑marziyyeden sükkân‑ı
memleketin mütekeddir ve mutazarrır olmasına bâis bir hâlet olup cümlemizin emn ü râhatı münkati‘
olmağla mezbûr azl ve yerine İsmail zîde mecdühû cümlenin marzî ve muhtârı ve sagîr ve kebîri
[ile] vaz‘ ve mülâtefesi lâ‑übâlî ve herkes ile hüsn‑i sülûk ve mücerrebü'l‑etvâr ve müsâfir hakkında
mükrim ve ma‘den tarafına mutî‘ olmağla üzerlerimize zâbit ve bey nasb buyurulması niyâzımızdır
dediklerinde ahâli‑yi mezbûrun zikr ve beyânları üzere takrîrleri mâ‑hüve'l‑vâki‘ mutâbıkdır deyü
hükûmet‑i mezbûre merkûm Süleyman Bey'in ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh İsmail
zîde mecdühûya tevcîh buyurulması bâbında inâyet recâsına mevlânâ‑yı mûmâ‑ileyh arz etmeğin
zikrolunan Eğil hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh İsmail zîde mecdühûya tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 23 L. sene [1]174
Hâlâ Darbhâne‑i Âmire Emîni el‑Hâc Mustafa Sıdkı dâme mecdühû memhûr arzuhâl eder.
Ergani Ma‘deni'ne merbût Eğil hükûmeti öteden beri hidemâtı ma‘dene me’mûr ( ) dâme ulüvvuhû
için hidemât‑ı ma‘dende sadâkat ve istikâmeti zâhirdir deyü hükûmet‑i mezbûre tevcîh ve ihsân
buyurulmasını emîn mûmâ‑ileyh iltimâs etmeğin Eğil hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık şurût‑ı sâbıkı
üzere ( ) dâme ulüvvuhû[ya] tevcîh olunup emr‑i şerîfi yazılmışdır. 8 Ş. sene [1]175
313 1946 Türkiye Haritası Palu paftasında Eğil'in güneydoğu tarafında Kelebin şeklinde; Son Teşkilât‑ı Mülkiyede
 ي نşeklinde yazılmıştır.
Köylerimizin Adları, C. II, İstanbul‑1928, s. 596'da "Kélébine ‑�قلب
314 Herik, 1946 Türkiye Haritası Palu paftasında Eğil'in kuzeybatı tarafındadır.
315 Enbil, Son Teşkilât‑ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, C. II, İstanbul‑1928, s. 593.
316 Persin; Son Teşkilât‑ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, C. II, İstanbul‑1928, s. 593.
317 Cemekan, 1946 Türkiye Haritası Diyarbakır paftasında Diyarbakır'ın kuzeybatı tarafındadır.
318 Ekinciler (Mapcarta); 1946 Türkiye Haritası Diyarbakır paftasında Diyarbakır'ın kuzeybatı tarafındadır.
319 Pirikan (Diyarbakır‑Türkiye)
320 Satiyan, Satyan, Taşdam (Mapcarta); Satyan, 1946 Türkiye Haritası Diyarbakır paftasında Diyarbakır'ın kuzey‑
batı tarafındadır.
321 Sarıcık, 1946 Türkiye Haritası Palu paftasında Dicle'nin güneydoğu tarafındadır.
322 Güleçoba, Türkan (Mapcarta)
323 Güleçoba, Türkan (Mapcarta)
324 Şeyhselamet, 1946 Türkiye Haritası Palu paftasında Hani'nin güneybatı tarafındadır.
325 Perhakyan, 1946 Türkiye Haritası Palu paftasında Hani'nin güneybatı tarafındadır.
326 Son Teşkilât‑ı Mülkiyede Köylerimizin Adları Cilt II, İstanbul‑1928, s. 594'te zikr edilen Ori köyü olabilir.
327 Amini, 1946 Türkiye Haritası Palu paftasında Dicle'nin doğu tarafındadır.
328 Dicle'nin kuzeydoğu tarafında bulunan Basraf isimli yerleşim birimi olabilir (1946 Türkiye Haritası Palu paftası)
329 Kızılan, Sağlam (Mapcarta); Eğil'in doğu tarafındadır.
330 Matmur, 1946 Türkiye Haritası Palu paftasında Dicle'nin kuzey tarafındadır.
331 Babikan, Son Teşkilât‑ı Mülkiyede Köylerimizin Adları Cilt II., İstanbul‑1928, s. 594; 1946 Türkiye Haritası Palu
paftasında Dicle'nin kuzey tarafındadır.
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Ergani Ma‘deni'ne merbût olan Eğil hükûmeti öteden beri hidemât‑ı ma‘dene me’mûr ve ( )
dâme izzühû için hidemât‑ı ma‘dende sadâkat ve istikâmeti zâhirdir deyü hükûmet‑i mezbûr yetmiş altı
Mart'ı ibtidâsından zabt etmek ve hidemât‑ı ma‘dende kemâl‑i sadâkat ve istikâmet eylemek şartıyla
hâlâ Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup ma‘den emîni olan el‑Hâc Mustafa dâme mecdühûnun
arzıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 20 B. sene [1]176
Diyarbekir eyâletinde vâki‘ Ergani Ma‘deni'ne merbût olan Eğil hükûmeti öteden beri hidmet‑i
ma‘dende sadâkat ve istikâmeti zâhir ve müstahık bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı kadîm
olup ve ( ) dâme ulüvvuhû işgüzâr ve hidemât‑ı ma‘dende sezâvâr olduğundan hükûmet‑i mezbûre
ihsân buyurulmasını Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup hâlâ Keban ma‘den[i] emîni olan Mustafa
dâme mecdühû arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet etmeğin istid‘âsı mûcebince hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i
ocaklık mûmâ‑ileyh ( ) dâme ulüvvuhûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 18 Ş. sene [1]177
Diyarbekir eyâletinde vâki‘ Ergani Ma‘deni'ne merbût olan Eğil hükûmetine öteden beri hidmet‑i
ma‘dende sadâ[kat] ve istikâmeti zâhir ve müstahık bir kimesne nasb ve ta‘yîn olunması mu‘tâd‑ı
kadîm olup ve Eğil hükûmeti ümerâsından ( ) dâme ulüvvuhû işgüzâr ve hidemât‑ı ma‘dende
sadâkatkâr olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından
olup hâlâ Keban ma‘den[i] emîni olan el‑Hâc Mustafa dâme mecdühûnun istid‘âsıyla tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 14 Ş. sene [1]178
Ergani Ma‘deni'ne merbût Eğil hükûmetine öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir
kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı kadîm olmağla hükûmet‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık ( )
dâme ulüvvuhûya Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan zîde mecdühûnun
arzuhâliyle tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 17 L. sene [1]179
Hükûmet‑i mezbûr seksen senesi Rebîü'l‑evvel'i evâhirinden zabt etmek üzere ber‑vech‑i
ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan
zîde mecdühûnun arzuhâliyle tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Selh‑i S. sene [1]180
Hükûmet‑i mezbûr seksen senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ber‑vech‑i ocaklık ( )
dâme ulüvvuhûya Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan zîde mecdühûnun
mühürlü arzuhâliyle tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 17 Z. sene [1]180
Hükûmet‑i mezbûre Ergani Ma‘deni'ne merbût olup hidemât‑ı ma‘dende kemâl‑i sadâkat üzere
hidmet etmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya Malatya sancağına mutasarrıf olup
Keban ve Ergani ma‘denleri emîni olan Hâfız Mustafa Paşa dâmet meâlîhinin arzıyla tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 L. sene [1]181
[s. 121]

Hükûmet‑i Eğil, ocaklık
Hükûmet‑i mezbûre Ergani Ma‘deni'ne merbût olup hidemât‑ı ma‘dende kemâl‑i sadâkat üzere
hidmet etmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya Malatya sancağına mutasarrıf olup
Keban ve Ergani ma‘denleri emîni olan Hâfız Mustafa Paşa dâmet meâlîhinin arzıyla tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. 11 Ş. sene [1]182
Hükûmet‑i mezbûre Ergani Ma‘deni'ne merbût olup hidemât‑ı ma‘dende kemâl‑i sadâkat üzere
hidmet etmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya idâre‑i umûr‑ı meâdin uhdesine
müfevvez olan hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr Hâfız Mustafa Paşa'nın kapıkethüdâsı Bayburdî Mustafa
Ağa'nın arzuhâli mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 27 L. sene [1]183
Hükûmet‑i mezbûre Ergani Ma‘deni'ne merbût olup öteden beri sadâkat ve istikâmeti
zâhir bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı kadîm olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûre
ber‑vech‑i ocaklık "ismi açık" tevcîh olunması bâbında Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup
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Mîrâhûr‑ı evvel pâyesiyle hâlâ meâdin emîni olan Abdülbâki Ağa arz etmeğin bin yüz doksan senesi
Mart'ı ibtidâsından zabt eylemek şartıyla zikrolunan Eğil hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık "ismi açık"
tevcîh emr‑i şerîfi tahrîr olunmuşdur. Fî 22 L. sene [1]189
Hükûmet‑i mezbûr emîn‑i mûmâ‑ileyhin arzı mûcebince doksan bir senesi Mart'ı ibtidâsından
zabt eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık "ismi açık" tevcîh emr‑i şerîfi tahrîr. 21 Z. sene
[1]190
Hükûmet‑i mezbûr Ergani ve Keban ma‘denleri Emîni arzıyla doksan iki senesi Mart'ı ibtidâsından
zabt olunmak üzere ber‑minvâl‑i muharrer "ismi açık" tevcîh [olunup] emr‑i şerîfi yazılmışdır. 15
Z. sene [1]191
Hükûmet‑i mezbûr Ergani ve Keban ma‘denleri Emîni arzıyla doksan üç senesi Mart'ı ibtidâsından
zabt olunmak üzere ber‑minvâl‑i muharrer "ismi açık" tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 2 Z.
sene [1]192
Hükûmet‑i mezbûr Ergani Ma‘deni'ne merbût olup öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan
bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn eylemek mu‘tâd‑ı kadîm olduğuna binâen bin yüz doksan dört senesi
Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere Ma‘den Emîni Yeğen Mehmed Ağa'nın arzıyla "ismi açık"
tevcîh emri tahrîr olunmuşdur. 4 Z. sene [1]193
Hükûmet‑i mezbûr bin yüz doksan beş senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ma‘den emîni
istid‘âsıyla "ismi açık" tevcîh olunup emri tahrîr olunmuşdur. Selh‑i Za. sene [1]194
Hükûmet‑i mezbûr doksan altı senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ma‘den emîni
istid‘âsıyla "ismi açık" tevcîh olunup emri tahrîr olunmuşdur. 7 S. sene [1]196
Hükûmet‑i mezbûr doksan yedi senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere Ma‘denler Emîni
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Yeğen Mehmed Emin'in istid‘âsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf
yazılmışdır. 14 Z. sene [1]196
Hükûmet‑i mezbûr doksan sekiz senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere Ma‘denler Emîni
mîr‑i mîrândan Mustafa dâme ikbâlühûya tahrîr etmekle mûcebince "ismi açık" tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. 18 Ra. sene [1]198
Hükûmet‑i mezbûr doksan dokuz senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere Ma‘denler
Emîni mîr‑i mîrândan Mustafa dâme ikbâlühûnun tahrîrâtıyla "ismi açık" tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 25 Ra. sene [11]99
Hükûmet‑i mezbûr Ergani Ma‘deni'ne merbût olup öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan
bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn eylemek mu‘tâd‑ı kadîm olmağla hükûmet‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık
"ismi açık" tevcîh olunması bâbında Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup Ergani ve Keban ma‘denleri
emîni olan el‑Hâc Yusuf istid‘â etmekle bin iki yüz senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 28 S. sene 1200
Hükûmet‑i mezbûr bin iki yüz bir senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere "ismi açık"
[Ma‘denler] Emîni el‑Hâc Yusuf Ağa'nın istid‘âsıyla emr‑i şerîf yazılmışdır. Selh‑i R. Sene 1201
Ergani Ma‘deni'ne merbût Eğil hükûmetine öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir
kimesneyi nasb ve ta‘yîni mu‘tâd‑ı kadîm olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkı üzere
ber‑vech‑i ocaklık ( ) tevcîhi bâbında Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan ve hâlâ Ergani ve Keban
Ma‘denleri Emîni el‑Hâc Yusuf zîde mecdühû istid‘â ve Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup hâlâ
Darbhâne‑i Âmire emîni olan Yusuf dâme mecdühû takrîr etmekle bin iki yüz iki senesi Mart'ı
ibtidâsından zabt etmek üzere hükûmet‑i mezbûru şurût‑ı sâbıkasıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 15 R. sene 1202
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[s. 122]

[16.4] Hükûmet‑i Tercil,332 ocaklık

Hükûmet‑i mezbûr Haydar dâme ulüvvuhûya ibkâ kılınmışdır. 2 C. sene [1]152
[s. 123]

[16.5] Hükûmet‑i Palu,333 ocaklık

Hükûmet‑i mezbûre Darbhâne Nâzırı Hüseyin dâme mecdühû arzıyla sâbıkâ mutasarrıfı Seyfullah
dâme ulüvvuhû[ya] verilmişdir. 11 Ş. sene [1]168
Hükûmet‑i mezbûr Seyfullah'ın ref‘inden Abdülgafur dâme ulüvvuhûya Darbhâne Nâzır[ı]
Hüseyin dâme mecdühû arzıyla şurûtuyla tevcîh olunmuşdur. 16 Ş. sene [1]169
Darbhâne‑i Âmire Emîni el‑Hâc Ebubekir zîde mecdühû mektûb gönderip Keban Ma‘deni'ne
merbût Palu hükûmetine mutasarrıf Abdülgafur Bey fevt olup hükûmet‑i merkûme mahlûl ve sâbıkâ
mutasarrıfı Seyfullah dâme ulüvvuhû yarar ve kârgüzâr olduğuna binâen hidemât‑ı ma‘dende safr‑ı
makdûr eylemek şartıyla hükûmet‑i mezbûre mezkûr Abdülgafur'un mahlûlünden mûmâ‑ileyh
Seyfullah dâme ulüvvuhûya tevcîh ve ihsân buyurulmasını hâlâ Keban Ma‘deni emîni olan İbrahim
zîde kadruhû emîn‑i mûmâ‑ileyhin tarafına inhâ ve iltimâs etmekle hükûmet‑i mezbûre emîn‑i
mûmâ‑ileyhin arzı mûcebince kadîmden olı geldiği üzere Palu dağlarından senevî on bin yük kömür
hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr ve hidmet‑i ma‘dende tekâsül ve taksîr eylememek şartıyla
hükûmet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 9 S. sene [1]170
Hâlâ Keban Ma‘deni mülhakâtından olup lâzım gelen bahâsıyla Palu dağlarından senevî on bin
yük kömür hark ve tedârik ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek için sâhib‑i iktidâr bir
kimesne Palu hâkimi nasb ve ta‘yîn olunması muktezî olup ve el‑hâletü hâzihî Mustafa dâme ulüvvuhû
hidmet‑i merkûmeyi edâda sâhib‑i iktidâr olduğundan nâşî hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i muharrer
hidmet‑i ma‘dende kıyâm eylemek şartıyla mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet ve ihsân buyurulması
bâbında hâlâ Darbhâne‑i Âmire emîni olan Mehmed Subhî dâme mecdühû arz etmeğin mûmâ‑ileyhin
arzı mûcebince kadîmden olı geldiği üzere lâzım gelen bahâsıyla Palu dağlarından senevî on bin yük
kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr ve hidmet‑i ma‘dende tekâsül ve taksîr eylememek
şartıyla hükûmet‑i mezbûre mûmâ‑ileyh Mustafa dâme ulüvvuhûya tevcîh olunup emir yazılmışdır.
5 Za. sene [1]170
Darbhâne‑i Âmire nâzırı olan Mehmed Subhî zîde mecdühû mektûb gönderip Keban Ma‘deni'ne
merbût olan Palu hükûmetinin işbu bin yüz yetmiş bir senesi Mart'ı ibtidâsından zabt ve umûr‑ı
meâdinde bir dürlü tekâsül ve tesâmüh etmeyip kadîmden olı geldiği üzere lâzım gelen bahâsıyla
Palu dağlarından senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i merkûma nakl ve tesyîr eylemek şartıyla
hükûmet‑i mezbûrenin sâbıkâ hâkimi olan ( ) dâme ulüvvuhûya tevcîh olunması bâbında inâyet
recâsına arz etmeğin mûcebince tevcîh olunup emri yazılmışdır. 5 C. sene [1]171
Keban Ma‘deni'ne merbût Palu hükûmeti yetmiş bir senesi Mart'ı ibtidâsından zabt ve umûr‑ı
ma‘dende bir dürlü tekâsül ve tesâmüh etmeyip kadîmden olı geldiği üzere lâzım gelen bahâsıyla
Palu dağlarından senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i merkûma nakl ve tesyîr eylemek şartıyla
bundan akdem Seyfullah Bey'e tevcîh olunmuşiken hilâf‑ı taahhüdü harekete ibtidâr ve hidemât‑ı
ma‘dende tekâsül ve müteahhid olduğu kömürü edâdan imtinâ‘ üzere olup ta‘tîl‑i ma‘dene bâis ve
bâdî olmağla hükûmet‑i mezbûre merkûm Seyfullah Bey'in ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık sâbıkâ Palu
hükûmetine mutasarrıf olan Mustafa dâme ulüvvuhûya tevcîh olunması bâbında hâlâ Darbhâne‑i
Âmire nâzır[ı] olan el‑Hâc Mehmed Subhî dâme mecdühû arz etmeğin umûr‑ı ma‘dende bir dürlü
tekâsül ve tesâmüh etmeyip kadîmden olı geldiği üzere lâzım gelen bahâsıyla Palu dağlarından senevî
on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr eylemek şartıyla hükûmet‑i mezbûre
332 Kuşdamı (Türkiye); Hazro'nun kuzeybatı tarafındadır.
333 Palu (Elazığ‑Türkiye)
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mîr‑i merkûm Seyfullah'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh Mustafa dâme ulüvvuhûya tevcîh olunmuşdur. Fî
20 Z. sene [1]171
Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük
kömür hark ve tedârik ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr eylemek şartıyla bundan akdem hükûmet‑i
mezbûre ber‑vech‑i ocaklık Mustafa dâme ulüvvuhûya tevcîh ve hâlâ üzerinde ve me’mûr olduğu
ma‘den‑i mezbûr ve meşrût olan kömür tedârikinde sâhib‑i iktidâr olduğu ecilden yine ma‘den‑i
merkûm hidmetinde kıyâm eylemek şartıyla hükûmet‑i mezbûre kemâ‑kân mûmâ‑ileyhe ibkâ
kılınması bâbında hâlâ Darbhâne‑i Âmire Nâzırı Hüseyin dâme mecdühû arz etmeğin mûcebince
şurût‑ı sâbıkı üzere kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. Fî 3 N sene 1172
Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük
kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla Palu hükûmetine mutasarrıf Mustafa
Bey'in me’mûr olduğu ma‘den‑i mezbûr umûrunda ve meşrût olan kömür tedârikinde tekâsülü
zuhûr ve fukarâ‑yı raiyyeti sıyânetde kusûr edip ve Palu ümerâsından İskender dâme ulüvvuhû zabt u
rabta kâdir ve reâyâ‑perver ve ma‘den‑i mezbûr umûrunda ve meşrût olan kömür tedârikinde ve
irsâlinde dikkat eylemek üzere taahhüd edip ahâli‑i memleket ve fukarâ‑yı raiyyeti hıfz u hırâset
eylemek şartıyla hükûmet‑i mezbûra mezkûr Mustafa'nın ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyh İskender
dâme ulüvvuhûya Darbhâne Nâzırı Hüseyin zîde mecdühûnun arzı mûcebince ber‑vech‑i ocaklık
tevcîh olunmuşdur. 2 Ca. sene [11]73
Hâlâ Darbhâne‑i Âmire nâzırı olan el‑Hâc Halil zîde mecdühû mektûb gönderip Keban Ma‘deni
mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük kömür hark ve
ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu hükûmetine mutasarrıf
olan İskender'in ahâli‑i ma‘den ile hüsn‑i sülûku olmadığından hükûmet‑i mezbûra merkûm
İskender'in ref‘inden şart‑ı sâbıkı üzere ber‑vech‑i ocaklık sâbıkâ hükûmet‑i mezbûreye mutasarrıf
olan ( ) dâme ulüvvuhûya tevcîh ve inâyet buyurulması bâbında inâyet recâsına nâzır‑ı mûmâ‑ileyh arz
etmeğin hükûmet‑i mezbûre şart‑ı sâbıkı üzere İskender'in ref‘inden mûmâ‑ileyh ( ) dâme ulüvvuhûya
tevcîh olunup emri yazılmışdır. Fî 3 Za. sene [1]173
Hâlâ Darbhâne emîni olan el‑Hâc Mustafa Sıdkı dâme mecdühû memhûr arzuhâl edip Keban
Ma‘deni havâlisinde vâki‘ Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük kömür hark ve
ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu hükûmeti ( ) dâme ulüvvuhû
erbâb‑ı istihkâkdan olup müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden mûmâ‑ileyhe verilmesini istid‘â etmeğin
zikrolunan Palu hükûmeti şart‑ı sâbıkı üzere mutasarrıfı ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh ( )
dâme ulüvvuhûya tevcîh olunmuşdur. Fî 26 L. sene [1]174
Hâlâ Darbhâne‑i Âmire emîni olan el‑Hâc Mustafa Sıdkı dâme mecdühû memhûr arzuhâl eder;
Keban Ma‘deni havâlisinde vâki‘ Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük kömür
hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu hükûmeti ( )
dâme ulüvvuhû[ya] verilmek bâbında inâyet recâsına emîn‑i mûmâ‑ileyh iltimâs ve mûcebince şurût‑ı
sâbıkı üzere ( ) dâme ulüvvuhûya tevcîh olunup emr‑i şerîfi yazılmışdır. 4 Ş. sene [1]175
Keban Ma‘deni'ne merbût hükûmetlerden ma‘den‑i mezbûr havâlisinde vâki‘ Palu dağlarından
lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirilmek
şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu hükûmeti ( ) dâme ulüvvuhûya tevcîh ve inâyet olunmasın hâlâ
Darbhâne‑i Âmire Emîni el‑Hâc Mustafa Sıdkı dâme mecdühû inhâ ve iltimâs etmekle iltimâsı
mûcebince şurût‑ı sâbıkı üzere Palu hükûmeti ( ) dâme ulüvvuhûya ber‑vech‑i ocaklık tevcîh olunup
emr‑i şerîfi yazılmışdır. Fî 17 Ca. sene [1]176
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup Keban Ma‘deni emîni olan el‑Hâc Mustafa dâme mecdühû
mektûb gönderip ma‘den‑i mezbûre mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla
senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla Palu hükûmeti
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hâkimlerinin ber‑vech‑i ocaklık azl ve nasbları ümenânın irâde ve i‘lâmlarıyla ola geldiğine binâen
bundan akdem hükûmet‑i mezbûre "isim yeri açık" kimesneye tevcîh olunmak üzere sâbıkâ
Darbhâne‑i Âmirem nâzırı olan el‑Hâc Mustafa Sıdkı dâme mecdühûnun iltimâsıyla tevcîh emr‑i
şerîfi ısdâr ve ma‘dene irsâl olundukda sâbıkâ ma‘den‑i mezbûr Emîni el‑Hâc Hasan ma‘rifetiyle
ber‑vech‑i ocaklık işbu bin yüz yetmiş altı senesi Cumâde'l‑ûlâ'sından zabt etmek üzere şeref‑yâfte‑i
sudûr eden emr‑i celîlü'ş‑şânı sâbıkâ Palu hükûmetine mutasarrıf olan İsmail dâme ulüvvuhûya
teslîm ve ber‑mu‘tâd‑ı kadîm bu âna gelince hükûmet‑i mezbûreyi edâ ve îfâya kudret ve liyâkatı
ve işinin recülü olduğu indinde zâhir ve müsellem olduğu ecilden hükûmet‑i mezbûre şart‑ı sâbıkı
üzere ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîh buyurulması bâbında inâyet recâsına emîn‑i
mûmâ‑ileyh arz etmeğin hükûmet‑i mezbûre şart‑ı sâbıkı üzere ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe
tevcîh ve emri yazılmışdır. Fî 26 N. sene [1]176
Diyarbekir eyâletinde vâki‘ Ergani Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından bahâsıyla
senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek [şartıyla] meşrût olan
Palu hükûmeti öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir ve müstahık bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn
etmek mu‘tâd‑ı kadîm olup ve ( ) dâme ulüvvuhû işgüzâr ve hidemât‑ı ma‘dene sezâvâr olduğundan
hükûmet‑i mezbûre ihsân buyurulmasını Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup hâlâ Keban Ma‘deni
emîni olan Mustafa dâme mecdühû arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet etmeğin istid‘âsı mûcebince şurût‑ı
sâbıkı üzere Palu dağlarından bahâsıyla senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl
ve tesyîr etdirmek şartıyla hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh ( ) dâme ulüvvuhûya
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 18 Ş. sene [1]177
Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük
kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla Palu hükûmeti öteden beri sadâkat
ve istikâmeti zâhir olan bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı kadîm olmağla hükûmet‑i mezbûr
ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya tevcîh olunması bâbında Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup
hâlâ Keban ve Ergani meâdini emîni olan Mustafa dâme mecdühû arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet etmeğin
zikrolunan Palu hükûmeti şurût‑ı mezkûre ile ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. 19 Ca. sene [1]178
Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük
kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu hükûmetine
öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı kadîm
olmağla hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden
olup hâlâ ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan zîde mecdühûnun arzuhâliyle tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 17 L. sene [1]179
Hükûmet‑i mezbûr seksen senesi Rebîü'l‑evvel'i evâhirinden zabt etmek üzere şurûtuyla ber‑vech‑i
ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup hâlâ ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan
zîde mecdühûnun arzuhâliyle tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî selhi S. sene [1]180
Hükûmet‑i mezbûr seksen senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere şurûtuyla ber‑vech‑i
ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup hâlâ ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan
zîde mecdühûnun arzuhâli mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 17 Z. sene [1]180
Hükûmet‑i mezbûre Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla
senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık
( ) dâme ulüvvuhûya Malatya sancağına mutasarrıf olup Keban ve Ergani ma‘denleri emîni olan Hâfız
Mustafa Paşa dâmet meâlîhinin arzıyla tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 L. sene [1]181
Hükûmet‑i mezbûre Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla
senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i
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ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya Malatya sancağına mutasarrıf olup Keban ve Ergani ma‘denleri emîni
olan Hâfız Mustafa Paşa dâmet meâlîhinin arzıyla tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 11 Ş. sene
[1]182
[s. 124]

Hükûmet‑i Palu, ocaklık
Hükûmet‑i mezbûre Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla
senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i
ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya idâre‑i umûr‑ı meâdin uhdesine müfevvez olan hâlâ Erzurum Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hâfız Mustafa Paşa hazretlerinin Kapıkethüdâsı Bayburdî Mustafa
Ağa'nın arzuhâli mûcebince emr‑i şerîf yazılmışdır. 27 L. sene [1]183
Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük
kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu hükûmetine
öteden beri Yensur veled‑i el‑Hâc İsmail'in babası ve ecdâdı mutasarrıf olup mîr‑i mûmâ‑ileyh dahi
idâre‑i umûr‑ı hükûmet ile edâ‑yı hidmet‑i ma‘dene sâhib‑i liyâkat olduğuna binâen şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince fermân‑ı âlîşân târihinden doksan dokuz
senesi Mart'ına dek hükûmet‑i merkûmeyi zabt ve ibtidâ‑yı Mart'dan ma‘den emîninin mu‘tâd olan
âidâtı ba‘de'l‑edâ yine âhara verilmeyip doksan senesi Mart'ı ibtidâsına dek dahi yine bilâ‑müdâhaletin
zabt eylemek şartıyla zikrolunan Palu hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 8 B. sene [1]188
Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin
yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu
hükûmetine öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı
kadîm olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr şurûtu sâbıkı üzere "ismi açık" tevcîh olunması bâbında
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup Mîrâhûr‑ı evvel pâyesiyle hâlâ meâdin emîni olan Abdülbâki
Ağa arz etmeğin bin yüz doksan senesi Mart'ı ibtidâsından zabt eylemek şartıyla zikrolunan Palu
hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık "ismi açık" tevcîh emr‑i şerîfi yazılmışdır. Fî 22 L. sene [1]189
Palu hükûmetine mutasarrıf olan Yensur Bey bundan akdem şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i
âlîşân mûcebince tahrîrine me’mûr olduğu asker ile Bağdad'a azîmet ve el‑yevm askeriyle Bağdad'da
ikâmet ve ibrâz‑ı hidmet edip vücûhla sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen zikrolunan Palu hükûmeti
yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîh olunmasını Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hâfız Mustafa Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmekle bin yüz doksan
senesi Mart'ından zabt ve şurût‑ı sâbıkı üzere Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin
yük kömür hark ve Keban Ma‘deni'ne nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla zikrolunan Palu hükûmeti
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. Fî 9 Z. sene [1]189
Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük
kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu hükûmetine
öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı kadîm
olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme ulüvvuhûya tevcîh olunmasını
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup hâlâ Keban ve Ergani ma‘denleri emîni olan Abdülbâki
zîde mecdühû dahi i‘lâm etmekle hükûmet‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkı üzere lâzım gelen bahâsıyla senevî
on bin yük kömürü hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek üzere ber‑vech‑i ocaklık
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 14 N. sene [1]190
Bin yüz doksan iki senesi Mart'ı ibtidâsından zabt olunmak üzere ber‑minvâl‑i muharrer Ergani
ve Keban Ma‘denleri Emîni Yeğen Mehmed Emin arzıyla tevcîh olunup "ismi açık" emr‑i şerîf
yazılmışdır. 15 Z. sene [1]191
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Bin yüz doksan üç senesi Mart'ı ibtidâsından zabt olunmak üzere ber‑minvâl‑i muharrer Ergani
ve Keban Ma‘denleri Emîni Mehmed Emin arzıyla "ismi açık" tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
2 Z. sene [1]192
Bin yüz doksan dört senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere Yeğen Mehmed'in arzıyla "açık"
tevcîh emr‑i şerîfi tahrîr olunmuşdur. 4 Z. sene [1]193
Hükûmet‑i mezbûr Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla
senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla bin yüz doksan
dört senesi Mart'ından zabt etmek üzere Hüseyin Bey'e ber‑vech‑i ocaklık tevcîh olunup lâkin
harekât‑ı nâ‑bercâya tasaddî eylediğine binâen azl ve ümerâdan Burhan Bey öteden beri sadâkat ve
istikâmeti zâhir ve her vechile mahall ü müstahık olduğu ecilden Ma‘den Emîni Yeğen Mehmed'in
arzı ve Pertek kazâsı nâibi i‘lâmıyla sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ref‘inden
Burhan Bey'e tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 23 C. sene [1]194
Hükûmet‑i mezbûr bin yüz doksan beş senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ma‘den emîni
istid‘âsıyla "açık" emr-i şerîf yazılmışdır. Selh‑i Za. sene [1]194
Hükûmet‑i mezbûr doksan altı senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ma‘den emîni
istid‘âsıyla "ismi açık" emr-i şerîf yazılmışdır. 7 S. sene [1]196
Hükûmet‑i mezbûr doksan yedi senesi Mart'ı ibtidâsından Ma‘denler Emîni Hâcegân‑ı Dîvân‑ı
Hümâyûn'dan Yeğen Mehmed Emin'in istid‘âsıyla "ismi açık" emr-i şerîf tahrîr olunmuşdur. 14 Z.
sene [1]196
Hükûmet‑i mezbûr doksan sekiz senesi Mart'ı ibtidâsından Ma‘denler Emîni mîr‑i mîrândan
Mustafa Paşa'nın tahrîr ve iltimâsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. 18 Ra. sene [1]198
Hükûmet‑i mezbûr doksan dokuz senesi Mart'ı ibtidâsından Ma‘denler Emîni mîr‑i mîrândan
Mustafa Paşa'nın tahrîr ve iltimâsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 Ra. sene [1]199
Hükûmet‑i mezbûr bin iki yüz senesi Mart'ı ibtidâsından ma‘denler emîni olan Dergâh‑ı Âlî
gediklilerinden el‑Hâc Yusuf'un istid‘âsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. 28 S. sene 1200
Hükûmet‑i mezbûr bin iki yüz bir senesi Mart'ı ibtidâsından ma‘denler emîni olan el‑Hâc Yusuf
Ağa'nın istid‘âsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. Selh‑i R. sene 1201
Keban Ma‘deni mülhakâtından olup Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük
kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Palu hükûmetine
öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı kadîm
olmağla hükûmet‑i mezbûre bin iki yüz bir senesi Mart'ı ibtidâsından Hüseyin Bey'e eğerçi ihâle
olunup lâkin mîr‑i merkûm sene‑i mezbûra mahsûben ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîre taahhüd
eylediği kömürün nısfından ziyâdesini edâ etmeyip ma‘den‑i mezbûrun fırınlarının ta‘tîline bâdî
olduğuna mebnî azli muktezî olduğundan merkûm azl ve ( ) dâme ulüvvuhû her vechile mahall ü
müstahık olduğu ecilden tevcîhi bâbında Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup hâlâ Darbhâne‑i
Âmire emîni olan Yusuf dâme mecdühû takrîr ve istid‘â etmeğin mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîf
tahrîr olunmuşdur. 29 M. sene [1]202
Keban Ma‘deni'ne merbût Palu hükûmetine öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir
kimesneyi nasb ve ta‘yîni mu‘tâd‑ı kadîm olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkı üzere
Palu dağlarından lâzım gelen bahâsıyla senevî on bin yük kömür hark ve ma‘den‑i mezbûra nakl ve
tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık tevcîhi bâbında Hâcegân‑ı [Dîvân‑ı] Hümâyûn'dan olup
hâlâ Ergani ve Keban Ma‘denleri Emîni el‑Hâc Yusuf zîde mecdühûnun istid‘âsı ve Darbhâne‑i Âmire
emîni olup Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Yusuf Ağa'nın takrîriyle bin iki yüz iki senesi Mart'ı
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ibtidâsından zabt etmek üzere hükûmet‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkasıyla ber‑vech‑i ocaklık "ismi açık"
tevcîh emr‑i şerîfi tahrîr olunmuşdur. 15 R. sene [1]202
Hükûmet‑i mezbûr Meâdin‑i Hümâyûn Emîni Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Sâlih Paşa hazretlerinin
arz ve iltimâsı ve hâlâ Darbhâne‑i Âmire Nâzırı saâdetlü es‑Seyyid Abdurrahman Beyefendi
hazretlerinin i‘lâmıyla ( ) dâme izzühûya tevcîh olunup ismi açık olarak emr‑i şerîfi tahrîr olunup
ber‑vech‑i tafsîl Dîvân defterine kaydolunmuşdur. Fî 19 N. sene [1]231
[s. 126m]

[16.6] Livâ‑i Çermik,334 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Mahmud'un ref‘inden Mehmed dâme izzühûya Darbhâne Nâzırı Hüseyin
dâme mecdühû arzıyla tevcîh olunmuşdur. 24 C. sene [1]169
Ergani Ma‘deni'ne merbût elviyeden Çermik sancağına mutasarrıf Mehmed Bey ma‘den
hidemâtında taksîr ve rehâvet ve reâyâ ve ahâliye cevr ü eziyyet eylediğinden azli muktezî olmağın
sâbıkâ Çermik sancağıbeyi olan Mehmed dâme izzühû cümlenin muhtârı olup reâyâ ve berâyâyı
sıyânetde istikâmet üzere olduğuna binâen fî mâ‑ba‘d hidmet‑i ma‘dende tekâsül eylememek
üzere livâ‑i mezbûrun mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını hâlâ Ergani Ma‘deni emîni olan el‑Hâc
Selim zîde kadruhû tahrîr etmekle livâ‑i mezbûr merkûm Mehmed Bey'in ref‘inden ber‑vech‑i
ocaklık mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulması bâbında hâlâ Darbhâne‑i Âmire Emîni el‑Hâc Ebubekir
dâme mecdühû arz etmekle mûcebince tevcîh olunup emri yazılmışdır. 15 Ra. sene [1]170
Çermik sancağının ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve a‘yân ve eşrâf ve fukarâsı mahzar
gönderip Ergani Ma‘deni'ne merbût elviyeden Çermik sancağı beyi olan Mahmud livâ‑i mezbûr
kendiye tevcîh olalıdan beri karındaşlarıyla yek‑dil ve yek‑cihet olup hilâf‑ı şer‘ ahâliyi der‑zencîr
ve bi‑gayrı hakkın cebren ve kahren mâlların ahz ve ırzların hetk ve hevâsına tâbi‘ eşkıyâyı cem‘ ve
ahâli perâkende ve kût‑ı yevmiyyeye muhtâc etmekle cümlenin muhtâr ve mümtâzı olan Mehmed
dâme izzühûdan cümlesi râzı ve şâkir olduğuna binâen mahzarları mûcebince livâ‑i mezbûr merkûm
Mahmud'un ref‘inden hidmet‑i ma‘dende tekâsül etmemek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunmuşdur. Fî 25 L. sene [1]170
Ergani Ma‘deni'ne merbût elviyeden mukaddemâ Çermik sancağı Beyi Mehmed Bey'in fukarâ‑yı
raiyyet ve ahâliye eylediği zulm ü taaddî sebebi ile livâ‑i mezbûr üzerinden ref‘ ve sâbıkâ livâ‑i mezbûr
beyi olan Mahmud dâme izzühû cümlenin muhtârı olduğuna binâen bundan akdem ber‑vech‑i
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve sıyânet ve tavrından hoşnûd ve
râzılar iken mîr‑i mezbûr bir takrîb ile livâ‑i mezbûru kendiye tevcîh etdirdip ol tarafa vardıkda
evvelkiden ziyâde zulm ü taaddîsinin nihâyeti olmayıp fukarâ‑yı raiyyet zulm ü cevrine bir dürlü
tâkat getiremediklerinden ekseri perâkende ve perîşân olacakları âşikâr olduğundan cümlesi huzûr‑ı
şer‘a varıp ahvâllerini takrîr ve ref‘inden yine mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulmasını arz ve mahzar ve
fi'l‑hakîka merkûmun zulm ü taaddîsinden mâadâ aklı dahi noksan ve zulm ü taaddîsi aşîkârdır deyü
livâ‑i mezbûr mezkûr Mehmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Mahmud dâme izzühûya ihsân olunması
bâbında hâlâ Darbhâne‑i Âmire nâzırı olan Mehmed Subhî dâme mecdühû arzuhâl birle istid‘â
etmeğin ma‘den‑i mezbûr hidmetinde tekâsül etmemek şartıyla livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 11 M. sene [1]171
Ergani Ma‘deni'ne merbût elviyeden mukaddemâ Çermik sancağı beyi olan Mehmed'in fukarâ‑yı
raiyyete zulm ü taaddîsi sebebi livâ‑i mezbûr ber‑mûceb‑i urûz ve mahâzır hâlâ Darbhâne‑i Âmire
Nâzırı Mehmed Subhî dâme mecdühûnun iltimâsıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı Mahmud dâme izzühûya
tevcîh ve mûmâ‑ileyh dahi fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve herkes râzı ve hoşnûd iken merkûm
Mehmed kendi hâlinde olmayıp tarafdârı olan ba‘zı kimesneleri Deraliyye'ye gönderip livâ‑i
334 Çermik (Diyarbakır‑Türkiye)
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mezbûru kendiye tevcîh etdirmek sevdâsıyla Dîvân‑ı Hümâyûn'a ref‘‑i ruk‘a‑i iştikâ ve mukaddemâ
üzerimde iken zamân‑ı yesîrde ref‘ ve bana gadr oldu deyü tekrâr ibkâ olunmasın istid‘âdan hâlî
olmayıp lâkin merkûm Mehmed mukaddemâ arz ve mahzar olduğu üzere zulm ü taaddîsinden gayrı
noksan aklı sebebi ile idâre‑i umûra adem‑i kudreti zâhir ve mûmâ‑ileyhin gerek reâyâ fukarâsını
sıyânetde ve gerek umûr‑ı meâdini rü’yetde ihtimâm ve iktidârı mütehakkık ve zâhir olmağla fî
mâ‑ba‘d bu makûle arzuhâl ile livâ‑i mezbûru kendiye tevcîh etdirmek dâiyesinde <<olur ise>> olan
merkûm Mehmed'in def‘‑i gâilesi için livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ buyurulması recâsına nâzır‑ı
mûmâ‑ileyh arz etmeğin mûcebince ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Mahmud dâme izzühûya ibkâ
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 27 R sene [1]171
Ergani Ma‘deni'ne merbût elviyeden Çermik sancağı beyi olan Mahmud'a bundan mukaddemce
livâ‑i mezbûr müceddeden ibkâ ve tevcîh olunmuşiken bu sene‑i mübâreke[de] Çermik kasabasında
vukû‘ bulan kaht u galâ sebebiyle fukarâ‑yı raiyyetin ekseri perîşân ve bakıyye kalanları dahi maraz‑ı
cûundan helâke başlayıp ahvâlleri diğergûn iken mîr‑i merkûmun dahi fukarâya olan zulm ü taaddîsi
hadden bîrûn ve kıyâsdan efzûn olmakdan nâşî kasaba‑i mezbûrun bi'l‑cümle ulemâ ve meşâyih
vesâir ahâlileri meclis‑i şer‘de tazallum‑ı hâl birle mîr‑i merkûmun azlini istid‘â eylediklerini hâvi
Çermik nâibi ve ma‘den‑i mezbûr emîni başka başka arz ve inhâ eylediler deyü livâ‑i mezbûr mîr‑i
merkûmun ref‘inden fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve sıyânet ve ma‘den‑i merkûmun beher sene
mukayyed olan kömürünü nakl ve vakt ü zamânıyla teslîm vesâir hidemât‑ı lâzımende sadâkat ve
istikâmet üzere hidmet eylemek şartıyla Abdullah zîde mecdühûya tevcîh buyurulması recâsına hâlâ
Darbhâne‑i Âmire nâzırı olan Mehmed Subhî dâme mecdühû arz etmekle mûcebince tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 11 B. sene 1171
Sâbıkâ Darbhâne‑i Âmire nâzırı olan el‑Hâc Mehmed Subhî dâme mecdühû mektûb gönderip
Ergani Ma‘deni'ne merbût Çermik sancağında sâkin ulemâ ve sulehâ vesâir ahâli ve reâyâ meclis‑i
şer‘a varıp kazâlarının etrâf ve havâlisi makarr‑ı Ekrâd olmak sebebiyle Ekrâd‑ı mezbûrun zarar
ve hasâretlerin def‘ ü ref‘e kâdir sancağ‑ı mezbûr bir hâkime muhtâc iken hâlâ livâ‑i mezbûr beyi
olan Abdullah Bey Ekrâd‑ı mezbûrdan vikâye ve sıyânetin ademiyle bu hilâlde üç pâre nemâdar
karyemizin reâyâsı bi'l‑külliyye perâkende ve perîşân olduklarından başka sancağ‑ı mezbûr
bâ‑fermân‑ı âlî ma‘den‑i merkûma kömür ve kütük ve mürde‑seng nakline me’mûr iken mîr‑i
merkûm hall‑i akde kâdir olamadığından hidemât‑ı mezbûrûnun terk ve ta‘tîli sebebi ile Devlet‑i
Aliyye tarafından dâhiye‑i mücâzât havfından emr ü âsâyişimiz meslûb olmağla merkûm Abdullah
azl ve sâbıkâ livâ‑i mezbûr beyi olan Mahmud dâme izzühû reâyâ‑yı merkûmu himâye ve sıyânete
kâdir ve hidemât‑ı ma‘deni rü’yete sâhib‑i iktidârdır deyü hâlâ Çermik nâibi i‘lâm ve inhâ eylediği
ecilden işbu bin yüz yetmiş iki senesi Muharrem'i ibtidâsından zabt eylemek ve ma‘den‑i merkûme
sermâyesinden memhûr beş kıt‘a temessükü mûcebince zimmetinde olan mâl‑ı mîrîyi evvel be‑evvel
ma‘den emînine teslîm ve temessüklerini ahz eylemek şartıyla livâ‑i mezbûrun mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunması bâbında inâyet recâsına arz etmeğin mûcebince ma‘den‑i merkûma beher sene mukayyed
olan kömürü nakl ve tesyîr eylemek üzere ber‑vech‑i ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emir
yazılmışdır. Fî 11 S. sene [1]172
Hâlâ Darbhâne‑i Âmire nâzırı olan el‑Hâc Halil zîde mecdühû mektûb gönderip Ergani Ma‘deni'ne
merbût Çermik sancağına ber‑vech‑i ocaklık mutasarrıf olan Mahmud dâme izzühû reâyâyı himâyet
ve sıyânete kâdir ve hidemât‑ı ma‘deni rü’yete sâhib‑i iktidâr olduğunu bundan akdem Çermik nâibi
i‘lâm ve inhâ eylediği ecilden bin yüz yetmiş iki senesi Muharrem'i ibtidâsından zabt edip ve ma‘den‑i
merkûma beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr eylemek üzere livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hâlâ üzerinde ve ma‘den emîni ve ahâli‑i vilâyet mûmâ‑ileyhden
râzı ve hoşnûd ve ibkâ buyurulmasını iltimâs eylediklerine binâen livâ‑i mezbûrun kemâ fi'l‑evvel
ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Mahmud Bey'e ibkâ olunması bâbında inâyet recâsına nâzır‑ı
mûmâ‑ileyh arz etmeğin mûmâ‑ileyhin arzı mûcebince ma‘den‑i merkûma beher sene mukayyed
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olan kömürü nakl ve tesyîr eylemek üzere livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık yine mûmâ‑ileyh
Mahmud Bey'e ibkâ olunup emri yazılmışdır. Fî 3 Za. sene [1]173
Ergani kazâsı nâibi el‑Hâc Veliyyüddin mektûb gönderip işbu sâl‑i meymenet‑iştimâlde
bâ‑fermân‑ı celîlü'ş‑şân Ergani Ma‘deni'nde i‘mâl ve idâresi uhdesine ihâle kılınan kıdvetü'l‑emâcid
ve'l‑a‘yân Ömer Besim zîde mecdühû ma‘den‑i mezbûra ba‘de'l‑vürûd her bir keyfiyyetin kendi
hakîkatini istifsâr ve ma‘den‑i mezbûr mülhakâtından olan kazâlar reâyâsının terfîh‑i hâlleri ve emn
[ü] istirâhatları matlûbu olmakdan nâşî ma‘den‑i mezbûra merbût Çermik kasabasında vâki‘ cümle
ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve a‘yân ve ahâlileri ma‘dene ihzâr ve Mahmud dâme izzühûnun
hüsn‑i hâl ve sû’‑i hâlinden ba‘de'l‑istifsâr cevâblarında mûmâ‑ileyh Mahmud dâme izzühû için
müddet‑i vâfireden beri kazâmıza mütevâliyen olan mûmâ‑ileyhin hüsn‑i hâli zâhir ve hidemât‑ı
ma‘den vâki‘ oldukca rü’yet edip râzı ve şâkirleriz deyü meclis‑i şer‘de ikrâr ve takrîr‑i kelâm
etmeleriyle ma‘den emîni mûmâ‑ileyh dahi zikrolunan Çermik sancağı beyliğini yine mûmâ‑ileyhe
tefvîz eylediğini mevlânâ‑yı mûmâ‑ileyh alâ‑vukûihi arz etmeğin zikrolunan Çermik sancağı hâlâ
üzerinde olmağla yine ma‘den‑i mezbûra beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr eylemek
şartıyla livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 23 L. sene [1]174
Hâlâ Darbhâne‑i Âmire Emîni el‑Hâc Mustafa Sıdkı dâme mecdühû memhûr arzuhâl eder; Ergani
Ma‘deni'ne merbût Çermik sancağı beyi olanlar öteden beri hidemât‑ı ma‘dene me’mûr olup ( )
dâme izzühû için hidemât‑ı ma‘dende sadâkat ve istikâmeti zâhirdir deyü tevcîh ve ihsân buyurulması
emîn‑i mûmâ‑ileyh iltimâs etmeğin zikrolunan Çermik sancağı Beyliği ma‘den‑i mezbûra beher
sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr eylemek şartıyla livâ‑i mezbûru ber‑vech‑i ocaklık ( )
dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîfi yazılmışdır. 8 Ş. sene [1]175
Ergani Ma‘deni'ne merbût olan Çermik sancağı beyi olanlar öteden beri hidemât‑ı ma‘dene
me’mûr olup ve ( ) dâme izzühû için hidemât‑ı ma‘dende sadâkat ve istikâmeti zâhirdir deyü livâ‑i
mezbûr yetmiş altı senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek <<üzere>> ve ma‘den‑i mezbûra beher sene
mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr eylemek şartıyla hâlâ Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup
ma‘den emîni olan el‑Hâc Mustafa dâme mecdühûnun arzıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme izzühûya
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 20 B. sene [1]176
Diyarbekir eyâletinde vâki‘ Ergani Ma‘deni'ne merbût beher sene mukayyed olan kömürü nakl
ve tesyîr etmek şartıyla meşrût olan Çermik sancağı öteden beri hidmet‑i ma‘dende sadâkat ve
istikâmeti zâhir ve müstahık bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek mu‘tâd‑ı kadîm olup ve ( ) dâme izzühû
işgüzâr ve hidemât‑ı ma‘dene sezâvâr olduğundan livâ‑i mezbûr tevcîh buyurulmasını Dergâh‑ı Âlî
kapıcıbaşılarından olup hâlâ Keban Ma‘deni emîni olan Mustafa dâme mecdühû arzuhâliyle istid‘â‑yı
inâyet etmeğin istid‘âsı mûcebince beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr eylemek şartıyla
livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh ( ) dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
18 Ş. sene [1]177
Diyarbekir eyâletinde vâki‘ Ergani Ma‘deni'ne merbût beher sene mukayyed olan kömürü nakl
ve tesyîr etmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık Çermik sancağına öteden beri hidmet‑i ma‘dende sadâkat
ve istikâmeti zâhir ve müstahık bir kimesne nasb ve ta‘yîn olunması mu‘tâd‑ı kadîm olup ve Çermik
sancağı ümerâsından ( ) dâme izzühû işgüzâr ve hidemât‑ı ma‘dene sezâvâr olduğuna binâen livâ‑i
mezbûr ber‑vech‑i ocaklık Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup hâlâ Keban Ma‘deni emîni olan
Mustafa dâme mecdühûnun istid‘âsıyla tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 14 Ş. sene [1]178
Ergani Ma‘deni'ne merbût olup beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr etmek şartıyla
Çermik sancağına öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek
mu‘tâd‑ı kadîm olmağla livâ‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkasıyla ( ) dâme izzühûya ber‑vech‑i ocaklık
Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan zîde mecdühûnun arzuhâliyle
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 17 L. sene [1]179
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Ergani Ma‘deni'ne merbût olup beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr etmek şartıyla
Çermik sancağına öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn etmek
mu‘tâd‑ı kadîm olmağla livâ‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkı üzere ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme izzühûya
Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan zîde mecdühûnun arzuhâliyle
ber‑vech‑i ocaklık tevcîh olunmuşdur. Fî evâhiri Ra. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr seksen senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere şurût‑ı sâbıkasıyla ber‑vech‑i
ocaklık ( ) dâme izzühûya Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden olup ma‘den emîni olan el‑Hâc Hasan
zîde mecdühûnun mühürlü arzuhâliyle tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 17 Z. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Ergani Ma‘deni'ne merbût olup beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr
etmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme izzühûya Malatya sancağına mutasarrıf olup Keban ve
Ergani ma‘denleri emîni olan Hâfız Mustafa Paşa'nın arzıyla tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 21 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Ergani Ma‘deni'ne merbût olup beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr
etmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme izzühûya Malatya sancağına mutasarrıf olup Keban ve
Ergani ma‘denleri emîni olan Hâfız Mustafa Paşa'nın arzıyla tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 11 Ş. sene [1]182
[s. 125]

Livâ‑i Çermik, ocaklık
Livâ‑i mezbûr Ergani Ma‘deni'ne merbût beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr
etmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) dâme izzühûya idâre‑i umûr‑ı meâdin uhdesine müveffez olan
hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hâfız Mustafa Paşa hazretlerinin kapıkethüdâsı
Bayburd[î] Mustafa Ağa'nın arzuhâli mûcebince tevcîh olunmuşdur. Fî 27 L. sene [1]183
Ergani Ma‘deni'ne merbût beher sene mukayyed olan kömürü nakl ve tesyîr etmek şartıyla livâ‑i
mezbûra öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir kimesneyi nasb ve ta‘yîn eylemek mu‘tâd‑ı
kadîm olduğuna binâen livâ‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkı üzere ber‑vech‑i ocaklık "ismi açık" tevcîh
olunması bâbında Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup Mîrâhûr‑ı evvel pâyesiyle meâdin emîni olan
Abdülbâki Ağa arz etmeğin bin yüz doksan senesi Mart'ı ibtidâsından zabt eylemek üzere zikrolunan
Çermik sancağı şurût‑ı sâbıkı üzere ber‑vech‑i ocaklık "ismi açık" tevcîh emr‑i şerîfi yazılmışdır. Fî
22 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr emîn‑i mûmâ‑ileyhin arzı mûcebince doksan bir senesi Mart'ı ibtidâsından şurût‑ı
sâbıkı üzere zabt etmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık "ismi açık" tevcîh. 21 Z. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Ergani ve Keban Ma‘denleri Emîni Yeğen Mehmed Emin'in arzıyla doksan iki
senesi Mart'ı ibtidâsından zabt olunmak üzere ber‑minvâl‑i muharrer "ismi açık" emr‑i şerîf
yazılmışdır. 15 Z. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Ergani ve Keban Ma‘denleri Emîni Mehmed Emin'in arzıyla doksan üç senesi
Mart'ı ibtidâsından zabt olunmak üzere ber‑minvâl‑i muharrer "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. 2
Z. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Ma‘den Emîni Yeğen Mehmed'in arzıyla doksan dört [senesi] Mart'ından zabt
etmek üzere "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. 4 Z. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr bin yüz doksan beş senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ma‘den emîni
istid‘âsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. Selh‑i Za. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr bin yüz doksan altı senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ma‘den emîni
istid‘âsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. 7 S. sene [1]196
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Livâ‑i mezbûr doksan yedi senesi Mart'ı ibtidâsından Ma‘den Emîni Hâcegân‑ı Dîvân‑ı
Hümâyûn'dan Yeğen Mehmed Emin'in istid‘âsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. 14 Z. sene
[1]196
Livâ‑i mezbûr doksan sekiz senesi Mart'ı ibtidâsından Ma‘denler Emîni mîr‑i mîrândan Mustafa
Paşa'nın iltimâsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. 18 Ra. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr doksan dokuz senesi Mart'ı ibtidâsından Ma‘denler Emîni mîr‑i mîrândan Mustafa
Paşa'nın iltimâsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 Ra. sene [11]99
Livâ‑i mezbûr bin iki yüz senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere ma‘denler emîni olan
Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden el‑Hâc Yusuf'un istid‘âsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. 28 S.
sene 1200
Livâ‑i mezbûr bin iki yüz bir senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere el‑Hâc Yusuf Ağa'nın
istid‘âsıyla "ismi açık" emr‑i şerîf yazılmışdır. Selh‑i R. sene 1201
Ergani Ma‘deni'ne merbût Çermik sancağına öteden beri sadâkat ve istikâmeti zâhir olan bir
kimesneyi nasb ve ta‘yîni mu‘tâd‑ı kadîm olduğuna binâen livâ‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkı üzere beher
sene mukayyed olan kömürü ma‘den‑i mezbûra nakl ve tesyîr etdirmek şartıyla ber‑vech‑i ocaklık ( )
tevcîhi bâbında Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan ve hâlâ Ergani ve Keban Ma‘denleri Emîni el‑Hâc
Yusuf zîde mecdühû istid‘â ve Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup hâlâ Darbhâne‑i Âmire Emîni
Yusuf dâme mecdühû takrîr etmekle bin iki yüz iki senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere livâ‑i
mezbûru şurût‑ı sâbıkasıyla ber‑vech‑i ocaklık ( ) tevcîh olunup emri tahrîr olunmuşdur. 15 R. sene
[1]202
[s. 126]

Darbhâne‑i Âmire defterdârı devletlü efendi hazretleri tarafından bi't‑takdîm hâk‑i pâ‑yi
hümâyûn‑ı hazret‑i şâhâneye arz olunan on bir bend takrîrden bir bendin aynı meâlinde Çermik
hâkimi ve Ergani Ma‘deni vekîli müteveffâ Hacı Ali Bey'in uhdesinden münhal olan yurtluk ve
ocaklık ta‘bîr olunur kurâ ile on altı parça mukâtaât‑ı ma‘lûmeye li‑ecli['l]‑iltizâm yüz bin guruş
bedel vermişler ise de hâsılâtı tebeyyün etmek için tevkîf olunarak emâneten idâresi bi't‑tensîb
hâsılâtı tebeyyün etdikde fürûhtu ve yâhûd emâneten idâre etdirilmesi müteveffâ Reşid Paşa'nın
hâl‑i hayâtında vârid olup mahfûz olan şukkasında îmâ etmiş ve fakat mukâtaât‑ı merkûmenin
hâsılâtı tebeyyün eylediğinden cânib‑i Hazîne‑i Âmire'den ber‑mûceb‑i şurût mezâda verilerek
başkaca icrâ‑yı iktizâlarına bakılmakda bulunmuş ise de müteveffâ‑yı mûmâ‑ileyhin evlâd‑ı zükûr ve
birâderi olmadığından sâlifü'l‑beyân yurdluk ve ocaklık ta‘bîr olunur kurânın nizâmı üzere Mansûre
Hazînesi'nden zabtı lâzımeden ve elli bir senesi hâsılâtı müteveffâ‑yı müşârun‑ileyhin muhallefâtına
âid mevâddan olmak mülâbesesiyle kurâ‑i merkûmun emsâli ve nizâmı vechile elli iki senesinden
i‘tibâren hazîne‑i335 merkûmeden zabtı husûsunun icrâ‑yı iktizâsı muharrer ve mezkûr olmakdan nâşî
işbu bend manzûr‑ı âlî buyurularak zikrolunan yurtluk ve ocaklık mâddesinin nizâmı vechile icrâ‑yı
muktezâsına ibtidâr kılınması husûsuna irâde‑i seniyye‑i mülûkâne müteallık buyurulmuş olmağla
mûcebince icrâ‑yı iktizâsı bâbından sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince kuyûda lede'l‑mürâcaa Çermik
sancağında iki yüz otuz dört bin akçe ile mukayyed nefs‑i Çermik ve gayruhû karyeler mîr‑livâ‑i
Çermik hâssında bulunmuş olduğu Darbhâne‑i Âmire'den derkenâr olunmuş ve hâsılâtı keyfiyyeti
müteveffâ‑yı müşârun‑ileyhin hazînedârı olup el‑hâletü hâzihî Dersaâdet'de bulunan Kapıcıbaşı
İsmail Bey hazretleri celb ile lede's‑suâl zikrolunan Çermik kasabası kurâlarının hâsılâtını mübeyyin
takdîm edip merbût olan bir kıt‘a pusulada elli bir senesine mahsûben bir yük sekiz bin altı yüz altmış
sekiz buçuk guruş hâsılât‑ı vâkıası olduğu gösterilmiş olmağla bu sûretde sâlifü'z‑zikr mîr‑livâ‑i
Çermik hâssı olan Çermik kasabasıyla kurâ‑i sâire ber‑mûceb‑i nizâm Mansûre Hazînesi'nden zabt
olunarak hâsılât‑ı mütehakkıkası olan mebâliğ‑i mezbûr bir yük sekiz bin altı yüz altmış sekiz buçuk
guruşdan sekiz bin altı yüz sekiz buçuk guruş masârifât‑ı vâkıası zımnında terk kılınarak kusûr
335 Metinde "karye‑i" şeklinde yazılmıştır.
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yüz bin guruşun bedel‑i iltizâm takdîriyle elli iki senesine mahsûben Sivas eyâleti Müşîri atûfetlü
Hâfız Paşa hazretlerinin sarrâfı taahhüdüyle bi'l‑ilâve istihsâl olmak üzere Başmuhâsebe'ye kayd
ile keyfiyyet ma‘lûm olmak ve zabt emr‑i şerîfi ısdâr kılınmak için mukâtaât emîni defterlerine ve
kaydının tashîhi zımnında Defterhâne‑i Âmire'ye ilmühaberleri tahrîriyle tesviyesi muvâfık‑ı irâde‑i
seniyye buyurulduğu hâlde iktizâsının icrâsına ibtidâr olacağı Mansûre Hazînesi tarafından bâ‑takrîr
arz olunan inhâ ve istîzân olunduğu üzere Çermik kasabasıyla kurâ‑i sâiresinin tahkîk olunan bir yük
sekiz bin altı yüz altmış sekiz buçuk guruş hâsılâtının sekiz bin altı yüz bu kadar guruşu masârifât‑ı
vâkıası zımnında terk olunarak kusûr yüz bin guruşun bedel‑i iltizâm takdîriyle sene‑i merkûmeye
mahsûben mîr‑i müşârun‑ileyh hazretleri uhdesine ihâle olunmak üzere hazîne‑i merkûme
tarafından zabtıyla iktizâsının icrâsı husûsuna irâde‑i seniyye‑i mülûkâne müteallık buyurulmağla
mûcebince icrâ‑yı muktezâsına himmet buyurulmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince
kaydolunup diğer ilmühaberleri verilmekle keyfiyyet ma‘lûm olmak ve kaydı tashîh kılınmak için fî
11 Ca. sene 1253 târihinde işbu ilmühaber kâimesi verildi.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 127]
[s. 127m]

[16.7] Hükûmet‑i Genç,336 ocaklık

Hükûmet‑i mezbûre mutasarrıfı Mehmed dâme ikbâlühûya ibkâ. 4 Ş. sene [1]151
Mustafa zîde kadruhû Genç hükûmetine mutasarrıf Mansur Bey'in akrabâsından ve hükûmet‑i
mezbûra beyzâdelerinden olup müstahıkk‑ı merhamet olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûre
ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulmasın istid‘â eylediği ecilden mürâcaat olundukda
hükûmet‑i mezbûre elli bir senesi târihiyle Mehmed dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i ocaklık üzerinde
olduğu mukayyed olunmağla hükûmet‑i mezbûr avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden ber‑vech‑i ocaklık
mûmâ‑ileyh Mustafa zîde kadruhûya tevcîh olunup emr‑i şerîf verilmişdir. 20 M. sene [1]176
Hükûmet‑i mezbûre hîn‑i fetihden beri eben an‑ceddin337 ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı
olan Mustafa fevt olup ve karındaşı oğlu Mîr Evliyâ zîde mecdühû müteveffânın akrabâsından ve
hükûmet‑i mezbûrun beyzâdelerinden ve nevbet‑i tasarruf mîr‑i mûmâ‑ileyhin olup her vechile
müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı merhamet olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ihsân buyurulmasını istid‘â eylediği ecilden mezkûr Mustafa'nın
fevti ve mûmâ‑ileyh akrabâsından olduğu vâki‘ ise şartıyla zikrolunan Genç hükûmeti ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık bâ‑arzuhâl tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 10 L. sene [1]196

[16.8] Livâ‑i Hancuk
[16.9] Livâ‑i Hısnıkeyfa338

Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Genç Ali dâme izzühûya ibkâ. 2 B. sene [1]150
Livâ‑i mezbûr avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden es‑Seyyid Bayezid zîde kadruhûya arzuhâli mûcebince
rütbe‑i mîr‑livâlık ile tevcîh olunmuşdur. 4 Za. sene [1]175
Mûcebince amel oluna deyü yedinde olan emr‑i şerîf‑i âlîşânın bâlâsına hatt‑ı hümâyûn‑ı
inâyet‑makrûn keşîde buyurulmağla bâ‑fermân kaydına sebt olundu. Gurre‑i Za. sene [1]178
[s. 128]

[16.10] Livâ‑i Pertek,339 ocaklık
336 Genç (Bingöl‑Türkiye)
337 Metinde "cedîd" şeklinde yazılmıştır.
338 Hasankeyf (Batman‑Türkiye)
339 Pertek (Tunceli‑Türkiye)
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[16.11] Livâ‑i Menazgird/Mazgird,340 ocaklık
[16.12] Livâ‑i Çemişgezek341
[s. 129]

[16.13] Livâ‑i Harpurt342
[16.14] Livâ‑i Siverek343

Livâ‑i mezbûr Hüseyin Bey'e ibkâ. 2 B. sene [1]150

[16.15] Livâ‑i Kulb,344 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Hüseyin fevtinden oğlu Murtaza'ya bâ‑arzuhâl tevcîh. 24 B. sene [1]168
[s. 130]

[16.16] Livâ‑i Atak,345 ocaklık

Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ahmed Bey'e ibkâ. 2 B. sene [1]150

[16.17] Livâ‑i Ergani346
[16.18] Livâ‑i Mihrani,347 ocaklık

Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Beyzâde Seyyid İsmail Bey'e ibkâ. 2 B. sene [1]150
[s. 131]

[16.19] Livâ‑i Çapakçur348
Mâlikânedir.

[16.20] Livâ‑i İs‘ird/Siird349
[16.21] Livâ‑i Görgil350
[s. 132]

[16.22] Livâ‑i Meyyafarikin,351 ocaklık

Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Osman'ın fevtinden sulbî oğlu Hüseyin zîde kadruhû babası mahlûlünden
kendiye ihsân buyurulmasını istid‘â ve elviye defterlerine mürâcaat olundukda livâ‑i mezbûr ocaklık
olmak üzere mukayyed olup ancak bu âna değin Âsitâne'den kimesneye tevcîh ve emir verildiği
kaydı bulunmamağla livâ‑i mezbûr babası mahlûlünden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmuşdur. 21 S. sene [1]169
Başmuhâsebe'den verilen ilmühaber kâimesi mûcebince sancaklık kaydı ref‘ ve terkîn olunmuşdur.
340 Mazgirt (Tunceli‑Türkiye); Maliyeden Müdevver Defterleri, (BOA, MAD.d) no. 22249, s. 263'te livâ‑i Menaz‑
gird, ocaklık" şeklinde yazılmıştır.
341 Çemişgezek (Tunceli‑Türkiye)
342 Harput (Türkiye)
343 Siverek (Şanlıurfa‑Türkiye)
344 Kulp (Diyarbakır‑Türkiye)
345 Bugün Lice ve çevresidir.
346 Ergani (Diyarbakır‑Türkiye)
347 Mireni (1946 Türkiye Haritası Palu paftası); Mihrani, Ülgen (Köylerimiz:1981, Ankara: İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğü, 1982, s. 740.)
348 Bingöl (Türkiye)
349 Siirt (Türkiye)
350 Liva adını Görgil " "كوركيلisimli aşiretten almıştır. Bk. Bâb-ı Asâfi, Divân-ı Hümâyûn Sicilleri Mühimme Defter‑
leri (BOA, A.DVNS.MHM.d), no. 22, hüküm 680.
351 Silvan (Türkiye)
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[16.23] Livâ‑i Bistan/Pisyan352
[16.24] Livâ‑i Nusaybin353
[Ek: 132/1]

[Ek: 132/2]

Eyâlet‑i Diyarbekir'de Kulb sancağında ve kazâsına tâbi‘ Meyyafarikin [karyesi] ve tevâbii hâssı
ber‑mûceb‑i Defter‑i Hâkânî yurtluk ve ocaklık [Osman] Bey'in dahi ocaklık vechile tasarrufunda
idi. Ba‘dehû mahlûlünden [Osman Bey'in] oğlu Hüseyin'e tevcîh olunup el‑hâletü hâzihî merkûm
Hüseyin dahi bilâ [veled vefâtından bana tevcih] olunsun deyü Süleyman nâm kimesne arzuhâl
etmeğin eğerçi Kulb sancağı [ve kazâsına tâbi‘] karye‑i Meyyafarikin maa mezraa‑i Akviran ve gay‑
ruhû seksen bin akçe (…) bâd‑ı hevâ ve cürm [ü] cinâyet‑i Cemâat‑i Bistan ve Puhyân ve Zilân
an‑ziyâde‑i (…) hümâyûn fî sene doksan bin akçe yazılar ile defter‑i icmâlde mîr‑livâ‑i Bistan ve
Puhyân ve Zilân hâsılından olup be‑nâm‑ı Hâlid Bey deyü mukayyed idiği Defterhâne‑i Âmire'de
ve Meyyafarikin sancağının ber‑vech‑i ocaklık mutasarrıfı olan Osman fevt oldu deyü oğlu Hüseyin
kendiye tevcîhini istid‘â eyledikde livâ‑i mezbûr ocaklık olmak üzere elviye defterlerinde mukay‑
yed olup ancak bu âna dek Âsitâne'den kimesneye tevcîh ve emr‑i şerîf verildiği kaydı bulunma‑
makla livâ‑i mezbûr babası mahlûlünden altmış dokuz senesinde merkûm Hüseyin'e ber‑vech‑i
ocaklık tevcîh olunduğu Dîvân‑ı Hümâyûn'dan derkenâr olunup lâkin mukâtaa‑i aşâir‑i Meyyafari‑
kin senevî yedi bin beş yüz guruş mâl ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn mevâcibleri mukâbili gılmânân‑ı Amid
neferâtı taraflarından zabt olunur ocaklıkları mülhakâtından olup yirmi dört bin yedi yüz otuz dört
guruş ocaklıkları topuna dâhil idiği Başmuhâsebe'den derkenâr olunmağla bu sûretde sâhib‑i
arzuhâlin istid‘âsı mûceb‑i keremleri olduğuna binâen müsâade iktizâ eylemediğinden gayrı mu‑
kaddem Dîvân‑ı Hümâyûn tarafından sehve mebnî verilen emr‑i şerîfin kaydı terkîn olunması dahi
iktizâ etmekle fî‑mâ‑ba‘d bir tarîkle tevcîh olunmamak üzere dîvândan verilen emr‑i mezkûrun kay‑
dı sıyâneten li'l‑mîrî ref‘ ve terkîn olunup ashâb‑ı ocaklık olan neferât taraflarından kemâ‑kân zabt
etdirilip taarruz olunmamak için emr‑i şerîf ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmek telhîs olun‑
dukda telhîs mûcebince emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'den sancaklık kaydı ref‘i için Dîvân‑ı
Hümâyûn'a ilmühaber kâimesi verilmek bâbında fermân‑ı âlî sâdır olmağın asl‑ı telhîs ve fermân‑ı
âlî Başmuhâsebe'ye kayd ve hıfzolunup emr‑i şerîfi verilmekle sancaklık kaydı ref‘i için Dîvân‑ı
Hümâyûn tarafına işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 23 Za. sene 1173
[Mühür] Bende‑i Rahmân Nu‘mân
Dîvân‑ı Hümâyûn tarafınadır.
Şark cânibi seraskeri ve Erzurum vâlisi sâbık ve hâlâ Kastamonu sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mü‑
kerrem saâdetlü atûfetlü Mehmed Emin Rauf Paşa hazretleri tarafından vârid olan tahrîrât hulâsası
mefhûmunda Şirvan354 kazâsına Muş mutasarrıfı Selim Paşa tarafından müdâhale olunduğu ve
kazâ‑i mezbûr Van eyâleti dâhilinde idiği Van Muhâfızı saâdetlü Mahmud Paşa hazretleri seras‑
ker‑i müşârun‑ileyhe tahrîr eylediğine mebnî keyfiyyet Erzurum'da bulunan Şeyhü'l‑islâm efen‑
diden lede's‑suâl Şirvan kazâsı Van eyâletinde olup İs‘ird sancağına ilhâkan Murad Paşa'ya ve
ba‘dehû Mirza Paşa'ya yurtluk ve ocaklık vechile bâ‑muaccele ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunmuş
ve evlâd‑ı evlâda verilmesi şart kılınmış olduğunu ve kazâ‑i mezbûr ahâlisi Yezîdî tâifesinden ve
âsî gürûhundan olup zabt ve tasarruflarına lâyıkıyla destres olunamadığından gayrı Bitlis karye‑
lerine ve ebnâ‑yı sebîle taarruzdan hâlî olmadıklarını ve mûmâ‑ileyh Selim Paşa kendi mâlikâ‑
nesi bildiğini ve Mirza Paşa'dan sonra meşgâle hasebiyle berâtları tanzîm olunamadığını şeyh‑i
mûmâ‑ileyh beyân etmiş ise de tevcîh geçmedikce i‘tibâr olunmayacağını îrâd etmiş ve iki kıt‘a
atîk berât sûretleri paşa‑yı mûmâ‑ileyh tarafından gönderilmiş ve Mirza Paşa'nın oğulları yâhûd
352 Pisyan, Harmandöven (Türkiye)
353 Nusaybin (Mardin‑Türkiye)
354 Şirvan (Siirt‑Türkiye)
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kendi üzerine tevcîh olunmasını iş‘âr eylemiş olduğu beyânıyla fi'l‑hakîka havâli‑yi merkûm Yezîdî
tâifesinden olup ebnâ‑yı sebîle dahi taaddîleri derkâr olduğundan mukâtaa‑i merkûmenin Mir‑
za Paşazâdelere tevcîhinde bir gûne mahzûr yoğise himmet buyurulmasını serasker‑i müşârun‑i‑
leyh başka ve Şirvan kazâsı ilhâkıyla İs‘ird sancağı bâ‑berât‑ı âlîşân mûmâ‑ileyh Selim Paşa'nın
pederi müteveffâ Murad Paşa ve ba‘dehû birâderi Mirza Paşa'nın yurdluk ve ocaklık ve ocaklık
vechile uhdelerinde ise de hasbe'l‑iştigâl bu âna kadar tecdîd‑i berâta destres olamadığından
bahisle kazâ‑i mezbûr ilhâkıyla livâ‑i mezbûrun muaccele‑i kadîmesiyle uhdesine tevcîhi ve yâhûd
mukâtaa‑i mezbûr Mirza Paşa mahlûlü olduğundan evlâdları Abdurrahman Bey ve Abdülfettah
Bey'e tevcîh buyurulduğu hâlde kazâ‑i mezkûre de mürûr‑ı zamân ile metrûk olup Yezîd usâtının
yedinde olan ma‘denin feth ve küşâdıyla germiyyet üzere i‘mâline temşiyet ederek ibrâz‑ı hüsn‑i
hidmet ve sadâkata bezl‑i makderet edeceğini mûmâ‑ileyh Selim Paşa başka birer kıt‘a şukkaların‑
da tahrîr ve inhâ eyledikleri ecilden kuyûda lede'l‑mürâcaa zamân‑ı zabtı Mart ibtidâsından olup
senevî dört bin sekiz yüz doksan guruş mâlı olan livâ‑i İs‘ird mukâtaası mâlikânelik vechile verilen
mukâtaât‑ı mîriyye‑i kadîmeden iken eyâlet‑i Diyarbekir'de kâin Şirvan kazâsı bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ilhâk olunup kazâ‑i mezbûr cibâlinde olan ma‘denin zâhire ihrâc ve germiyyet üze‑
re i‘mâl ve idâresi husûsuna sa‘y ü ikdâm eylemek ve ba‘d ez‑în mahlûl vukûunda âhara verilmeyip
muaccele‑i kadîmesiyle evlâd‑ı evlâda meşrûta olmak ve senevî mâlı olan meblağ‑ı mezbûru be‑
her sene Hazîne‑i Âmire'ye ve havâle olunan mahalle edâ ve kalemiyyesin verip tebriye‑i355 zimmet
eylemek üzere ber‑vech‑i yurdluk ve ocaklık altı bin guruş muaccele ile Muş mutasarrıfı Murad
Paşa'ya tevcîh birle iki yüz yirmi senesinde müceddeden berâtı ve Defterhâne‑i Âmire'ye ve lâzım
gelen mahallere ilmühaberleri verilmiş ve ba‘dehû paşa‑yı mûmâ‑ileyhin fevtine binâen şurût‑ı
muharrere‑i mezkûre mûcebince muaccele‑i kadîme‑i mezkûresiyle oğlu Muş mutasarrıfı Mirza
Paşa'ya tevcîh olunup iki yüz yirmi üç senesinde berât‑ı şerîf verildikden sonra mûmâ‑ileyhin dahi
fevtine mebnî iki yüz yirmi dört senesinde mezâda verilip ile'l‑ân berât verilmeyerek mezâd[d]
a idiği muahharan âhar sûretle irâde sünûh eylediğine dâir bir gûne kayd bulunmadığı kuyûd
ve derkenârdan müstebân olduğuna binâen muahharan sûret‑i âhar ile irâde sünûhuna dâir bir
gûne kayd bulunmayıp şimdiye değin dahi mûmâ‑ileyh Selim Paşa mukâtaa‑i merkûmeyi kendi
mâlikânesi bilip Şirvan kazâsına müdâhale eylediği vâli‑i müşârun‑ileyh tarafından îmâ olunmuş
olduğuna ve paşa‑yı mûmâ‑ileyh mukâtaa‑i merkûmenin yurtluk ve ocaklık vechile mustasarrıfı es‑
bakı olan Murad Paşa'nın evlâdından olduğuna binâen mahlûlü târihinden beri îcâb eden mâl ve
kalemiyyesi tarafından ba‘de't‑teslîm maa resm‑i dellâliyye muaccele‑i kadîmesi ile şurût‑ı sâbıkası
mûcebince yurtluk ve ocaklık vechile mûmâ‑ileyh Selim Paşa'nın uhdesine ve yâhûd müteveffâ‑yı
mûmâ‑ileyh Mirza Paşa'nın oğulları Abdurrahman Bey ve Abdülfettah Bey'in iştirâken uhdelerine
tevcîh buyurulması husûsu bâ‑takrîr lede'l‑arz şurût‑ı sâbıkası mûcebince yurtluk ve ocaklık vechi‑
le mûmâ‑ileyhimâ Abdurrahman Bey ve Abdülfettah Bey'in iştirâken uhdelerine tevcîh olunması
bâbında şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve sâdır olan fermân‑ı âlî mûce‑
bince mukâtaa‑i mezkûre paşa‑yı mûmâ‑ileyhin mahlûlünden şurût‑ı lâzımesi derciyle muaccele‑i
kadîmesiyle oğulları mîr‑i mûmâ‑ileyhimâya yurdluk ve ocaklık vechile iştirâken tevcîh ve berâtı ve
lâzım gelen mahallere ilmühaberleri verilmek bâbında bâ‑telhîs sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince
mûmâ‑ileyhimânın uhdelerine yurdluk ve ocaklık vechile berâtı ve lâzım gelen mahallere ilmüha‑
berleri verilmekle keyfiyyet ma‘lûm olmak için Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber
verildi. Fî 9 Za. sene 1240
[Mühür] Mehmed Hâmid

355 Metinde " te’diye‑i" şeklinde yazılmıştır.
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[s. 133]

[16.25] Livâ‑i Habur356

Bayezid mutasarrıfı Mahmud Paşa'nın birâderi İbrahim Bey sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü el‑Hâc Gâzi Yusuf Ziya Paşa hazretlerinin iltimâsı ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn
mûcebince Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh. Fî 9 S. sene [1]221
Habur sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı Mahmud Bey fevt olup livâ‑i mezbûr
hâlî, Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan müteveffânın birâderi İbrahim Bey yarar ve cesûr ve rükûb
ve nüzûle sâhib‑i iktidâr ve gayûr ve kuvvet‑i askeriyyeye mâlik ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna
binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîhi Erzurum ve
Trabzon eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem ve muhterem Sadr‑ı sâbık Gâzi Yusuf Ziya Paşa
hazretleri tahrîr ve iltimâs ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
Habur sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyh İbrahim Bey'e tevcîh ve emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 18 S. sene [1]221

[16.26] Livâ‑i Sağman357
[16.27] Livâ‑i Ağcakale nâm‑ı diğer Aşti358
[s. 134]

[16.28] Livâ‑i Sincar359

Mehmed ed‑Diyâb Bey'e ibkâ. 2 B. sene [1]150

[16.29] Livâ‑i Dasini360
[16.30] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Diyarbekir
[s. 135]

[16.31] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Diyarbekir
[17.] Eyâlet‑i Erzurum

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Çeteci Abdullah Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kars eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kars Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kars Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Van Muhâfızı Şehsüvârzâde Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kars Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 L. sene [1]174
356 Faysh Khabur (Irak)
357 Sağman köyü (Pertek/Tunceli‑Türkiye)
358 Akçakale (Şanlıurfa‑Türkiye)
359 Sinjar, Shingal (Irak)
360 Liva adını Musul ve çevresi başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayılmış olan aynı isimli aşiretten almıştır.
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Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Bu esnâda Gürcistan üzerine me’mûr kılınıcak askerin üzerine sipeh‑sâlâr olmak için Erzurum
eyâletinin rükûb ve nüzûle ve a‘mâl‑ı askere liyâkatı zâhir bir vezîre tevcîhi muktezî olup ve sâbıkâ
Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri vüzerâ‑yı izâmın yarar ve nâmdârı
ve şecî‘ ve kaviyyü'l‑iktidârı olduğundan hidmet‑i merkûmeye liyâkat ve isti‘dâdı olmağla sâdır olan
hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Erzurum eyâleti Gürcistan tarafının başbuğluğu ile
vezîr‑i müşârun‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 4 N. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Trabzon vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Abdurrahman Paşa
hazretlerine Aydın sancağı üzerinde kalmak ve Gürcistan cânibine me’mûr asâkir‑i nusret‑meâsire
başbuğluk ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kars Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Kapısız levendât eşkıyâsının def‘‑i mazarratlarına ihtimâm eylemek şartıyla eyâlet‑i mezbûre
sâbıkâ Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 27 M. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr şurût‑ı sâbıkasıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre Kapısız levendât eşkıyâsının def‘‑i mazarratlarına ihtimâm eylemek şartıyla
vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 4 C. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr Malatya sancağına mutasarrıf ve Ergani ve Keban ma‘denleri emîni olan Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hâfız Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî 16 Ş. sene [1]183
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 3 N. sene [1]184
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Sâbıkâ Kars Beylerbeyisi Yeğen Ahmed Paşa'ya rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 3 Ca. sene [1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 22 Za. sene [1]186
Sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 19 Ca. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Kars cânibi seraskerliği ile Vezîr Yeğen Ali Paşa'ya tevcîh. 12 M. sene [1]188
Sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem İzzet Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kars Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Yeğen Ali Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. Selh‑i Ca. sene [1]189
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<<Eyâlet‑i mezbûr Kars cânibi seraskerliği ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene
[1]190>>; Emri terkîn.
Me’mûriyyeti emr‑i şerîfinde bast ü beyân olunan şurût ve kuyûda riâyet ederek ibrâz‑ı hidemât‑ı
mebrûreye nisâr‑ı cehd ü tâkat eylemek şartıyla Kars cânibi seraskerliği ile hâlâ Trabzon Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hacı Ali Paşa hazretlerine ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 21 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Trabzon eyâletine ilhâkan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine
ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kethüdâ‑yı Sadr‑ı Âlî ve hâlâ Ordu Nâzırı es‑Seyyid İbrahim Efendi'ye
rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 17 Za. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Trabzon Vâlisi ve Serasker Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretlerinin
üzerinde kalan Trabzon eyâletine ilhâkan tevcîh. 11 R. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine seraskerlik ile ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene
[1]192
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh. 14 Ca. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Dağıstanî Vezîr Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 23 N. sene
[1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr Seyyid İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. 16 Ra. sene
[1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr İzzet Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh.
5 N. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı İbrahim Paşazâde Vezîr Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh. 26 R. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 7 C. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Erzurum eyâleti sâbıkâ Van Muhâfızı Vezîr Timur Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 23 Z.
sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Timur [Paşa] hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 7 L. sene [1]197
Erzurum eyâleti ol havâlide vâki‘ bi'l‑cümle serhadler ve hudûdlara nezâret ve tanzîm‑i umûrlarına
ihtimâm ü dikkat eylemek üzere vezâreti ibkâsıyla Dârende'de mukîm sadr‑ı esbak Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 16 Ra. sene [11]98
Erzurum eyâleti rütbe‑i vezâret [ile] Çavuşbaşı‑yı sâbık Hacı Süley[man'a]361 tevcîh. 26 Ca. sene
[1]198
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Trabzon Vâlisi Canikli Vezîr el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine [tevcîh]. 22 N.
sene [119]8
361 "Erzurum vâlisi iken ecel‑i ma‘lûme ile vefât eden Vezîr el‑Hâc Süleyman Paşa" BOA, C.ADL, 93/5603
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Eyâlet‑i mezbûr el‑Hâc Ali Paşazâde Batt[âl Hüseyin Bey'e]362 rütbe‑i vezâret ile tevcîh. 25 B. sene
[119]9; Trabzon eyâleti ilhâkdır.
Erzurum eyâleti vezîr‑i müşârun‑[ileyhe] ibkâ. 4 L. sene 1200
Erzurum eyâleti sâbıkâ (…) Vezîr‑i mükerrem Seyyid el‑Hâc Mustafa [Paşa] hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 14 Z. sene 1200
Erzurum eyâleti sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine ol
havâli seraskerliği ile tevcîh. 4 L. sene 1201
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 [L.] sene [1]202
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 [L.] sene [1]203
Erzurum eyâleti sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr Abdullah Paşa'ya tevcîh. 19 Z. sene [1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Trabzon eyâleti ilhâkan tevcîh: 8 (…) sene (…)
Gurre‑i Za sene [1]204 târihinde zabt etmek üzere Anapa Seraskeri Vezîr‑i müşârun‑ileyh
Abdullah Paşa'ya ibkâ. 2 L. sene [1]205
Erzurum eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 25 Z. sene [1]205
Erzurum eyâleti sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi ve Sinob Başbuğu Vezîr Feyzi Süleyman Paşa'ya tevcîh.
3 M. sene [1]206
Erzurum eyâleti sâbıkâ Ankara sancağına mutasarrıf ve Karadeniz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
es‑Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh. 20 C. sene [1]206
[s. 136]

[17.1] Livâ‑i Karahisar‑ı Şarkî363
Mâlikâne.

[17.2] Livâ‑i Pasin364
Mâlikâne.

[17.3] Livâ‑i Tortum365
Mâlikâne.
[s. 137]

[17.4] Livâ‑i Hınıs366

Livâ‑i mezbûr Tekman sancağıyla maan Mahmud ref‘inden mutasarrıf‑ı sâbıkı Esedullah
dâme izzühûya kemâ‑kân ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık şurût‑ı kadîmesiyle Erzurum Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Mustafa Paşa hazretleri arzıyla tevcîh olunmuşdur. 24 C. sene [1]169
Elviye ümerâsı mutasarrıf oldukları sancaklarında sâkin ve mütemekkin olan ahâli‑i vilâyet
ve fukarâ‑yı raiyyeti vücûh‑ı mezâlim ve mekâyid‑i eşkıyâdan muhâfaza ve himâyet lâzıme‑i
zimmetleri iken eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Hınıs ve Tekman sancaklarına ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıfı olan Esedullah Bey Lezgi tâifesinden olup zâtında zâlim ve gaddâr ve bî‑rahm
362 BOA, C.DH, 204/10169
363 Şebinkarahisar (Giresun‑Türkiye)
364 Pasinler (Erzurum‑Türkiye)
365 Tortum (Erzurum‑Türkiye)
366 Hınıs (Erzurum‑Türkiye)
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ve tama‘‑kâr olduğundan nâşî ahâli‑yi vilâyet ile imtizâcı olmayıp fukarâ‑yı raiyyete zulm ü taaddî
ve sû’‑i hâli olduğundan gayrı cem‘ ve istishâb eylediği hem cinsi olan Lezgi haşerâtını ibâdullâh
üzerlerine taslît edip mâllarını gasb ve ırzlarını hetk ve bundan mâadâ livâeyn‑i mezbûreyn
göçeri tâifesinin yaylak ve güzergâhları olmağla şerr ü mazarratlarından muhâfazaları husûsunda
dahi iğmâz ve rehâvet etmekle fukarâ‑yı raiyyet pâ‑zede‑i gadr u hasâret olup mükedderü'l‑hâl
ve mutazarrıru'l‑ahvâl olmalarıyla rahmen li'l‑fukarâ mîr‑i [mer]kûmun azli îcâb etmeğin sâbıkâ
livâeyn‑i mezbûreyn mutasarrıfı Mahmud dâme izzühû livâeyn‑i mezkûreynin hânedân‑ı kadîmi
ve an‑asl bey ve beyzâdesi reâyâ‑perver [ve] hâmiyyet‑güster olup zabt u rabt‑ı vilâyet ve hıfz u
hırâset‑i ahâli ve raiyyete sâhib‑i iktidâr ve her vechile şâyeste ve sezâvâr olduğu ecilden livâeyn‑i
mezbûreyn merkûm Esedullah Bey'in ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe
tevcîh buyurulmasını hâlâ Erzurum vâlisi olan vezîr el‑Hâc İbrahim Paşa hazretleri arzıyla iltimâs
ve ber‑vech‑i meşrûh Erzurum Kâdısı Mevlânâ es‑Seyyid eş‑Şeyh Mustafa zîdet fezâilühû dahi
başka arz etmeğin avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden zikrolunan Hınıs ve Tekman sancakların merkûm
Esedullah'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mahmud dâme izzühûya tevcîh
olunup emir yazılmışdır. Fî 13 S. sene 1172
Mûmâ‑ileyh Esedullah Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh 27 R. sene [1]176
Erzurum eyâletinde vâki‘ Hınıs ve Tekman sancaklarına mutasarrıf olan Mahmud'un bundan
akdem altmış sekiz senesinde yine livâeyn‑i mezbûreyne mutasarrıf olduğu esnâda Hınıs kazâsına
tâbi‘ Göksu367 nâhiyesi ahâlileriyle beynlerinde münâzaa‑i kesîre ve münâfese‑i azîme vukûuyla
ahâli‑i mezbûreden bî‑cürm on mikdâr kimesneler bi‑gayrı hakkın katlolunmasına binâen adem‑i
emniyyetlerinden ahâli‑i vilâyet ile beynlerinde tevfîk ve hüsn‑i imtizâcları mümkin olamadığından
başka kurb ve civârında vâki‘ Muşlu Alâeddin oğulları ile dahi mâcerâ‑yı sâbıka ve husûmet‑i kadîmeleri
olmağla mîr‑i merkûm zâtında olan cübn ve rehâvet ve kemâl‑i havf ve haşyetinden nâşî makarr‑ı
hükûmetinde meks ve ikâmet ve zabt u rabt‑ı vilâyet ve hıfz u hırâset‑i ahâli ve raiyyete adem‑i
kudreti hasebiyle umûr‑ı me’mûresini terk ve gelip Erzurum'da ikâmete mübâderet etmekle sâbıkâ
livâeyn‑i mezbûreyne ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Esedullah dâme izzühû çeri ve
cesûr ve yarar ve kârgüzâr ve umûr‑ı me’mûresinin kemâ hüve hakkuhû rü’yet ve idâresine ve dâhil‑i
havza‑i hükûmeti ve civârında olan kazâların göçeri Ekrâd tâifelerinin şerr ü mazarratlarından hıfz u
hırâsetine sâhib‑i iktidâr olduğu ecilden livâeyn‑i mezbûreynin yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîhi
için medîne‑i Erzurum'un ulemâ ve a‘yânı ve livâeyn‑i mezbûreyn ve Pasin ve Mecingerd kazâları
ahâlileri istirhâm ve istid‘â eylediler deyü recâ ve iltimâslarına binâen livâeyn‑i mezbûreyn merkûm
Mahmud'un ref‘inden kemâ fi'l‑evvel ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîh
buyurulması bâbında hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc İbrahim Paşa hazretleri arzıyla
inhâ ve iltimâs etmekle vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsı mûcebince zikrolunan Hınıs ve Tekman
sancakları kemâ fi'l‑evvel ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Esedullah dâme izzühûya tevcîh
olunup emri yazılmışdır. Fî 8 Ş. sene [1]172
Rütbe‑i mîr‑i mîrânî ihsân olunan mûmâ‑ileyh Esedullah dâme ikbâlühû için zâtında servet ve
sâmân sâhibi olup kesîrü'l‑etbâ‘ ve mükemmelü'd‑dâire olduğundan gayrı Erzurum vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerinin hidmetinde dahi sa‘y ü ihtimâm edip şâyeste‑i
re’fet olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık üzerinde olan Hınıs ve Tekman sancakları
yine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınması bâbında vezîr‑i
müşârun‑ileyh arzlarıyla inhâ ve iltimâs etmeğin müşârun‑ileyhin iltimâsları mûcebince avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden üzerinde olan Hınıs ve Tekman sancakları ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 27 R. sene [1]176
Erzurum eyâletinde vâki‘ Hınıs ve Tekman sancaklarına neslen ba‘de neslin ber‑vech‑i yurtluk
[ve] ocaklık mutasarrıf olan mîr‑i mîrândan Esedullah fevt olup livâeyn‑i mezbûreyn mahlûl ve
367 Göksu (Hınıs/Erzurum‑Türkiye)

297

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

evlâd‑ı zükûrundan Ali mahall [ü] müstahık ve sezâvâr‑ı re’fet olduğuna binâen cümle ahâlinin
iltimâslarıyla livâeyn‑i mezbûreyn yine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Ali zîde kadruhûya
tevcîh ve ihsân buyurulmasını hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Nu‘mân
Paşa hazretleri arzlarıyla inhâ ve iltimâs etmeğin mûcebince zikrolunan Hınıs ve Tekman sancakları
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 19 S. sene [1]180
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Hınıs ve Tekman sancaklarına neslen ba‘de neslin ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıf olan mîr‑i mîrândan Esedullah Paşa bundan akdem fevt olup livâeyn‑i mezbûreyn
mahlûl oldukda müteveffâ‑yı mezbûrun evlâd‑ı zükûrundan Ali'ye tevcîhiçin hâlâ Erzurum vâlisi
olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Nu‘mân Paşa hazretleri arz ve tevcîh ve fermân‑ı âlî
sudûrundan çend‑rûz mukaddemce merkûm Ali dahi fevt olup ve karındaşı Veli Bey zîde mecdühû
her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet ve sezâvâr‑ı merhamet olduğuna binâen livâeyn‑i
mezbûreyn karındaşı mahlûlünden mûmâ‑ileyhe vezîr‑i müşârun‑ileyhin arz ve mektûbuyla tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 R. sene [1]180
Livâeyn‑i mezbûreteyn ez‑kadîm ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Evliyâ‑beyzâdelerden Fethullah
Bey dâme izzühûnun üzerinde ve ahâli ve reâyâ fukarâsını himâyet ve sıyânet ve eşkıyâdan hıfz u
hırâsetlerine bezl‑i iktidâr eylemek hasebiyle mûmâ‑ileyhden cümlesi râzı ve hoşnûdlar olup azlini
mûcib hareketi yoğiken otuz seneden mukaddem İran tarafından mechûlü'n‑neseb sürhser râfızî
Esedullah nâm bir şahıs zuhûr ve bir takrîb livâeyn‑i mezbûreteyni zabt ve bey olup fukarâ ve reâyâya
zulm ü taaddî ederek kuvvet ve iktidâr ve ba‘dehû rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
kendiye ibkâ etdirip hâline adem‑i kanâat birle civârında vâki‘ Van eyâletinden Şuş368 kazâsını dahi
teshîr sevdâsında olup ahâlisi ile muhârebe ve mukâtele esnâsında maktûlen fevt oldukda yeri sekiz
yaşında oğlu Veli'ye akrabâlarının i‘ânetleriyle zikrolunan Hınıs ve Tekman sancakları üzerine tevcîh
olunup lâkin idâre‑i umûrda adîmü'l‑iktidâr olmakdan nâşî fukarâ ve zuafâ pâ‑zede‑i usât ve eşkıyâ
ve mübtelâ‑yı mezâlim‑i lâ‑yuhsâ olduklarına binâen merkûm azl ve mûmâ‑ileyh Fethullah mahall ü
müstahık olduğu ecilden cümlenin iltimâsıyla Erzurum Vâlisi müteveffâ Hüseyin Paşa tarafından
bâ‑buyuruldu nasbolduğunu Erzurum Kâdısı Abdülmü’min ve Hınıs Kâdısı Osman ve Hınıs ve
Tekman kazâlarında sâkin ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve a‘yân ve eşrâf vesâir ahâlileri
mahzar ve müteveffâ‑yı vezîr‑i müşârun‑ileyhin arzını dahi ibrâz etmeleriyle fukarâ‑yı vedî‘atullâhı
vücûh ile sıyânet ve def‘‑i mezâlime dikkat eylemek şartıyla zikrolunan Hınıs ve Tekman sancakları
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Fethullah Bey'e tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî
3 S. sene [1]188
Hınıs ve Tekman sancaklarına neslen ba‘de neslin ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf
olan Esedullah Paşa mukaddemâ fevt oldukda livâeyn‑i mezbûreyn Ali'ye ve ânın dahi fevtinden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık karındaşı Veli dâme izzühûya tevcîh olunup lâkin sabî olduğuna
binâen ammisi Baba[hâ]n369 vekâleten muhâfız ta‘yîn ve emr‑i muhâfazaya kıyâm ve ihtimâm ve bir
dürlü dahl ü taarruz îcâb etmez iken Mîr Fethullah ba‘zı kimesnelere istinâden vülât buyruldusuyla
mûmâ‑ileyhi azl ve mütesellimlik câizesi nâmıyla senede bir iki def‘a fukarâdan mebâliğ‑i vefîre tahsîl
ve zulm ü taaddîsinden ahâlinin ekseri terk‑i evtân eylemekden nâşî fî‑mâ‑ba‘d vülât taraflarından
mûmâ‑ileyhe ve vekîli olan Babahân'a müdâhale olunmayıp ve mûmâ‑ileyh temyîze irtikâ ve hall ü
akd‑i umûra muktedir oluncaya değin cânib‑i mîrî için beher sene Erzurum gümrüğü emînlerine
maktûan bin guruş edâ ve teslîm olunmak şartıyla vekâlet‑i mezbûreyi ammisi merkûm Baba[hâ]
n'dan kabûl eylediğini muhtevî taahhüd temessükü Başmuhâsebe'ye kayd ve hıfzolunup ba‘dehû
Mîr‑i merkûm Fethullah bir takrîb tedârik eylediği arz ve i‘lâm ve mahzarlar ile livâeyn‑i mezbûreyni
üzerinden ref‘ ve gadr olduğunu inhâ ve ref‘inden kemâ fi'l‑evvel kendiye ibkâsını istircâ eylediği
ecilden mûmâ‑ileyh temyîze resîde ve zabt u rabta kesb‑i iktidâr edinceye dek zikrolunan bin guruşu
368 Shosh (Irak)
369 Ali Emirî Tasnifi, III. Mustafa (BOA, AE.SMST.III), 315/25316
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beher sene gümrük‑i mezbûr emînlerine bilâ‑kusûr edâ ve teslîm ve idâreye muktedir vekîli zabt
eylemek şartıyla zikrolunan Hınıs ve Tekman sancakları mezkûr Fethullah'ın ref‘inden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîh olunmuşdur. Fî 7 Z. sene [1]188; Hâsları tedârik
olunmak için dahi emir yazılmıştır.
Mezkûr Veli Bey'den ve gerek vekîli Babahân'dan bi'l‑cümle ahâli ve fukarâ hoşnûd ve râzı
olduklarına binâen livâeyn‑i mezbûreyn mezkûr Veli Bey'in üzerinden ref‘ olunmamasını huzûr‑ı
şer‘de iltimâs eylediklerin Hınıs ve Tekman kazâsı nâibi Mehmed Efendi ve Pasin kazâsı nâibi Seyyid
Mehmed Efendi başka başka i‘lâmlar [ile sâdır] olan fermân‑ı âlî mûcebince zarar gelmemek için
kaydına şerh verilmişdir. 3 B. sene [1]189
[s. 138]

[17.5] Livâ‑i Mecingerd,370 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Seyyid Ömer ref‘inden sâbıkâ mutasarrıfı Seyyid Abdurrahman Bey'e Erzurum
Vâlisi Vezîr el‑Hâc İbrahim Paşa arzıyla tevcîh. 18 C. sene [1]167
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i ocaklık mutasarrıfı olan Abdurrahman'ın evzâ‘ u etvârından ahâli‑i
raiyyet hoşnûd olmadıklarından gayrı livâ‑i mezbûr Kars câddesi olan Soğanlı Dağı371 kurbünde vâki‘
olmağın mutasarrıfları dâimâ cebel‑i mezbûrun memerr ü ma‘berlerini muhâfaza ile sekene‑i vilâyet
ve fukarâ‑yı raiyyeti mekâyid‑i eşkıyâdan hırâset lâzıme‑i hâlleri iken mezkûr Abdurrahman cebel‑i
mezbûrun memerr ü ma‘berlerini tavâyif‑i Ekrâd ve eşkıyâ‑yı sâireden ve ahâli‑i raiyyeti kapısız
makûlelerinden hıfz u hırâsete adîm‑i iktidâr olup azli ve ref‘i muktezâ‑yı hâlden olmağın sâbıkâ
livâ‑i mezbûr beyi olan es‑Seyyid Ömer dâme izzühû yarar ve nâmdâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve etrâf
ve cevânibi zabta sâhib‑i iktidâr olmağla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkânemden gerek cebel‑i mezkûrun
memerr ü ma‘berlerini mefâsid‑i şürûr‑ı eşkıyâdan hıfz u hırâset ve gerek ahâli‑i raiyyeti kapısız vesâir
eşkıyâdan tathîre mübâderet eylemek şartıyla sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa
arzıyla livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 5 Za.
sene [1]169
Livâ‑i mezbûrda Soğanlı Beli'ni muhâfaza etmek üzere livâ‑i mezbûrun beyi olan Seyyid Ömer'in
zabt u rabta ve mahall‑i mezkûrun muhâfazasına iktidârı olmadığından başka livâ‑i mezbûrun ahâli
ve fukarâsı merkûmun vaz‘ ve etvârından müteneffir ve mutazarrır ve sâbıkâ Mecingerd sancağı
beyi olan Seyyid Abdurrahman dâme izzühû livâ‑i mezbûr beyzâdelerinin marzî ve muhtârı olup
zabt u rabta kâdir olduğuna binâen livâ‑i mezbûrun mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet buyurulması
bâbında sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdullah Paşa hazretlerinin tarafından arz [ve]
iltimâs eylediklerine binâen livâ‑i mezbûr merkûm Seyyid Ömer'in ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmasını müşârun‑ileyh arz etmeğin mûcebince livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık tevcîh olunup
emri yazılmışdır. 7 Ş. sene [1]171
Eyâlet‑i Erzurum muzâfâtından Mecingerd sancağı beyi olan Seyyid Abdurrahman alîl ve
marîz olup her bâr rükûb ve nüzûle adem‑i iktidârından nâşî yedinde olan emr‑i âlî şurûtu üzere
civârlarında vâki‘ Soğanlı Dağı'nı yaramazların şerr ü mazarratlarından muhâfaza edemeyip Ekrâd
eşkıyâlarının ba‘zı ebnâ‑i sebîle gadr u hasâretleri zuhûr ve mîr‑i merkûmun azli îcâb edip ve sâbıkâ
livâ‑i mezbûr beyi olan es‑Seyyid Ömer dâme izzühû için çeri ve cesûr ve yarar ve kârgüzâr ve rükûb
ve nüzûle ve cebel‑i mezkûru mekâyid‑i eşkıyâdan hıfz u hırâsete sâhib‑i iktidâr olup şâyeste ve
sezâvârdır deyü livâ‑i mezbûr merkûm Abdurrahman'ın ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık şurût‑ı mezkûr
üzere mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında sâbıkâ Erzurum vâlisi olan el‑Hâc İbrahim Paşa
arz etmekle mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 5 Za. sene 1172
Eyâlet‑i Erzurum'a tâbi‘ Mecingerd sancağı Beyi Seyyid Ömer bir seneden mütecâviz hidmet‑i
lâzımesin terk ve bir dürlü rağbet etmediğinden vekîl nasbeylediği kimesne dahi reâyâsını muhdes
370 Aşağı‑Yukarı Mecingert (İnkaya köyü/Sarıkamış/Kars‑Türkiye)
371 Soganli Dağı (Göreşken Mahallesi, Şenkaya/Erzurum‑Türkiye)
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tekâlîf ile gûnâ‑gûn rencîde eylediğinden reâyâsı perâkende ve perîşân olduklarından gayrı livâ‑i
mezbûrda vâki‘ Soğanlı Dağı'nı hıfz u hırâset edemeyip mürûr [u] ubûr eden ebnâ‑i sebîlin emvâl
ve eşyâları gasb ü gâret ve katl‑i nüfûs olunduğu hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid
Mustafa Paşa hazretleri372 tarafına inhâ ve mezbûr Seyyid Ömer ecânibden olup ve sâbıkâ Mecingerd
sancağı beyi olan Seyyid Abdurrahman dâme izzühû kadîmî beyzâdelerden eben an ceddin bey
ola geldiğinden kûh‑ı mezbûru dahi gereği gibi hıfz u hırâsete iktidârı olup her vechile cesûr ve
şâyeste‑i merhamet olduğunu livâ‑i mezbûr kâdısı vezîr‑i müşârun‑ileyhin tarafına i‘lâm ve sancağ‑ı
mezbûrun ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ihsân buyurulması bâbında müşârun‑ileyh dahi
arzıyla inhâ ve iltimâs etmeğin mûcebince ber‑vech‑i ocaklık tevcîh olunup emri yazılmışdır. Fî 6
M. sene [1]174
Mecingerd sancağıbeyi olan Seyyid Abdurrahman'ın ahâli‑i vilâyet ve fukarâ‑yı raiyyet ile hüsn‑i
sülûk ve hüsn‑i imtizâcı olmayıp iştikâ olunmağla ref‘ ve azli îcâb eylediği ve sâbıkâ livâ‑i mezbûr
beyi olan Seyyid Ömer dâme izzühû afîf ve perhîzkâr ve merhamet ve inâyete sezâvâr olduğuna
binâen livâ‑i mezbûr merkûm Seyyid Abdurrahman'ın ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunmasını Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretleri arzıyla
inhâ ve iltimâs etmeğin livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Seyyid Ömer dâme izzühûya
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 7 S. sene 1178
Livâ‑i mezbûr mutasarrıflarının yedlerine i‘tâ buyurulan emr‑i celîlü'ş‑şânda Soğanlı Dağı
derbend‑i mahûf ve mürûr u ubûr eden kimesnelerin emn ü selâmetlerine ve hıfz u hırâsetlerine
takayyüd ve ihtimâm eylemek şurûtundan olmak hasebiyle livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i ocaklık
mutasarrıf olan Seyyid Ömer iki seneden beri livâ‑i mezbûreye mutasarrıf ve geçen sene Soğanlı
Derbendi nâm mahalde Kars binâ emîni olan çukadârlarının götürdükleri hazîne ve emvâl ve
eşyâları gasb ve hazîne ile olan adamlar katlol[un]dukları mîr‑i merkûmun tekâsül ve tehâvün ve
fütûrundan neş’et etdiğinden mâadâ hıfz u hırâsetden âciz ve idâre‑i umûr ve muhâfazada taksîrâtı
nümâyân olduğundan gayrı ahâli‑i kazâ kendiden müteneffir ve mutazaccır ve tavr u hareketden râzı
ve hoşnûd olmayıp sâbıkâ livâ‑i mezbûr beyi olan Seyyid Abdurrahman her vechile zabt ve hıfz u
hırâsetde sâhib‑i iktidâr ve mücerrebü'l‑etvâr olduğundan başka ahâli‑yi kazâ dahi râzı ve hoşnûd
olmalarıyla livâ‑i mezbûr merkûm Seyyid Ömer'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Seyyid Abdurrahman'a
tevcîh olunmasın iltimâs ve fî nefsi'l‑emr mûmâ‑ileyh vücûhla zabt u rabtında ve kûh‑ı merkûm
derbendini hıfz u hırâsetinde ve mürûr u ubûr eden ebnâ‑i sebîlin emn ü selâmetlerinde liyâkatı
zâhir ve her hâlde sâhib‑i iktidâr olmağla livâ‑i mezbûr merkûm Seyyid Ömer'in ref‘inden ber‑vech‑i
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid
Nu‘mân Paşa hazretleri arz etmeğin arzı mûcebince zikrolunan Mecingerd sancağı merkûm Seyyid
Ömer'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Seyyid Abdurrahman'a ber‑vech‑i ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. 12 Ca. sene [11]79
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı es‑Seyyid Abdurrahman Kırım cânibinde fevt ve livâ‑i mezbûr mahlûl
ve oğlu Mîr Seyyid Hüseyin şâyeste‑i inâyet olduğuna binâen Soğanlı Dağı'ndan mürûr u ubûr eden
ebnâ‑i sebîlin emn ü selâmetlerine ihtimâm eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr Erzurum Vâlisi ve Kars
Seraskeri Vezîr Hâfız Mustafa Paşa hazretlerinin arzları ve şurût‑ı kadîmesi üzere ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mîr Seyyid Hüseyin'e tevcîh olunmuşdur. Fî 16 Ca. sene [1]184
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Mecingerd sancağına Soğanlı Dağı'ndan mürûr u ubûr eden ebnâ‑i
sebîlin emn ü selâmetlerine ihtimâm eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan
Mîr Seyyid Hüseyin cebel‑i merkûmu muhâfaza ve muhâreseye adem‑i ihtimâmı zâhir ve vâki‘
olan sârik ve kuttâ‘‑ı tarîk ile hem‑dest olup ahâlisi dahi mîr‑i mezkûrdan râzı ve hoşnûd ve emîn
olmadıkların Erzurum Vâlisi Vezîr Mustafa Paşa hazretleri tarafına ifâde etmeleriyle ümerâdan
372 Metinde "hazretlerine" şeklinde yazılmıştır.
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Süleyman dâme izzühû livâ‑i mezbûrun hânedânından cümlenin marzî ve muhtâr ve sadâkat‑şiârı
olup vücûhla kârgüzâr ve hidmet‑i muhâfazada müstakîmü'l‑etvâr ve hidemât‑ı me’mûrenin edâ
ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr olduğu ecilden zikrolunan Mecingerd sancağı mezkûr Mîr Seyyid
Hüseyin'in ref‘inden şart‑ı kadîmi üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Süleyman
dâme izzühûya tevcîh olunması bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh arz eylediğine binâen Soğanlı
Dağı'ndan mürûr u ubûr eden ebnâ‑i sebîlin emn ü selâmetlerine ihtimâm eylemek şartıyla livâ‑i
mezbûr merkûm Mîr Seyyid Hüseyin'in ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur.
6 Za. sene [1]195
"Mûcebince amel oluna" deyü keşîde buyurulan mübârek hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn
bâ‑fermân‑ı âlî işbu kaydı bâlâsına şerh verildi. 3 N. sene [1]209
Zikrolunan Mecingerd sancağı öteden beri ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olunu gelir
iken bu esnâda mutasarrıfları Mîr Seyyid Mustafa ve Süleyman muzmahil ve münkarız ve el‑hâletü
hâzihî Mustafa Bey nâmında bir kimesne Erzurum vâlileri buyuruldusuyla mutasarrıf ve idâreye
adem‑i iktidârı hasebiyle Erzurum vâlileri taraflarından altışar ayda birer kerre bâ‑buyuruldu birer
adama ihâle birle zabt etdirilip livâ‑i mezbûrun ihtilâline bâis ve Erzurum gümrüğü mukâtaası
tevâbiinden karye‑i Pasin ve Mecingerd maktûu senevî sekiz yüz otuz üç guruş mâl ile mukayyed
ve mâl‑ı mezkûrun iki yüz elli guruşu neferât mevâcibine ocaklık ve beş yüz seksen üç guruşu dahi
Erzurum Hazînesi'nin irsâliyyesi olup ve Soğanlı Dağı'ndan mürûr u ubûr eden ebnâ‑yı sebîlin
emn ü selâmet ve muhâfazalarına ihtimâm olunmak şurût‑ı kadîmeden olmağla livâ‑i mezbûra
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık bir mukdim ve kârgüzâr ve idâre‑i umûra sâhib‑i iktidâr kimesnenin
nasb ve ta‘yîni373 lâzım ve muktezî ve sâbıkâ ve Hınıs ve Tekman sancaklarına ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıf olan mîr‑i mîrândan Veli Paşa dâme ikbâlühû eben an ceddin Devlet‑i Aliyye'nin
bendelerinden olup bundan akdem livâeyn‑i mezbûreyne ber‑vech‑i <<mâlikâne>> yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf iken ref‘inden ber‑vech‑i mâlikâne Bayezid sancağı mutasarrıfı İshak Paşa'nın oğullarına
tevcîh ve el‑yevm üzerlerinde istikrâr etmekle paşa‑yı mûmâ‑ileyhin dahi beş altı yüz hâne ile iskân
edecek bir mahalle ihtiyâcı derkâr ve umûr‑dîde ve kârgüzâr ve avâtıf‑ı aliyyeye vücûhla sezâvâr
olmağla zikrolunan Soğanlı Dağı'ndan iyâb ü zihâb eden ebnâ‑i sebîli levs‑i eşkıyâdan muhâfaza edip
sene be‑sene mâl‑ı maktû‘‑ı mezkûru neferât tarafına ve Erzurum Hazînesi'ne edâ ve teslîm eylemek
şartıyla sâlifü'z‑zikr Mecingerd sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Veli Paşa'ya tevcîh
olunmak bâbında Başdefterdâr saâdetlü Osman Efendi takrîr etmekle mûcebince fî 8 Ş. sene [1]209
gününden avâtıf‑ı aliyyeden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. 8 Ş. sene [1]209
Livâ‑i mezbûrun hâsları tedârikiçin defter emîni efendiye hitâben fî 8 Ş. sene [1]209 günü
târihiyle başka tahvîl yazılmışdır.
[s. 139]

[17.6] Livâ‑i Kuzican,374 ocaklık
Mâlikânedir.

[17.7] Livâ‑i Bayburd375
Açıkdır.

[17.8] Livâ‑i Kiğı,376 ocaklık
Mâlikânedir.
373 Metinde "ta‘yîninden" şeklinde yazılmıştır.
374 Pülümür (Tunceli‑Türkiye)
375 Bayburt (Türkiye)
376 Kiğı (Bingöl‑Türkiye)
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﴾ Boş sayfa﴿

[s. 140]
[s. 144]

[17.9] Livâ‑i Eleşkird377

Livâ‑i mezbûr Bayezid sancağı mutasarrıfı Mahmud Paşa'nın oğlu Abdi Bey'e ibkâ. 10 Ş. sene
[1]166
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Eleşkird sancağı mutasarrıfı olan Abdülfettah nâm şekâvet‑pîşe
Eleşkird'in kadîmi kalesi binâsından mâadâ müceddeden bir sûr‑ı vesî‘ binâ ve ihdâs ve üç aded demir
kapı vaz‘ ve yedi aded tâbya îcâd ve tarsîn ve birkaç kıt‘a top tedârik ve burcların tezyîn ve cebehâne ve
edevât‑ı sâiresini müheyyâ ve hîn‑i iktizâda derûnuna tahsîn ve hevâdâr ve asâkir‑i mahsûsasıyla dürlü
dürlü ef‘âl‑i nâ‑meşrûaya cür’et ve fukarâ‑yı raiyyete gûnâ‑gûn cevr ü eziyyet ve kurb ve civârında olan
sükkân‑ı memleketin emvâl ve devâb ve mevâşî ve hayvânâtların gasb ü gâret ve turuk‑ı mesâlikde
âmed‑şud üzere olan tüccâr ve ebnâ‑i sebîle îsâl‑i hasârete kanâat etmeyip bu hilâlde Şelve sancağına
bâ‑emr‑i âlî mutasarrıf olan İbrahim Bey'in gece hâlinde gafleten basıp emvâl ve eşyâsını yağma ve
gâret ve hânesinde küçük hemşîresini ammizâdesi Saîd'in mahtûbe ve ma‘kûdesi iken hareminden
ihrâc edip ve sancağını dahi bilâ‑emr‑i âlî hevâdârlarından Ali nâm fürû‑mâyeye zabt etdirip ba‘dehû
Eleşkird'e gelip mahtûbe‑i mestûreyi kendi oğluna tav‘an ve kerhen hilâf‑ı şer‘ akd‑i münâkehet eyleyip
gerek Eleşkird ve gerek Şelve sancaklarının ahâlisine olan zulm ü taaddiyâtının nihâyeti olmayıp gasb‑ı
emvâl ve hetk‑i a‘râz ve katl‑i enfâs âdet‑i müstemirresi olup vechen mine'l‑vücûh vülât ve hükkâm ve
şer‘‑i şerîfe itâatı olmayıp te’dîbât ve gûş‑mâli azl ve Eleşkird'de sûr‑ı muhdesesinden ihrâcı menût olup
ve Abdülmecid zîde mecdühû ol havâlinin müsinn ü ihtiyâr ve mutî‘ ve kârgüzâr ve emsâli beyninde
memdûh ve şöhret‑şiâr ve âmme‑i ahâlinin marzî ve muhtârı olduğu ecilden zikrolunan Eleşkird
sancağının merkûm şakî Abdülfettah'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh Abdülmecid zîde mecdühûya tevcîh ve
inâyet buyurulmasını hâlâ Erzurum vâlisi olan Vezîr Mustafa Paşa hazretleri arzıyla inhâ ve iltimâs
etmeğin müşârun‑ileyhin iltimâsı mûcebince zikrolunan Eleşkird sancağı mûmâ‑ileyh Abdülmecid
zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur. 22 S. sene 1173
Hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr es‑Seyyid Mustafa mektûb gönderip Abdülfettah dâme izzühû bundan
[akdem] Eleşkird sancağıbeyi iken Diyadin sancağıbeyi ammisi Hâmid Bey ile beynlerinde bî‑hûde
nizâ‘ vukûuyla ammisi mûmâ‑ileyh Şelve Beyi İbrahim ile ittifâk edip mûmâ‑ileyh Abdülfettah'ın
oğluna nâmzed olan Şelve Beyi mezkûr İbrahim'in hemşîresini bir takrîb ile mezkûr Hâmid Bey
kendi oğluna almak sevdâsıyla amd ve ihâneti zâhir olmağla ma‘kûde‑i mezkûreyi izn‑i şer‘a iltimâs
birle mûmâ‑ileyh Abdülfettah Bey oğluna getirip sarâhaten hakkı olduğuna Bayezid ve Eleşkird
sancaklarının ahâlileri şehâdet eylediklerinde mezkûr Hâmid Bey icrâ‑yı garaz birle nice bî‑asl iftirâ
ilâvesiyle sâbıkâ Erzurum Vâlisi Mustafa Paşa hilâf‑ı vâki‘ iştikâ ve müşârun‑ileyh der‑i devlet‑medâra
arz ve livâ‑i mezbûr ref‘inden Hâmid Bey'e tevcîh ve Diyadin sancağı dahi merkûmun uhdesinde
olup livâeyn‑i mezkûreyn birbirine mesâfe‑i baîde olup ve mûmâ‑ileyh Abdülfettah Bey yirmi
seneden mütecâviz Eleşkird sancağına mutasarrıf ve i‘mâr‑ı memleket ve sıyânet‑i fukarâ ve raiyyet
emrinde bezl‑i makdûr ve cümlesi hoşnûd ve livâ‑i mezbûr kemâ fi'l‑evvel ihsân buyurulmasını
iltimâs ve mûcebince Erzurum Kâdısı Çeşmîzâde Yahya Efendi ve Bayezid ve Eleşkird kâdıları
Osman ve Abdullah başka başka arz ve medîne‑i Erzurum ve Bayezid ve Eleşkird sancaklarında
ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve sâdât ve a‘yân‑ı vilâyet ve ağayân‑ı aşîret ve reâyâ ve berâyâ
dahi başka başka üç kıt‘a mahzar ve zikrolunan Eleşkird sancağı mezkûr Hâmid'in ref‘inden kemâ
fi'l‑evvel mûmâ‑ileyh Abdülfettah dâme izzühûya verilmesi bâbında inâyet recâsına arz ve mürâcaat
olundukda livâ‑i mezbûr hâlâ Abdülmecid üzerinde olduğu mukayyed bulunup zikrolunan Eleşkird
sancağı mezkûr Hâmid'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Abdülfettah Bey'e tevcîh olunmuşdur. 11 S. sene
[1]174
377 Eleşkirt (Ağrı‑Türkiye)
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Bayezid sancağında ve nâhiyesinde mahsûl‑i mâbeyn‑i tîmârhâ‑i sipâhiyân ve gayrıdan on
bir yük dokuz bin yüz elli dört akçe hâs ile livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Rumeli
Beylerbeyiliği pâyesi olan Mehmed Pehlivân Paşa'ya hilâf inhâ bir takrîb tevcîh ve bâdî‑yi ifsâd ve
hasâret‑i memleket‑i ibâd olduğundan başka vücûhât ile gadr ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup
sâbıkâ Bayezid sancağına mutasarrıf İshak Paşa yarar ve işgüzâr olduğuna binâen livâ‑i mezbûr
mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmak bâbında Bayezid
kâdısı olan Mevlânâ Yusuf zîde fazlühû (…) ve vücûh‑ı belde mahzar eylediği ecilden 23 N. sene [1]223
[gününde] sâdır olan fermân‑ı celîlü'ş‑şân mûcebince ber[‑vech‑i yurtluk] ve ocaklık mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunmuşdur. Hâslar tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑[mezbûr].
[s. 141]

Livâ‑i Eleşkird
Erzurum eyâletinde Kürdistan hudûdunda vâki‘ Eleşkird sancağına mutasarrıf Abdülfettah Bey'e
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Bayezid sancağı
tevcîh ve ihsân olup zikrolunan Eleşkird sancağı hâlî ve mahlûl ve Abdullah Bey mûmâ‑ileyhin
karındaşı olup umûr‑dîde ve kârgüzâr ve reâyâ‑perver ve il ve aşîret beyninde makbûl ve mu‘teber
ve rüesâ‑yı Kürdistan mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve şükrân ve me’mûr olduğu hidmetin uhdesinden
gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve vücûhla mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğunu karındaşı
mûmâ‑ileyh Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretleri tarafına tahrîr ve
inhâ ve livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh arzıyla inhâ ve
iltimâs etmeğin zikrolunan Eleşkird sancağı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî
10 B. sene [1]182
Sâbıkâ Eleşkird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mahmud Paşazâde
Abdullah Bey yarar ve umûr‑dîde ve kârgüzâr ve zabt u rabta sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen livâ‑i
mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık bundan akdem mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup üzerinde ve ahâli‑i
vilâyet her hâlde mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve râzı ve şâkirler iken Abdülfettah Paşazâde Ali bir takrîb
aldığı ihbâr olunmakdan nâşî sâbıkâ Erzurum Vâlisi ve Kars cânibi Seraskeri Vezîr müteveffâ
Hüseyin Paşa tarafından mûmâ‑ileyhe ibkâ olundukdan sonra mîr‑i mezkûr Ali livâ‑i mezbûru
cebren zabt ve gadr olduğunu alâ tarîki'ş‑şehâde haber verdiklerine binâen livâ‑i mezbûr merkûm
Ali'nin ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe ibkâsıçin Erzurum Vâlisi Abdülmü’min
arz etmekle mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 25 B. sene [1]188
Bundan akdem Eleşkird sancağı tevcîh olunan Abdullah Bey'den livâ‑i mezbûr ahâlisi hoşnûd
ve şükrân olmayıp etvâr‑ı sâbıka ve taaddiyât‑ı sâbıkasından dilgîr ve mutazarrır ve sâbıkâ Eleşkird
sancağına mutasarrıf Ali dâme izzühûdan vücûhla hoşnûd ve râzı olduklarına binâen livâ‑i mezbûr
mezkûr Abdullah Bey'in ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem İzzet Ahmed Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmekle zikrolunan Eleşkird sancağı mezbûr
Abdullah Bey'in ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 10 Ra.
sene [1]189
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Eleşkird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mîr Ali
fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve müteveffâ‑yı merkûmun ammizâdesi Mîr Mahmud zîde mecdühû
yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyeyi edâya sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olduğunu Bayezid sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İshak Paşa tahrîr
ve livâ‑i mezbûr ahâlisi dahi hoşnûd ve râzı olduklarına binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık tevcîh olunması bâbında mahzar etmeleriyle zikrolunan Eleşkird sancağı mûmâ‑ileyh
Mahmud Bey'e ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Ca. sene [1]196
Eleşkird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mîr Ali bundan akdem fevt
oldukda Mîr Mahmud dâme izzühû müteveffâ‑yı mezkûrun ammizâdesi olup yarar ve işgüzâr ve
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hidemât‑ı aliyyeyi edâya sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğunu
Bayezid sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İshak Paşa dâmet meâlîhi tahrîr ve
livâ‑i mezbûr ahâlisi dahi hoşnûd ve râzı olduklarına binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık tevcîhiçin mahzar ve mûceblerince doksan altı Cumâde'l‑ûlâ'sının yirmi yedinci gününden
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşiken livâ‑i mezbûra vekîl ve mütesellimi olan Abdullah Bey fevt oldukda
livâ‑i mezbûr müteveffâ‑yı mezbûrun üzerinde olmak zannıyla Erzurum Vâlisi tarafından başka bey
nasb ve hilâf inhâ ve mugâyir‑i şurût‑ı ocaklık müdâhale ve taarruz olunacağı zâhir ve âşikâr ve âhar
kimesneye tevcîh olunur ise ihtilâl‑i nizâm‑ı memlekete bâdî olacağı bedîdâr olmakdan nâşî livâ‑i
mezbûr Van Beylerbeyisi ve Muhâfızı Ahmed dâme ikbâlühûnun iltimâsıyla istihkâken ibkâ olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 18 R. sene 1197
Eleşkird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan Abdülfettah
Paşa'nın oğlu Halil Bey yarar ve kârgüzâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i fukarâ ve
raiyyete sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye sezâvâr olup bundan akdem babası müteveffâ
Abdülfettah Paşa fevt oldukda karındaşı mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh ve bir müddet mutasarrıf
olup bu dahi fevt oldukda Bayezid mutasarrıfının iltimâsıyla oğlu Mahmud Bey'e tevcîh olunup
mezkûrun zulm ü taaddîsi hadden efzûn ve ahâli ve fukarâ bir dürlü tahammül edemediklerinden
ekseri perîşân ve hâlleri diğergûn ve mûm‑ileyhden hoşnûd ve şâkir olduklarını mübeyyin ulemâ
ve sulehâ ve vazî‘ ve refî‘ ve ahâli mahzar ve Erzurum Kâdısı Seyyid Şeyh Ömer zîdet fezâilühû ile
Eleşkird Kâdısı Seyyid Sâlih başka başka i‘lâm ve livâ‑i mezbûr ref‘inden mûmâ‑ileyh Halil Bey'e
tevcîhi bâbında istirhâm etmeleriyle mûceblerince ref‘inden tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 25 L. sene [1]206
Ba‘dehû esnâ‑i râhda zâyi‘ olduğunu inhâ eylediği ecilden kaydı mûcebince müceddeden emr‑i
şerîf yazılmışdır. 7 Z. sene [1]206
Eleşkird sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık bundan akdem Bayezid sancağı mutasarrıfı
İshak Paşa'nın oğlu Mahmud dâme izzühûnun üzerinde iken ref‘inden Halil Bey'e tevcîh olunup
lâkin ahâli‑yi memleket hoşnûd olmayıp mûmâ‑ileyh her vechile mahall ü müstahık ve cümlesi
şükrân üzere olduklarını hâvi kâdısının i‘lâmı ve ahâlisinin mahzarları hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretleri tarafına vürûduna binâen livâ‑i mezbûr Mîr Halil'in
ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mahmud dâme izzühûya tevcîh olunması bâbında
vezîr‑i müşârun‑ileyh arz ve iltimâs etmekle zikrolunan Eleşkird sancağı mezkûr Halil'in ref‘inden
mîr‑i mûmâ‑ileyh Mahmud dâme izzühûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. Fî 8 L.
sene [1]207
Sâbıkâ Eleşkird sancağına mutasarrıf müteveffâ Abdi Paşazâde Halil dâme izzühûnun livâ‑i
mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık bundan akdem üzerinde iken ref‘inden İshak Paşazâde Mahmud
Bey'e tevcîh olunup lâkin livâ‑i mezbûrun hânedânından on sekiz nefer vücûh ve ağavât ve yetmiş
seksen nefer reâyâ mîr‑i merkûmun zulm ü taaddîsinden bahisle tazallum ve cümle ahâli ve fukarâ
mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve râzı oldukları ecilden livâ‑i mezbûr merkûm Mahmud'un ref‘inden
kemâ fi'l‑evvel mûmâ‑[ileyh] Halil dâme izzühûya tevcîh olunmak üzere Erzurum Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Yusuf Ziya Paşa hazretleri tarafından ilbâs‑ı hil‘at olunduğunu ve bin iki yüz
on senesi Şa‘bân'ı gurresinden zabt olunmak üzere tevcîhini vezîr‑i müşârun‑ileyh tahrîr ve iltimâs
ve yirmi bin guruş dahi câize‑i mîrî olarak teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olunmağla târih‑i merkûmdan
zabt eylemek şartıyla zikrolunan Eleşkird sancağı mezkûr Mahmud'un ref‘inden mûmâ‑ileyh Halil
dâme izzühûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. Fî 13 L. sene [1]210
Eleşkird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı Halil Bey bilâ‑veled fevt olup
Ahmed dâme izzühû her vechile yarar ve işgüzâr ve mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu
ecilden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Eleşkird
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kazâsı Kâdısı Mevlânâ Abdülgafur zîde ilmühû i‘lâm ve hâlâ Bayezid sancağına ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan babası Mahmud Paşa dâmet meâlîhi
dahi arz etmeleriyle zikrolunan Eleşkird sancağı mezkûr Halil veled‑i Abdi Paşa'nın bilâ‑veled
fevtinden mûmâ‑ileyh Ahmed dâme izzühûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur ve
Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. Fî 5 M. sene [1]218
Eleşkird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı Mahmud Bey fevt olup livâ‑i mezbûr
mahlûl olmakla Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Mîr İbrahim dâmet meâlîhi müteveffâ‑yı mezbûrun
birâderi olup her vechile yarar ve cesûr ve rükûb ve nüzûle sâhib‑i iktidâr ve gayûr ve kuvvet‑i
askeriyyeye mâlik olduğuna binâen livâ‑i mezkûr Mahmud Bey'in fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi Erzurum ve Trabzon eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı
sâbık Yusuf Ziya Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden zikrolunan Eleşkird sancağı mezkûr
Mahmud Bey'in fevtinden birâderi Mîr İbrahim dâmet meâlîhi[ye] ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunmuşdur. Hâslar tedârikiçin târih‑i mezkûrda başka tahvîl yazılmışdır. Fî 18 S. sene [1]221
Eleşkird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa
me’mûr olduğu hidemât‑ı aliyyede kusûr ve rehâvet ve icrâ‑yı irâde‑i seniyyede batâet eylediğinden
nâşî livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden ref‘ ve ol vechile mahlûl ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi
olan Mahmud Paşazâde Mîr Mehmed Behlül dâmet meâlîhi yarar ve işgüzâr ve her vechile mahall ü
müstahık ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi hâlâ Erzurum Vâlisi ve Şark cânibi seraskeri olan düstûr‑ı mükerrem
Vezîr Osman Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden zikrolunan Eleşkird sancağı mezkûrun
ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Âsitâne‑i Aliyye tarafından mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i
şerîfi i‘tâ olunması bâbında sâdır olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mahmud Paşazâde Mîr Mehmed Behlül dâmet meâlîhiye
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Hâsları tedârik olumasiçin târih‑i merkûmede başka tahvîl
yazılmışdır. Fî 22 Ca. sene [1]223
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Mehmed Behlül
Paşa'ya hilâf inhâ bir takrîb tevcîh ve bâdî‑i ifsâd‑ı bilâd ve hasâr‑ı memleket‑i ibâd olduğundan livâ‑i
mezbûr ref‘ ve ol vechile mahlûlünden Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İbrahim Paşa dâmet meâlîhi
yarar ve işgüzâr ve zâtı beş altı bin asker ile livâ‑i mezbûru ve ahâlisini sâî bi'l‑fesâd olan tâife‑i
Ekrâd‑ı Acem vesâir erâzil ve eşhâsdan muhâfazaya bezl‑i makderet ve Devlet‑i Aliyye'nin her umûr
ve irâdesinin tenfîz ve icrâsına kemâl‑i i‘tinâ ve dikkat eylediği zâhir ve âşikâr ve her vechile mahall ü
müstahık ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk paşa‑yı mûmâ‑ileyhin
ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında istid‘â olduğu bâ‑takrîr Rikâb‑ı Hümâyûn'a arz olundukda
hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 29 L. sene [1]223 gününde bâ‑hatt‑ı
hümâyûn avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Hâsları tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Erzurum eyâletinde vâki‘ Eleşkird sancağında mahsûl‑i mâbeyn‑i tîmârhâ‑i sipâhiyân‑ı livâ‑i
mezbûr ve gayrıdan on yedi yük yirmi iki bin üç yüz yirmi dört akçe hâs ile livâ‑i mezbûr Mahmud
Paşa fevtinden oğlu Abdi Paşa'ya ve ânın dahi fevtinden birâderi Abdullah Bey'e ve ânın dahi
tahvîlinden müşârun‑ileyh Mahmud Paşa neslinden ba‘zılara ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve
her birlerinin hengâmlarında fukarâ gûnâ‑gûn rahnedâr ve Dergâh‑ı Muallâ kapıcıbaşılarından Mîr
Abdulhamid dâme mecdühû mûmâ‑ileyh Abdullah Bey'in oğlu ve zâtında kârdânâ ve umûr‑şinâs ve
reâyâ‑perver ve perhîzkâr ve livâ‑i mezkûr fukarâsı mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve râzı olduklarından
nâşî livâ‑i mezbûr hâssıyla mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîhi bâbında hâlâ Erzurum
ve Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretleri arz ve iltimâs
ve Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz kuyûd‑ı ahkâma mürâcaat olundukda livâ‑i mezbûr hâssıyla
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Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan İbrahim Paşa dâmet meâlîhinin iki yüz
yirmi üç târihi ve fermân‑ı âlîşânla üzerinde olduğu eğerçi mastûr ve mukayyed olup ancak vezîr‑i
müşârun‑ileyh arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra
getirilip 12 S. sene [1]231 avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr hâssıyla ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyh Mîr Abdulhamid dâme mecdühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf verilmişdir. Hâslar
tedârikiçin başka emr‑i şerîf verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 142]
[Ek: 142/1]

[17.10] Livâ‑i Acara ve İmirhavi, ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık

Mutasarrıfı Mahmud alîl olup serhadd‑ı mansûrede hidemât‑ı hümâyûnun edâsına adîmü'l‑iktidâr
olduğundan sulbî oğlu Mustafa dâme izzühûya kasr‑ı yed etmekle Çıldır Beylerbeyisi Ömer Paşa
arzıyla tevcîh olunmuşdur. 16 C. sene 1092
Cülûs‑ı hümâyûn vukûuna mebnî emri tecdîd olunmuşdur. 13 C. sene 1099
Mûmâ‑ileyh Mustafa dâme izzühûya Kars Beylerbeyiliği pâyesi verilmişdir. 19 Ca. sene 1100
Ba‘dehû cülûs‑ı hümâyûnlar vukûuna mebnî 13 C. sene 1104, 20 C. sene 1107 târihlerinde emri
tecdîd olunmuşdur.
Livâeyn‑i mezbûreyn <<mûmâ‑ileyh>> Mustafa Paşa'nın fevtinden oğlu Zeynelâbidin Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 23 R. sene 1109
Cülûs‑ı hümâyûn vukûuna mebnî emri tecdîd olunmuşdur. 26 R. sene 1117
Mûmâ‑ileyh Zeynelâbidin Paşa'nın fevtinden karındaşı Abdülgafur Bey veled‑i Mustafa Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i N. sene 1131
Livâeyn‑i mezbûreteyn mezkûr Abdülgafur ile Ca‘fer'in ecdâdı mutasarrıf olmalarıyla bundan
akdem Zeynelâbidin Paşa fevtinden iştirâken verilmek lâzım iken mezkûr Abdülgafur müstakillen
kendiye tevcîh etdirdip lâkin reâyâ mezkûrdan âciz ve Ca‘fer'den hoşnûd olduklarından gayrı hâlâ
İran seferinde gözü mecrûh ve hidmeti sebkat etmekle livâeyn‑i mezbûreteyn Çıldır Beylerbeyisi
arzıyla Ca‘fer ile Abdülgafur'a ber‑vech‑i iştirâk tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i S. sene 1137
Ba‘dehû mezkûr Ca‘fer nısf hissesin mûmâ‑ileyh Abdülgafur'a kasr‑ı yed etmekle ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. Gurre‑i C. sene 1138
Mûmâ‑ileyh Abdülgafur'un hilâf‑ı emr‑i âlî hareketine binâen Erzurum Vâlisi Ahmed Paşa
arzıyla ref‘inden Ca‘fer'e tevcîh olunmuşdur. 29 M. sene 1141
Livâeyn‑i mezbûreteyn mûmâ‑ileyh Abdülgafur'un üzerinde iken hilâf inhâya mebnî ref‘inden
Ca‘fer'e tevcîh ve berât ve gadr olmağla Tiflis Vâlisi Vezîr İshak Paşa tarafından verilen arz mûcebince
merkûm Ca‘fer'in ref‘inden mûmâ‑ileyhe ibkâ olunmuşdur. 15 M. sene 1142
Yine mezkûr Abdülgafur'un hilâf‑ı rızâ hareketine binâen ref‘inden mûmâ‑ileyh Ca‘fer'e tevcîh
olunmuşdur. 12 M. sene 1144
Mûmâ‑ileyh Abdülgafur öteden beri hânedânzâde ve kârgüzâr olup İmirhavi ve Acara sancakları
babası etmeği ve üzerinde olmağla dahl îcâb etmez iken sancağ‑ı mezkûr sâkinlerinden birkaç nefer
eşirrâ hilâf inhâ birle üzerinden ref‘ ve Ca‘fer'e tevcîh ve gadr olunmağla Vezîria‘zam Ali Paşa'nın
Tebrîz Seraskerliği vaktinde yedine verdiği arz mûcebince ibkâ kılınmışdır. Fî 6 Ra. sene 1145
Livâeyn‑i mezbûreteyn mûmâ‑ileyh Abdülgafur'a Kars Beylerbeyiliği pâyesiyle ibkâ olunmuşdur.
Gurre‑i Ca. sene 1145
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Livâeyn‑i mezbûreteyn Ca‘fer ile karındaşı oğlu Abdülgafur'un mansıbları olup lâkin mezkûr
Abdülgafur'un ahâli‑i vilâyet ile beynlerinde ihtilâl vâki‘ ve imtizâcları olmadığından ref‘inden
mûmâ‑ileyh Ca‘fer'e tevcîh olunmuşdur. 15 Za. sene 1145
Livâeyn‑i mezbûreteyn Ca‘fer'in fevtinden bâ‑arzuhâl oğlu Mustafa'ya tevcîh olunmuşdur. 18 Ca.
sene 1159
Ba‘dehû cülûs‑ı hümâyûnlar vukûuna mebnî 12 L. sene 1171, 25 R. sene 1189 târihlerinde emri
tecdîd olunmuşdur. Fevtinden oğlu Hayreddin'e Çıldır Vâlisi Mehmed Şerîf Paşa arzıyla tevcîh
olunmuşdur. 9 R. sene 1216
Bilâ‑veled fevtinden Mîr Hüseyin Çukadâr Rikâb‑ı Hümâyûn'a bâ‑arzuhâl ve bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 8 S. sene 1229
"Bismihî"

[Ek: 142/2‑a]
Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne

Sadrıa‘zam ve serdâr‑ı ekrem devletlü efendimiz hazretleri tarafından vârid olan tahrîrât‑ı seniy‑
yeden bir mâddenin hulâsa‑i mefhûmunda Eleşkird Beyi Halil Bey'in harekât‑ı nâ‑marziyyesinden
bahsolunarak azliyle livâ‑i mezbûrun Bayezid mutasarrıfı Mahmud Paşazâde Ahmed Bey'e tevcîh
olunması Erzurum Vâlisi saâdetlü Battâl Paşa hazretleri tarafından iş‘âr ve iltimâs olunmuş olduğu
beyânıyla bu bâbda ne gûne irâde olunur ise beyân ve ifâde buyurulması niyâzını mübeyyin taraf‑ı
hazret‑i kâimmakâmîden gönderilen arîzanın vusûlünden bahisle bu makûle Kürdistan havâlisin‑
de vâki‘ elviye hânedânları öteden beri yurtluk ve ocaklık vechile mutasarrıf ola gelmişler iken
müteveffâ İshak Paşa miknet ve kemâl‑i servetine istinâden Malazgird ve Eleşkird ve Diyadin ve
Hamur sancakları mutasarrıfları olan beyleri birer takrîb perîşân edip elviye‑i mezkûreyi ocaklık
ve mâlikâne vechile oğullarına ve kendiye tevcîh etdirerek tarafına hasr ile bu misillü hânedân
ve hânedânzâdelere küllî gadr etmiş olduğundan nâşî mukaddemâ sadrıa‘zam‑ı müşârun‑ileyh
efendimizin Erzurum vâliliği hengâmında mûmâ‑ileyh İshak Paşa'nın ammizâdesi olan mûmâ‑ileyh
Halil Bey dahi müteveffâ‑yı mûmâ‑ileyhin habsinden bir takrîb firâr vesâir beyler ile gelip zikro‑
lunan Eleşkird sancağının kadîmden ola geldiği vechile yurtluk olarak mûmâ‑ileyh Halil Bey'in
pederi olan müteveffâ Abdi Paşa ceddinin Devlet‑i Aliyye'de hidmet ve sadâkati sebkat etmiş ol‑
duğundan pederinin sebkat eden sadâkatine hürmeten ve kendinin eben an‑ceddin hânedânzâ‑
de ve sadâkat‑vârândan idiğine riâyeten ol vakit cümlenin istid‘â ve istihsânıyla livâ‑i mezkûr mîr‑i
mûmâ‑ileyhe arz ile tevcîh olunmuş olduğu ve el‑hâletü hâzihî mîr‑i mûmâ‑ileyhin livâ‑i mezkûrdan
azl ile böyle bir hânedânzâdenin perîşân olması mugâyir‑i şîme‑i nasafet ve hakkâniyetden idiğini
müşârun‑ileyh efendimiz tahrîr buyurmalarıyla bu husûs Battâl Paşa tarafından tekrâr iltimâs olu‑
nur ise sadrıa‘zam efendimizin bu vechile tahrîr ve tenbîh buyurmuş oldukları ma‘lûm olmak için
mazmûn‑ı hulâsa iktizâ eden mahalle kayd etdirilmek bâbında sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince
mâlikâneye kaydolunup Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne ilmühaberi verilmek fermân buyurulmağın
mûcebince kaydolunup Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 4 Receb
sene 1215
[Mühür] (…?) Mehmed

[Ek: 142/2‑b
[Ek: 142/3]

﴾ Boş sayfa﴿
Livâeyn‑i mezbûreyn bin doksan iki târihinden bin iki yüz on altı târihine gelince Mahmud Paşa
evlâdından evlâd‑ı evlâdına verile geldiği eğerçi kuyûdât ve derkenârlardan nümâyân olup ancak
Mahmud Paşa evlâdına meşrûta olduğuna dâir sarâhaten bir gûne şart kaydı bulun[ma]mışdır.
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"Bismihî"

[Ek: 142/4‑a]
Dîvân‑ı Hümâyûn'a kayd ola.

Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Malazgird sancağı harâb olduğu cihetden cânib‑i mîrîye hasâret
derkâr olmağla sa‘yen li'l‑mîrî cizye‑i şer‘iyye bedel‑i nüzül ve avârız ve Erzurum vâlilerine muayyen
imdâd‑ı hazariyye mâlları olarak mîrîçin beher sene Erzurum gümrüğü tarafına iki bin ve yâhûd üç
bin guruş teslîm olunmak şartıyla livâ‑i mezbûr vâliliğinden ihrâc ve serbestiyyet üzere mâlikâne
tanzîm birle uhdesine tevcîh olunmasın hâlâ Bayezid sancağı mutasarrıfı İshak Paşa bâ‑tahrîrât
inhâ etmekle kuyûda lede'l‑mürâcaa senevî altı bin beş yüz guruş mâlın Erzurum gümrüğü emîn‑
lerine vermek üzere Malazgird sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık İbrahim Bey'in uhdesinde iken
ref‘ ve nısf hissesi Maksud Paşa ve nısf‑ı âharı mûmâ‑ileyhin oğulları Mehmed Sâdık ve Mehmed
Murad ve Mehmed Şeyhî ve Yusuf'a mûmâ‑ileyh Maksud Paşa'nın tahrîri üzere beş bin guruş mu‑
accele ile ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olundukdan sonra tekrâr mâlikânelik kaydı ref‘ ve kemâ‑kân
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık İbrahim Beyzâde Ali Bey'e tevcîh ve ânın dahi mahlûlünden oğlu İbra‑
him Bey'e tevcîh olunup el‑yevm bilâ‑muaccele uhdesinde olduğu ve mâl‑ı senevîsi olan meblağ‑ı
mezbûr altı bin beş yüz guruş ehl‑i zimmet reâyâsının cizye‑i şer‘iyyesinden ibâret idiği Mâlikâ‑
ne'den derkenâr olundukda bu sûretde livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ol mikdâr mâl ile
mûmâ‑ileyh İbrahim Paşa'nın uhdesinde olup ancak livâ‑i mezbûrun yurtluk ve ocaklık vechile tev‑
cîhinde nef‘‑i mîrî melhûz olmamağla senevî altı bin beş yüz guruş mâlı Erzurum gümrüğü emînleri
taraflarına edâ olunmak şartıyla mâlikâne verilmesinde âcilen ve hîn‑i inhilâlinde yine mâlikâne
tarîki üzere muaccelâtı alınarak i‘tâsında âcilen menâfi‘‑i mîriyye olduğundan gayrı serbestiyyet
üzere mâlikâne tevcîhi vesîle‑i umrân‑ı memleket ve sebeb‑i âsâyiş‑i raiyyet olacağı mâlikânenin
fevâid‑i mecmaun aleyhâsından idiği ve el‑hâletü hâzihî senevî altı bin beş yüz guruş mâlın güm‑
rük‑i mezbûra edâ eylemek üzere on bin guruş muaccele ile ber‑vech‑i mâlikâne tevcîhi takrîr ile
lede'l‑arz mûcebince tanzîm olunmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince muaccelesi olan
meblağ‑ı mezbûr on bin guruş ile ber‑mu‘tâd iktizâ eden resm‑i dellâliyyesi teslîm‑i Hazîne‑i Âmire
olunduğunu müş‘ir suver‑i rûznâmçe‑i hümâyûn verilmeğin livâ‑i mezbûrun beher sene mâl‑ı mu‑
kayyedi olan meblağ‑ı mezbûr altı bin beş yüz guruş Erzurum gümrüğü emînlerine edâ ve teslîm
olunmak şartıyla sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn şurûtu mûcebince mûmâ‑ileyh İshak
Paşa'nın oğulları Mahmud Bey ve İbrahim Bey ve mûmâ‑ileyh Mahmud Bey'in oğulları Ahmed
Bey ve Mustafa Bey zîde mecdühümün iştirâken ber‑vech‑i mâlikâne uhdelerine kayd ve şurûtuy‑
la berâtları ve Dîvân‑ı Hümâyûn'dan ve zimmet defterlerine ilmühaberleri i‘tâ olunmak bâbında
bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhin ref‘inden mûmâ‑i‑
leyhimin iştirâken ber‑vech‑i mâlikâne uhdelerine kayd ve şurût‑ı mufassalası zikriyle başka başka
berâtları yazılmak için tezkiresi ve zimmet defterlerine ilmühaberleri verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn'a
dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 4 Ra. sene 1208
[Mühür] Bekir Bey Rabbi ente hasbî ferric kürûbî

[Ek: 142/4‑b]

﴾ Boş sayfa﴿

[Ek: 142/5‑a]

"Bismihî"
Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
Düstûr‑ı ekrem müşîr‑i efham nizâmü'l‑âlem nâzımu menâzımi'l‑ümem hâlâ sadrıa‘zam‑ı sütû‑
de‑şiyem ve vekîl‑i mutlak‑ı mansûrü'l‑âlem Vezîr el‑Hâc Yusuf Ziya Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâ‑
lehû ve dâaf bi'l‑izzi ve te’yîdi ikbâlehû ve iktidârehû tarafından vârid olan tahrîrât mefhûmunda
mîr‑i mîrândan müteveffâ Veli Paşa'nın ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık uhdesinde olup fevti hasebiyle
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münhal olan Mecingerd sancağının senevî iki bin beş yüz guruş hâsılâtı olmağla vezîr‑i müşârun‑i‑
leyh ba‘zı emekdâr etbâına vaktiyle verip çerâğ etmek irâdesiyle sancağ‑ı mezkûrun müteveffâ‑yı
mûmâ‑ileyhin mahlûlünden on bin guruş muaccele ve senevî beş yüz guruş mâl takrîriyle ber‑ve‑
ch‑i mâlikâne uhdesine tevcîh ve şurûtuyla berât‑ı şerîf‑i âlîşân i‘tâ olunmasını iltimâs etmekle
kuyûd‑ı lâzımesi ba‘de'l‑ihrâc mûcebince emr‑i nizâmına mübâderet olunmak bâbında sâdır olan
fermân‑ı âlîşân mûcebince Hazîne‑i Âmire defterlerine mürâcaat olundukda Erzurum gümrüğü
emînleri tarafından zabt ve fürûht olunan mukâtaâtdan kurâ‑i Pasin ve Mecingerd mukâtaası se‑
nevî sekiz yüz otuz üç guruş bir sülüs mâl ile mukayyed olduğu ve meblağ‑ı mezbûrun iki yüz
elli guruşu Hınıs kalesi neferâtı mevâcibine ve mâadâ beş yüz seksen üç guruş bir sülüs mâl‑ı
irsâliyyesini beher sene Erzurum gümrüğü emînine edâ ve teslîm eylemek şartıyla zikrolunan Me‑
cingerd sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Veli Paşa'nın uhdesinde olduğu ve Defter‑i Hâkânî
ve Dîvân‑ı Hümâyûn ve Mâlikâne'den ba‘de'l‑ihrâc muktezâsı suâl olundukda mefhûm‑ı hulâ‑
saya nazaran livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhin mahlûlünden on bin guruş muaccele ile vezîr‑i
müşârun‑ileyhin uhdesine ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunmasına irâde‑i aliyye taalluk eylemiş
olmağla bu sûretde mâl‑ı maktû‘‑ı mezbûru kemâ fi'l‑kadîm mahallerine vermek üzere muacce‑
le‑i mezkûre ile ber‑mu‘tâd îcâb eden resm‑i dellâliyyesi Hazîne‑i Âmire'ye ba‘de't‑teslîm livâ‑i
mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhin uhdesine ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunup şurûtuyla berâtı ve
Defterhâne‑i Âmire ve Dîvân‑ı Hümâyûn taraflarına ilmühaberleri verilmek iktizâ eylediği derkenâr
olmağla zikrolunan on bin guruş muaccele ile îcâb eden iki yüz guruş resm‑i dellâliyyesi ber‑vech‑i
nakd teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olduğu[nu] müş‘ir sûret‑i rûznâmçe‑i hümâyûn verilmeğin sâdır olan
hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn şurûtu mûcebince ber‑vech‑i mâlikâne uhdesine kayd ve şurûtuy‑
la berât‑ı celîlü'l‑ünvân ve mahall‑i mezkûreye ilmühaberleri verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı
âlîşân sâdır olmağın mûcebince zikrolunan livâ‑i Mecingerd mukâtaasının senevî sekiz yüz otuz
üç guruş bir sülüs mâl‑ı maktûunu kemâ fi's‑sâbık mahallerine edâ eylemek şartıyla iki yüz on altı
senesi Mart'ından zabt eylemek üzere berât‑ı şerîf ve Defterhâne‑i Âmire'ye ilmühaberi verilmekle
Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 15 Z. sene 1216
[Mühür] Abduhû Selim Sâbit

[Ek: 142/5‑b]
[Ek: 142/6]

﴾ Boş sayfa﴿
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Acara ve İmirhavi sancakları ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Hayreddin
Bey uhdesinde iken bilâ‑veled mahlûlünden bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn Hüseyin Bey'e
tevcîh olunup bu makûle yurtluk ve ocaklıkların mahlûlleri vukûunda vâli ve mutasarrıfları arzıyla
evlâdına ve evlâdı yoğise akrabâsına tevcîh oluna gelip müteveffânın bilâ‑veled fevti vâki‘ ise de
akrabâsından Osman Bey ve Ali Bey nâm kimesneler her vechile ehil ve şâyeste‑i şefkat ve merhamet
olduklarından ecdâdı nân‑pârelerinin i‘tâsında bâ‑arzuhâl istid‘â‑yı merhamet etmekde olduklarına
binâen avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden mûmâ‑ileyh Hüseyin Bey'in ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyhimâya
tevcîh ve ihsân‑ı hümâyûn bulunduğunu mübeyyin hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhâne
şeref‑rîz‑i sudûr olmağla mûcebince tevcîh ve berâtı i‘tâ ve mukaddem şeref‑rîz‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn kaydı terkîn olunmak ve fî‑mâ‑ba‘d buna dâir istid‘â vukûunda şurûtu vechile tevcîhâtı
vilâyet arzıyla buyurulup livâ‑i mezbûr bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur yine "hatt‑ı hümâyûn‑ı
şâhâne sudûruna muhtâcdır" deyü kaleminden şurût ve cevâb tahrîr olunmayıp kadîmden ola geldiği
vechile tevcîhâtına riâyet olunmak üzere kaydı bâlâsına şerh verilip nizâm ve kânûn‑ı sâbıkı ibkâ ve
Defterhâne‑i Âmire'ye ilmühaberi i‘tâ olunmak bâbında 19 B. sene [1]230 târihinde sâdır olan emr‑i
âlîye imtisâlen Defterhâne‑i Âmire'ye işbu ilmühaberi verildi.
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[s. 144]

[17.11] Livâ‑i Bayezid378

Livâ‑i mezbûr Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle mutasarrıfı Mahmud Paşa dâmet meâlîhiye ibkâ. 5
Ş. sene [1]166
Mûmâ‑ileyhin Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi emr‑i şerîfi zâyi‘ olmakla 3 Ca. sene [11]76 târihinde
mukaddemâ verilen emr‑i şerîfi tecdîden verilmişdir. Pâye defterine kaydolunmağla işbu mahalle
işâret olundu.
Hâlâ livâ‑i mezbûra mutasarrıf olan mûmâ‑ileyh Mahmud Paşa dâmet meâlîhi kırk seneden
mütecâviz esfâr‑ı hümâyûnlarda bulunup pîr ve ihtiyâr ve inâyet‑i Rabbânî yetmiş beş senesi tavâf‑ı
Beytullâhi'l‑harâm ve ziyâret‑i Ravza‑i mutahhara‑i hazret‑i seyyidü'l‑enâm aleyhi's‑selâma niyyet ve
azîmet etmek üzere olmağla inşâallâhu Teâlâ varıp iskât‑ı farîza‑i Hacc‑ı şerîf edip avdet edinceye dek
kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân oğlu Abdullah zîde mecdühû yerine livâ‑i mezbûra vekîl nasbolunmasını
mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh arz etmeğin mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh varıp iskât‑ı farîza‑i haccedip avdet
edinceye dek oğlu mûmâ‑ileyh yerine vekîl nasbolunup kaydına şerh ve emri tahrîr olunmuşdur. 23
L. sene [1]174
Rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık livâ‑i
mezbûra mutasarrıf olan Mahmud Paşa fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve müteveffâ‑yı merkûmun
sulbî oğlu olup hâlâ Eleşkird sancağına mutasarrıf olan Abdülfettah dâme izzühû erbâb‑ı istihkâkdan
ve âkil ve kâmil ve umûr‑dîde ve kârgüzâr ve tanzîm‑i vilâyet ve te’lîf‑i kulûb‑ı ahâli ve raiyyete sâhib‑i
iktidâr ve il ve aşîret beyninde mu‘teber olduğundan gayrı müteveffâ babası dahi nice müddetden
beri hidemât‑ı Devlet‑i Aliyye'de müstahdem ve emeği sebkat eylediğine binâen livâ‑i mezbûr babası
mahlûlünden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ihsân
buyurulmasını Bayezid ve Eleşkird ve Diyadin sancaklarında sâkin ulemâ ve sulehâ ve eimme ve
hutebâ ve eşrâf ve a‘yân‑ı vilâyet ve aşâyir ve kabâyil ve reâyâ ve berâyâ mahzar ve Eleşkird kâdıları
başka başka arz ve Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretleri dahi kâimesiyle
inhâ ve iltimâs etmekle zimmetlerinde mâl‑ı mîrî mütekarrir olup Bayezid sancağına edâ‑yı mîrî
etmemek zımnında her ne mikdâr Malazgird reâyâsı tecemmu‘ etmiş ise bir neferi geri kalmayıp
cümlesi hey’et‑i mecmûalarıyla evtân‑ı asliyyeleri olan Malazgird'e sevk ve iskân eylemek şartıyla
zikrolunan Bayezid sancağı babası mahlûlünden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile mûmâ‑ileyh Abdülfettah
dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 18 Ra. sene [1]182
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Abdülfettah Paşa fevt olup livâ‑i
mezbûr mahlûl ve İshak Bey müteveffâ‑yı merkûmun akrabâsından yarar ve işgüzâr ve her vechile
mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen Vezîr‑i mükerrem Erzurum Vâlisi saâdetlü
Ali Paşa hazretlerinin tahrîr ve iltimâsı mûcebince ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur.
Fî 4 L. sene [1]189
Mûmâ‑ileyh zâtında yarar ve işgüzâr ve uhdesine ihâle olunan umûr ve husûsun rü’yet ve idâresine
sâhib‑i iktidâr ve vücûhla mahall ü müstahık ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr rütbe‑i
mîr‑i mîrânî ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle mûmâ‑ileyh İshak Bey'e ibkâ kılınmasını Kars
cânibi Seraskeri Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmekle mûcebince
rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi ile livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. Fî 27 R. sene [1]191
Hâsları berât olunmak [için] emir yazılmışdır. 11 Ra. sene [1]195
Bayezid sancağı Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı olan İshak Paşa'nın
fevtinden yine Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle oğlu Mîr Mahmud'a 25 M. sene [1]214 târihinde tevcîh
olunduğunu müş‘ir Ordu‑yı Hümâyûn'dan vürûd eden ilmühaber mûcebince kaydolunmuşdur.
378 Doğubayazıt (Ağrı‑Türkiye)
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Bayezid sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mahmud Bey fevt olup livâ‑i
mezbûr mahlûl olmağla Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Mîr İbrahim dâmet meâlîhi müteveffâ‑yı
mezbûrun birâderi olup yarar ve cesûr ve rükûb ve nüzûle sâhib‑i iktidâr ve gayûr ve kuvvet‑i
askeriyyeye mâlik ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mezkûr Mahmud Bey'in fevtinden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhini Erzurum ve Trabzon eyâletlerine mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı sâbık Yusuf Ziya Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden zikrolunan
Bayezid sancağı mezkûr Mahmud Bey'in fevtinden birâderi Mîr İbrahim dâme meâlîhi[ye] ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. Hâsları tedârikiçin târih‑i merkûmda başka tahvîl yazılmışdır.
Fî 18 S. sene [1]221
Bayezid sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa
me’mûr olduğu hidemât‑ı Devlet‑i Aliyye'de kusûr ve rehâvet ve icrâ‑yı irâde‑i seniyyede batâet
eylediğinden nâşî livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden ol vechile mahlûl ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi
olan Mahmud Paşazâde Mîr Mehmed Behlül dâmet meâlîhi yarar ve işgüzâr ve her vechile mahall ü
müstahık ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhini hâlâ Erzurum Vâlisi ve Şark cânibi seraskeri olan Vezîr‑i mükerrem
Osman [Paşa] hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince zikrolunan livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık Âsitâne‑i Aliyye tarafından mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîf i‘tâ olunması bâbında sâdır
olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mahmud
Paşazâde Mîr Mehmed Behlül dâmet meâlîhiye tevcîh olunup emr‑i şerîfi yazılmışdır. Hâsları
tedârikiçin târih‑i merkûmda başka tahvîl yazılmışdır. Fî 22 Ca. sene [1]223
[s. 143]

Livâ‑i Bayezid
Erzurum eyâletinde vâki‘ Bayezid sancağına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâssıyla ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık "ismi açık" olarak mutasarrıf mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan ve Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesi olan Mehmed Behlül Paşa henüz tıfl‑ı şîr‑horde ve nîk ü bedi bî‑fark olduğundan ahz u i‘tâsı
kethüdâsının yedinde olup livâ‑i mezbûr fukarâsın gûnâ‑gûn bahâne ile tecrîm ve emvâl‑i fukarâyı
ahz u gadr edip ve dârende mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup sâbıkâ
livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf İbrahim Paşa dâmet meâlîhi öteden beri ol
havâlilerde nîk‑nâm ile neşv [ü] nemâ bulmuş ve livâ‑i mezbûra bir tarafdan zarar erişdirmemiş
olduğundan başka ırkının ekber ve erşedi olup ve Ekrâd ve aşâir cümlesi sana mutî‘ ve münkâd
idiğinden livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhin ref‘inden yine mûmâ‑ileyhe tevcîhini Erzurum ve
Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretleri bâ‑tahrîrât inhâ
ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 29 B. sene [1]230
gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhin ref‘inden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh İbrahim Paşa dâmet meâlîhiye tevcîh olunup emr‑i şerîf verilmekle
hâssıçin dahi başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Livâ‑i mezbûr hilâf inhâya mebnî Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan
Mehmed Behlül Paşa dâmet meâlîhiden ref‘ ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup mîr‑i mîrân‑ı
kirâmdan İbrahim Paşa dâmet meâlîhiye ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve emr‑i şerîf i‘tâ
olunmuş ise de livâ‑i mezbûrun reâyâ ve fukarâsı paşa‑yı mûmâ‑ileyhden dilgîr ve mûmâ‑ileyh
zâtında yarar ve işgüzâr ve reâyâ‑perver ve mücerrebü'l‑etvâr olup cümlesi kendiden hoşnûd ve
râzılar olduklarından livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhden ref‘ ve yine mûmâ‑ileyhe verilmesi bâbında
istid‘â ve istirhâm eylediklerinden bahisle tevcîhi Erzurum ve Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i
aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 8 R. sene [1]231 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden Bayezid
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sancağı hâssıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed Behlül Paşa dâmet meâlîhiye
tevcîh olunup emr‑i şerîf verilmekle hâssıçin dahi başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Mîr Abdulhamid zîde mecdühû yarar ve işgüzâr ve âtıfet‑i mülûkâneye sezâvâr olduğu ecilden
hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip
20 C. sene [1]235 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince Bayezid sancağı ve hâssı mutasarrıfı Mehmed Behlül Paşa'nın ref‘inden
bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîfi i‘tâ
ve hâssıçin dahi hâs tahvîli tahrîr olunmuşdur. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Ber‑minvâl‑i muharrer re’sen tashîh emr‑i şerîfi dahi tahrîr olunmuşdur. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Livâ‑i mezbûrun yurtluk ve ocaklık i‘tibârı tayyolunmak şartıyla âhara bir vech mansıb tevcîh
olunup vüzerâ‑yı izâm hazerâtına mahsûs defterde "menâsıb tevcîhât" bendine tafsîlen kaydolunup
Defterhâne‑i Âmire'ye ilmühaberi verildi. Fî 11 L. sene [1]236
Yurtluk ve ocaklık ve hâssı tay ve terk kılınarak bir vech mansıb "ismi açık" olarak rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile tevcîhi bâbında emri 20 Ra. sene [1]250 târihinde tahrîr ve mahalline tesyîr olunup
cevâbı vürûdunda husûs‑ı mezbûr ne vechile olacağı tenbîh eyledikde ismi doldurulacakdır. Ol vakit
Defterhâne'ye sâir vüzerâ hâssı misillü vüzerâya mahsûs olarak ilmühaberi verilecekdir.
Bayezid sancağı mutasarrıfı esbak Mehmed Behlül Paşa dâmet meâlîhi mîr‑i mîrân‑ı kirâmın yarar
ve nâmdârlarından olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden hakkında
mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip işbu 20
Ş. sene [1]239 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden inâyet‑efzâ‑yı
sudûr olan mübârek hatt‑ı şerîf‑i şevket‑redîf‑i pâdişâhâne mûcebince Bayezid sancağı ve hâssı
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık paşa‑yı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup sâbıkı vechile emr‑i ısdâr ve
hâssıçin dahi başka emr‑i şerîf yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Livâ‑i mezbûrun yurtluk ve ocaklık i‘tibârı tayyolunarak bir vech mansıb hâlâ Erzurum ve Van
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Es‘ad Paşa hazretlerine ilhâkan gurre‑i S. sene [1]251
târihinde tevcîh ve emri tahrîr olunup vüzerâ‑yı izâm hazerâtı defterinde "menâsıb tevcîhâtı" bendine
kayd ve hâssı bundan böyle sâir mîr‑livâ hâsları misillü livâ‑i mezbûr mutasarrıflarına mahsûs olmak
üzere Defterhâne‑i Âmire'ye ilmühaberi verildi. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Mîr‑i mîrân‑ı kirâmımdan Bayezid sancağı mütesellimi olup bu def‘a livâ‑i mezbûr
uhdesine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve ihsân kılınan Mehmed Behlül Paşa
dâme ikbâlühûya hüküm:
Sen ki paşa‑yı mûmâ‑ileyhsin Bayezid sancağı bâ‑berât‑ı âlîşân yurtluk ve ocaklık vechile uh‑
dende ise de bundan akdem emr‑i hükûmeti ba‘zı esbâba mebnî Erzurum eyâletine ilhâk birle yine
mütesellimlik sûretiyle tarafından idâre ve rü’yet olunmakda ve mutasarrıf‑ı mûmâ‑ileyhin dirâyet
ve gayret iktizâsınca şimdiye kadar ibrâz‑ı hüsn‑i hareket ve istikâmete sa‘y ü gayretin meşhûd
olmakda olduğuna mebnî livâ‑i mezbûrun kemâ fi'l‑kadîm emr‑i hükûmeti dahi yine ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık uhdene tevcîh olunması husûsu hâlâ mülhakâtıyla Erzurum eyâleti Müşîri düstûr
Halil Kâmilî Paşa [edâma'llâhu Teâlâ] iclâlehû tarafından inhâ ve iltimâs olunmuş olmakdan nâşî
hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve kemâl‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra gelip
işbu bin iki yüz elli sekiz senesi şehr‑i Rebîü'l‑âhir'inin sekizinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâ‑
nemden mevhibet efzâ‑yı sünûh ve sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şehriyârânem
mûcebince zikrolunan Bayezid sancağı kemâ fi's‑sâbık yurtluk ve ocaklık vechile uhdene ihâle ve
tevcîh kılınmış olunmağın i‘lâmen ve me’mûriyyetini ifhâmen mahsûsan işbu emr‑i celîlü'l‑kadrim
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ısdâr ve tesyâr olunmuşdur. İmdi keyfiyyet ma‘lûmun oldukda bundan böyle kemâ fi'l‑kadîm zikro‑
lunan Bayezid sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olup muktezâ‑yı dirâyet ve gayre‑
tin üzere zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i ahâli ve raiyyet ve i‘mâr ve muhâfaza‑i kale
ve enhâ husûsunda vesâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemde ezher cihet ibrâz‑ı hüsn‑i hidmetle
îfâ‑yı mesâî‑i cemîle ve harekât‑ı mergûbeye ihtimâm ve gayret ve her hâlde müşîr‑i müşârun‑ileyh
ile merâsim‑i yek‑ciheti ve ittihâda ve dâimâ lâzıme‑i mükâtebe ve muhâbereye riâyet re’y ü ifâde‑
sine mütâbaat eylemen bâbında fermân‑ı âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki; ( ) vusûl buldukda
bu bâbda vech‑i meşrûh üzere şeref‑yâfte‑i sudûr olan fermân‑ı vâcibü'l‑ittibâ‘ ve lâzımü'l‑imtisâli‑
min mazmûn‑ı itâat‑makrûnuyla amel ve hareket eyleyesin şöyle bilesin. Fî evâsıtı R sene [12]58

[s. 144]

[17.12] Livâ‑i İspir379
Mâlikânedir.

[s. 145]

[17.13] Livâ‑i Tekman380

Livâ‑i mezbûr Hınıs sancağıyla Esedullah Bey'e tevcîh. 24 C. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Hınıs sancağıyla maan Esedullah Bey ref‘inden Mahmud dâme izzühûya tevcîh: 13
S. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Hınıs sancağıyla maan Mahmud ref‘inden mutasarrıf‑ı sâbıkı Esedullah Bey'e
tevcîh olunmuşdur. 8 Ş. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Hınıs sancağıyla maan rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Erzurum eyâletine mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerinin arzıyla yurtluk ve ocaklık ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. Tafsîli Hınıs sancağındadır. 27 R. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Hınıs sancağıyla maan mezkûr Esedullah'ın fevtinden evlâd‑ı zükûrundan Ali
zîde kadruhû[ya] ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. Tafsîli Hınıs kaydındadır. Fî 19
S. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Hınıs sancağıyla maan mezkûr Ali'nin fevtinden karındaşı Veli Bey zîde mecdühûya
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîfi yazılmışdır. Tafsîli Hınıs kaydındadır. Fî 15
R. sene [1]180

[17.14] Livâ‑i Şelve,381 tâbi‘‑i Revan382

Hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr Mustafa Paşa hazretleri mektûb gönderip hâlâ Şelve sancağı mutasarrıfı
İbrahim dâme izzühû her hâlde vülât ve hükkâm ve şer‘‑i şerîfe mutî‘ ve münkâd ve reâyâ‑perver ve
zabt u rabta kâdir mücerrebü'l‑etvâr ve emsâli beynlerinde memdûh ve şöhret‑şiâr ve vücûhla hidemât‑ı
me’mûresine sâhib‑i iktidâr olup azlini mûcib hâlât yoğiken kurb ve civârda vâki‘ Eleşkird sancağı beyi
olan Abdülfettah nâm müfsid kemâl‑i tağallüb ve tasallutundan nâşî Eleşkird'de müceddeden binâ
ve ihdâs eylediği sûr‑ı mağrûrânesine müsteniden cevânib‑i erbaasına itâle‑i pençe‑i hasâret ve ol
havâlide sancağı kurâsından sâirlerine dürlü dürlü cevr ü eziyyet ve ahâli‑i memleket ve fukarâ‑yı
raiyyetden gasb‑ı emvâl ve hetk‑i a‘râz ve katl‑i enfâsa cesâret ve şer‘‑i şerîf ve vülât tarafına adem‑i
itâat ve kemâl‑i kibr ve gurûrundan nâşî başında olan asâkir‑i mahsûsa ve hevâdârlarıyla bu hilâlde
ale'l‑gafle gece hâlinde mûmâ‑ileyhi basıp emvâl ve eşyâsının yağma ve gâret eylediğinden gayrı livâ‑i
379 İspir (Erzurum‑Türkiye)
380 Tekman (Erzurum‑Türkiye)
381 Şelve'nin "Tutak ve Ağrı civarı" olduğuna dair bilgi için bk. Hakan Kaya, "Bayezid Sancağı Örneğinde Osmanlı
İdari Yapısında Yurtluk‑Ocaklık Sistemi", Current Research in Social Sciences (Curr Res Soc Sci), S. 2(1), 2016, s.
17-26.
382 Erivan (Ermenistan)

313

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

mezbûru hevâdârı olan Ali nâm fürû‑mâyeye bilâ‑emr‑i âlî zabt etdirip zulm ü taaddîsinin nihâyeti
olmamağla livâ‑i mezbûr yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve takrîr olunması bâbında inâyet recâsına vezîr‑i
müşârun‑ileyh arz ve iltimâs etmeğin müşârun‑ileyhin arz ve iltimâsı üzere zikrolunan Şelve sancağı
yine mûmâ‑ileyh İbrahim dâme izzühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 22 S. sene 1173
Şelve sancağına mutasarrıf olan İbrahim fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve İbrahim zîde mecdühû
yarar ve işgüzâr ve ahâliyi hıfz u hırâsete sâhib‑i iktidâr ve reâyâ haklarında ehven ve enfa‘ olup her
vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun mahlûlünden
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Bayezid sancağına mutasarrıf olup Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesi olan pederi İshak Paşa arz eylediği ecilden mûcebince zikrolunan Şelve sancağı mezkûrun
mahlûlünden oğlu mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 10 B. sene 1200
[s. 146]

[17.15] Livâ‑i Diyadin,383 yurtluk ve ocaklık

Sâbıkâ Erzurum vâlisi olan Vezîr Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa mektûb gönderip Bayezid sancağı
havâlisinde vâki‘ Diyadin mutasarrıfı Abdulhamid Bey müteharrik ve mûkız‑ı fitne olup Kürdistan
havâlisinin ihtilâl‑i nizâm ve birbirleriyle şikâk ve cidâllerine bâis olduğundan fukarâ‑yı raiyyetin
dahi perîşânî‑i hâllerine bâdî olduğu hasebiyle azli îcâb edip bir müddet hânesinde ikâmet ve umûr‑ı
beldeye bir dürlü müdâhale eylemesi Kürdistan'ın bâis‑i nizâmı ve ahâli‑i fukarânın mûceb‑i emn ü
âsâyişi olduğundan lâ‑büd ve muktezî olup ve Abdülfettahzâde Mehmed zîde mecdühû için erbâb‑ı
istihkâkdan ve himâyet‑i fukarâ ve zuafâya sâî ve zabt u rabt‑ı memlekete sâhib‑i iktidârdır deyü
zikrolunan Diyadin sancağının ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh olunmasını arzıyla inhâ
ve iltimâs etmeğin Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz olan elviye defterlerine mürâcaat olundukda livâ‑i
mezbûr beyliği yüz elli senesi Recebi târihi ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Hâmid Bey üzerinde
olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın zikrolunan Diyadin sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhin arzı
mûcebince ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Abdülfettah Beyzâde Mehmed zîde mecdühûya
tevcîh olunup emri yazılmışdır. Fî 3 Za. sene 1174
Hâlâ Bayezid sancağına mutasarrıf olan Mahmud Paşa dâmet meâlîhi mektûb gönderip bundan
akdem ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Diyadin sancağı <<sâbıkâ mutasarrıfı>> hâlâ Hâmid dâme izzühûnun
üzerinde olup müsinn ü ihtiyâr ve hamiyyet‑şiâr ve her vechile i‘mâr‑ı vilâyete kâdir, yarar ve cümlesi
mûmâ‑ileyh Hâmid dâme izzühûdan râzı ve şükrân üzereler iken bir takrîb livâ‑i mezbûr üzerinden
ref‘ ve Abdülfettahzâde Mehmed Bey'e tevcîh olunup lâkin mezkûrun hükûmete kudreti ve liyâkatı
olmadığından livâ‑i mezbûr ref‘inden yine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Hâmid
dâme izzühûya tevcîh olunmasını mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh memhûr arzıyla inhâ ve iltimâs etmeğin
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden zikrolunan Diyadin sancağı ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyh Hâmid dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî
4 Ca. sene [1]176
Erzurum eyâletinde Kürdistan hudûdunda vâki‘ Diyadin sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf Hâmid Bey fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Saîd Bey müteveffâ‑yı mezbûrun sahîh
sulbî oğlu ve umûr‑dîde ve kârgüzâr ve me’mûr olduğu hidmetin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i
iktidâr ve reâyâ‑perver ve il ve aşîret beyninde makbûl ve mu‘teber [ve] mergûbü'l‑etvâr ve cümlesi
mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve şâkir olduklarına binâen livâ‑i mezbûr babası mahlûlünden mûmâ‑ileyh
Saîd Bey'e tevcîh olunmasını umûmen rüesâ‑yı Kürdistan takrîr ve istid‘â eylediklerini hâlâ Bayezid
sancağı mutasarrıfı Abdülfettah Paşa Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretleri
tarafına tahrîr ve inhâ ve livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh
arzıyla inhâ ve iltimâs etmeğin zikrolunan Diyadin sancağı babası mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyh Saîd Bey'e tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 12 B. sene [1]182
383 Diyadin (Ağrı‑Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Saîd Bey'e ber‑minvâl‑i muharrer tevcîh olunup hâlâ üzerinde
olmağla kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]189
Hâlâ Bayezid sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İbrahim
Paşa dâmet meâlîhi[ye] hüküm:
Erzurum eyâletinde Kürdistan hudûdunda vâki‘ Diyadin sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf olan Mîr Saîd livâ‑i mezbûrun umûruna adîmü'l‑iktidâr olduğundan ref‘ ve mûmâ‑ileyh
(   ) kârgüzâr ve me’mûr olduğu hidmetin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve reâyâ‑perver ve
aşîret beyninde makbûl ve mu‘temed ve cümlesi hoşnûd ve şâkir olduklarına binâen livâ‑i mez‑
bûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîhini Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı sâbık el‑Hâc
Gâzi Yusuf Ziya Paşa hazretleri tahrîrâtıyla inhâ ve iltimâs eylediği ecilden 9 N. sene [1]221 târihin‑
de mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur.

Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Mahmud Paşazâde Mîr Mehmed Behlül dâ‑
met meâlîhiye hüküm:
Erzu[rum] eyâletinde Kürdistan hudûdunda vâki‘ Diyadin sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocak‑
lık mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa me’mûr olduğu hidemât‑ı Devlet‑i Aliyye'[de] kusûr
ve rehâvet ve icrâ‑yı irâde‑i seniyyede batâet eylediğinden nâşî livâ‑i mezbûr mezkûrun üzerin‑
den ref‘ ve ol vechile mahlûl ve mûmâ‑ileyh (   ) yarar ve işgüzâr ve her vechile mahall ü müsta‑
hık ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi hâlâ Erzurum Vâlisi ve Şark cânibi seraskeri olan Vezîr‑i mükerrem
Osman Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince zikrolunan Diyadin sancağı mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık Âsitâne‑i Aliyye tarafından mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîf i‘tâ olunması bâbında sâdır
olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olu‑
nup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 22 Ca. sene [1]223
Diyadin sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Mehmed Behlül
Paşa'ya hilâf inhâ bir takrîb tevcîh ve bâdî‑yi ifsâd‑ı bilâd ve hasâr‑ı memleket‑i ibâd olduğundan
livâ‑i mezbûr ref‘ ve mahlûlünden Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İbrahim Paşa dâmet meâlîhi
yarar ve işgüzâr dâimâ beş altı bin asker ile livâ‑i mezbûr ve ahâlisine sâî bi'l‑fesâd olan tâife‑i
Ekrâd‑ı Acem vesâir erâzil ve eşkıyâdan muhâfazaya bezl‑i makderet ve Devlet‑i Aliyye'nin her
umûr ve irâdesinin tenfîz ve icrâsına kemâl‑i i‘tinâ ve dikkat eylediği zâhir ve âşikâr ve her vechile
mahall ü müstahık ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında istid‘â olunduğu bâ‑takrîr Rikâb‑ı Hümâyûn'a arz olunduk‑
da hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 29 L. sene [1]223 gününde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden bâ‑hatt‑ı hümâyûn livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Diyadin sancağı mutasarrıfının ref‘inden Mîr Hâmid dâme izzühû yarar ve işgüzâr ve merha‑
mete sezâvâr olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi Erzurum ve Çıl‑
dır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs
ve Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz kuyûd‑ı ahkâma mürâcaat olundukda livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı
kirâmdan ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İbrahim Paşa dâmet meâlîhinin iki yüz yirmi üç
târihi ve fermân‑ı âlîşânla üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın vezîr‑i müşârun‑ileyh
tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 8 R. sene
[1]231 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden mûmâ‑ileyh Mîr Hâmid dâme izzühûya tevcîh olu‑
nup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
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[17.16] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Erzurum
[17.17] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Erzurum
[s. 147]

[18.] Eyâlet‑i Çıldır384

Eyâlet‑i mezbûre serhaddâd mevâcibine havâle olunup uhdesinde kalan mâl‑ı mîrîyi sâlyânecilere
edâ eylemek şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre tahsîl‑i nizâm‑ı memleket ve cem‘ ve te’lîf‑i fukarâ‑yı raiyyet ve Gürcistan'ın
ahvâlini dahi kalıb‑ı hüsn‑i nizâma ifrâğa sarf‑ı ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla sâbıkâ Kars Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 9 Ca. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ Oltu sancağı mutasarrıfı olan sâbıkâ Çıldır vâlisi müteveffâ Ahmed Paşa'nın
ammizâdesi Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 C. sene [1]174; Oltu
sancağı âhara verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûre rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 Ra. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan Paşa hazretlerine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan Paşa hazretlerine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre Vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan Paşa hazretlerine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan Paşa hazretlerine yetmiş dokuz Şevvâl'inden i‘tibâr
olunmak üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 14
N. sene [1]179
Bundan akdemce Gürcistan'a verilen nizâmın istikrârına ve kusûrlarının itmâm ve tekmîline
kemâl‑i ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla eyâlet‑i mezbûr rütbe‑i vezâret ile sâbıkâ Silâhdâr‑ı
Şehriyârî İbrahim Bey'e ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 9 L.
sene [1]180; Faş kalesi muhâfazası şartıyla Goniya sancağı ilhâk olunmuşdur.
Sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 4 C. sene [1]180; Faş kalesi muhâfazası şartıyla Goniya sancağı ilhâk olunmuşdur.
384 Çıldır (Ardahan‑Türkiye)
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Faş kalesi muhâfazası şartı ve Goniya sancağı ilhâkıyla eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 19 N. sene [1]182; Goniya sancağı âhara
verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Sâbıkâ Beyşehri mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh.
Gurre‑i Ra. sene [1]184
Sâbıkâ Livane Bey'i Süleyman Paşa'ya Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle tevcîh. 18 N. sene [1]184
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Trabzon eyâleti dahi vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan tevcîh. 19 M. sene [1]186
Trabzon âhara verildi. 19 N. sene [1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 22 Za. sene [1]186
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 8 B. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerinin üzerinde olmağla
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Süleyman Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Süleyman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1201
İbkâ 3 L. sene [1]202
İbkâ 12 L. sene [1]203
İbkâ 2 Ca. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Oltu mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Hasan Paşazâde İshak Paşa'ya tevcîh. 5
Ş. sene [1]205
Rütbe‑i vezâret tevcîh. 5 Ş. sene [1]205
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Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
Çıldır eyâleti sâbıkâ Çıldır vâlisi olan Vezîr‑i müteveffâ Süleyman Paşazâde Mehmed Şerîf Bey'e
rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh. 23 Z. sene [1]206
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 148]
[s. 150]

[18.1] Livâ‑i Nısf‑ı Livane385 ve Pertek[rek],386 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Osman ve İbrahim ve Ali ve Ca‘fer ve Durak Ali ve Mehmed'in üzerlerindedir. 28
B. sene [1]167
Livâ‑i mezbûrdan hisseye mutasarrıf Mehmed Bey bilâ‑veled fevt olup hissesi mahlûl ve hissedâr
ve karındaşları olan Ca‘fer ve Ali Durak dâme izzühümâ yarar ve mahall ü müstahıkdır deyü hisse‑i
mahlûle‑i mezbûre mûmâ‑ileyhimânın hisselerine ilhâkan kadîmîsi üzere ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık iştirâken tevcîh buyurulması recâsıyla Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa
hazretleri arz birle inhâ ve iltimâs etmekle mûcebince hisse‑i merkûme karındaşları mezkûr Mehmed
Bey'in bilâ‑veled fevtinden iştirâken ber‑vech‑i ocaklık ilhâkan mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. 13 C. sene [1]171
Livâ‑i mezbûrdan ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık hisse Ali ile karındaşları Osman ve İbrahim
dâme izzühümânın ber‑vech‑i iştirâk üzerlerinde iken merkûm Ali fevt olup hissesi mahlûl ve
livâ‑i mezbûr an‑asl nân‑pâre‑i kadîmeleri olup her vechile yarar ve hidemât‑ı aliyyeye kâdir ve
sezâvâr‑ı âtıfet olmalarıyla müteveffâ‑yı merkûm Ali'nin hissesi mahlûlünden be‑nevbet sefere
eşmek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık üzerlerinde olan hisselerine ilhâk ber‑vech‑i iştirâk
tevcîh buyurulması bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa arzlarıyla inhâ
ve iltimâs etmekle iltimâsı mûcebince mezkûr Ali'nin hissesi fevtinden mûmâ‑ileyhimâ Osman ve
İbrahim dâme izzühümânın üzerlerinde olan hisselerine ilhâkan be‑nevbet sefere eşmeleri şartıyla
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken tevcîh olunup emri yazılmışdır. Fî 9 Ş. sene [1]172
Çıldır eyâletinde vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancakları ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve
Ardanuç sancağı dahi ber‑vech‑i arpalık Sâlih Paşa ile İshak Paşa'nın ber‑vech‑i iştirâk üzerlerinde
iken Sâlih Paşa fevt olup hissesi mahlûl oldukda oğullarına tevcîh ve ânların dahi fevtlerinden
torunları Hasan dâme izzühû ile Sâlih ve Mehmed Arslan'a tevcîh ve hissesi el‑ân üzerinde ve İshak
Paşa dahi mukaddemâ fevt oldukda mutasarrıf olduğu hissesi oğlu Maktûl Ahmed Paşa'nın üzerine
geçmeyip ol vechile hâlî ve mahlûl ve mûmâ‑ileyh Hasan dâme izzühû sezâvâr olmağla ammisi İshak
Paşa'nın hissesi dahi maktûl‑i müşârun‑ileyhin mahlûlünden ber‑vech‑i arpalık mûmâ‑ileyh ile Sâlih
ve Mehmed Arslan'a tevcîh olunması bâbında Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc İbrahim Paşa
arz birle iltimâs etmeğin müteveffâ‑yı mezbûr İshak Paşa'nın Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancağından
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve Ardanuç sancağından ber‑vech‑i arpalık olan hissesinden mûmâ‑ileyh
Hasan dâme izzühûya isâbet eden hisseyi maktûl‑i müşârun‑ileyhin mahlûlünden mûmâ‑ileyh Hasan
dâme izzühûya vezîr‑i müşârun‑ileyhin arzı mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîfi yazılmışdır. 26 B.
sene [1]173
Bir sûreti dahi ber‑minvâl‑i meşrûh Sâlih dâme izzühûya yazılmışdır. 26 B. sene [1]173
Bir sûreti dahi ber‑minvâl‑i meşrûh Mehmed Arslan dâme izzühûya yazılmışdır. 26 B. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Süleyman Bey ile sâbıkâ Çıldır Vâlisi Vezîr Hasan Paşa ve karındaşı Sâlih Paşa
ve ammizâdesi Arslan Mehmed Bey ve Osman Bey ve Mehmed Bey ve İbrahim Bey ve Ca‘fer Bey
ve Durak Bey ve Sâlih Bey'in ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık üzerlerinde ve mûmâ‑ileyh Süleyman
385 Bugün Artvin çevresini Pertekrek ile beraber içerisine alan livadır.
386 Çevreli (Yusufeli/Artvin‑Türkiye); Pertek yazılımı yanlış olup doğrusu Pertekrek'tir.
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Bey fi'l‑asl Sefer Paşa'nın karındaşı oğlu olup gerek hidmet‑i pâdişâhîde ve gerek vüzerâ‑yı izâm
hidmetlerinde sadâkat ve istikâmeti nümâyân ve her vechile yarar ve işgüzâr ve şâyeste‑i merhamet
ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ihsân buyurulmasını Çıldır Vâlisi Vezîr
es‑Seyyid Nu‘mân Paşa hazretleri arzlarıyla inhâ ve iltimâs ve vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan Paşa'nın
livâ‑i mezbûrdan hisseye mutasarrıf olması vezâret ile mâniatü'l‑cem‘ olmağla şeref‑yâfte‑i sudûr
olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince livâ‑i mezbûrdan vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan
Paşa'nın hissesi ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Süleyman Bey'in üzerinde olan
hissesine zam ve ilhâkan rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. Fî 4 M. sene [1]182
Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarında ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık hisseye mutasarrıf Mîr
Osman bilâ‑veled fevt olup hissesi mahlûl ve yine hisseye mutasarrıf İbrahim dâme izzühû yarar ve
hidemât‑ı aliyyeye sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen hisse‑i mezbûre karındaşı mahlûlünden üzerinde
olan hissesine ilhâkan Çıldır Beylerbeyisi Süleyman Paşa'nın arzıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 28 M. sene [1]185
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancağında hisseye eben an‑ceddin ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mutasarrıflar olan Ca‘fer ve karındaşı Ali Durak fevt olup hisseleri mahlûl ve Mîr
Mehmed veled‑i Ca‘fer zîde mecdühû her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna
binâen müteveffâ babası Ca‘fer'in ve ammisi Ali Durak'ın hisseleri kadîmi üzere ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretleri
arz ve iltimâs eylediği ecilden zikrolunan Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancağından babası Ca‘fer'in
ve ammisi Ali'nin hisseleri ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mîr Mehmed zîde mecdühûya
tevcîh olunup emr‑i şerîf ve hâslarıçin dahi başka tahvîl tahrîr olunmuşdur. 9 R. sene [1]196
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
hisseye mutasarrıf Mîr Süleyman fevt olup hissesi mahlûl olmağla sulbî oğlu dârende Mîr Ahmed
şâyeste‑i inâyet olduğunu Çıldır Vâlisi Vezîr Mehmed Şerîf Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmekle
mûcebince hisse‑i merkûme babası mahlûlünden oğlu mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 12 R. sene [1]207
Hisse‑i merkûmun hâsları tedârikiçin ber‑vech‑i meşrûh başka tahvîl verilmişdir. 12 R. sene
[1]207
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancağından hisseye ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık ve Ardanuç sancağından hisseye ber‑vech‑i arpalık mutasarrıf Mîr Süleyman veled‑i
Mehmed bilâ‑veled fevt olup livâeyn‑i mezkûreynden hissesi mahlûl ve Yusuf ve Ali ve Hasan
dâme izzühüm Rüstem Paşa ve Arslan Paşa'nın akreb [ve] akrabâlarından olup her vechile şâyeste
olduğunu Çıldır Beylerbeyisi Mehmed Sâbit dâme ikbâlühû arz etmekle mûcebince hisse‑i mezkûre
mezbûrun bilâ‑veled fevtinden mîr‑i mûmâ‑ileyhime ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve emir
yazılmışdır. 28 S. sene [1]212
Hisse‑i mezkûrenin hâsları tedârikiçin ber‑vech‑i meşrûh başka tahvîl verilmişdir. 28 S. sene
[1]212
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından hisseye ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık ve Ardanuç sancağından hisseye mutasarrıf olan Yusuf ve Ali ve Hasan bilâ‑veled fevtler
olup hisse‑i merkûmeler mahlûl olmağla ammizâdeleri Süleyman ve Ahmed'e ber‑vech‑i iştirâk
verilmesi bâbında Çıldır Vâlisi Vezîr Receb Paşa arz etmekle mûcebince mûmâ‑ileyhimâya tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 22 R. sene [1]218
Hisse‑i mezkûrenin hâsları tedârikiçin başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancağından hisseye ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık ve ber‑vech‑i iştirâk mutasarrıf Mîr Mehmed ve Ahmed ve Sâlih müteâkiben fevt olup
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hisseleri ve beyliği mahlûl ve Mîr Mehmed Saîd veled‑i Mehmed Şerîf dâme izzühû livâ‑i mezbûrun
hânedân‑ı kadîminden şâyeste‑i re’fet ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık tevcîh olunması bâbında Erzurum ve Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Pehlivân
es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretleri bâ‑ma‘rifet yoklamacı eğerçi arz ve iltimâs edip ancak mezkûr
Mîr Ahmed veled‑i Mîr Süleyman'a livâ‑i mezbûr ve hâssından hissesi bilâ‑veled fevtinden diğer
Ahmed ve Mehmed dâme izzühümâya iki yüz on sekiz târihinde münâsafeten ber‑vech‑i iştirâk
tevcîh olunup ve mûmâ‑ileyhimâ dahi bu def‘a vukû‘ bulan yoklamada isbât‑ı vücûd birle yoklanmış
oldukları kuyûdâtdan müstebân olmağla yalnız mezkûrân Mîr Mehmed ve Sâlih'in hisseleri vezîr‑i
müşârun‑ileyhin arz ve iltimâsı yoklama kaydı nâtık [olduğu] üzere hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i
şâhâne zuhûra getirilip 17 B. sene [1]231 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf ısdâr ve hâslar tedârikiçin dahi başka emr‑i şerîf verilmişdir.
Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
hisseye mutasarrıf olan Mîr Ahmed veled‑i Mîr Süleyman bilâ‑veled fevt olup hissesi mahlûl olmağla
dârendegân Ahmed ve Mehmed'e verilmesi bâbında Çıldır Vâlisi Receb Paşa arz ve iltimâs etmekle
mûcebince hisse‑i merkûme mûmâ‑ileyhimâya ber‑vech‑i iştirâk ve ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 22 R. sene [1]218
Hisse‑i merkûmenin hâsları tedârikiçin başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
[Ek: 150/1‑a]

Livâ‑i Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek], ocaklık
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından ve Ardanuç sancağında
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık hisse[ye] iştirâken mutasarrıf Mîr Ca‘fer ve Mîr Ali Durak veledân‑ı
Mîr Mehmed müteâkiben fevt olup hisseleri mahlûl ve mûmâ‑ileyh Ca‘fer Bey'in oğlu Mîr Mehmed
Şerîf dâme izzühû her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğundan hisse‑i mezbûr
babası ve ammisi fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Erzurum ve Çıldır Vâlisi esbak
Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa'nın bâ‑ma‘rifet‑i yoklamacı i‘tâ eylediği arz ile inâyet recâ ve
Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz kuyûd‑ı ahkâma mürâcaat olundukda Pertek[rek] ve Nısf‑ı Livane
sancaklarından hisse ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve Ardanuç sancağından hisse ber‑vech‑i arpalık
mezkûr Mîr Ca‘fer ve karındaşı Mîr Ali Durak'ın müteâkiben fevtinden mezkûr Mîr Ca‘fer'in oğlu
Mîr Mehmed'in bin yüz doksan altı târihi ve emr‑i âlîşânla üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed
bulunmağın vâli‑yi esbak‑ı müşârun‑ileyhin arzı mûcebince 28 R. sene [1]234 târihinde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden livâeyn‑i mezbûreynden hisse ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh
Mîr Mehmed Şerîf dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîfi tahrîr ve hâssı için dahi başka tahvîl
yazılmışdır. Fî 28 R. sene [1]234
Çıldır eyâletinde vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından ve hâssından ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık hissenin nısfına berât ve nısf‑ı âharına dahi karındaşı Mîr Osman'ın bilâ‑veled
fevtinden ber‑vech‑i ilhâk fermân‑ı âlîşânla mutasarrıf Mîr İbrahim fevt olup hissesi mahlûl ve sahîh
sulbî oğulları Mîr Mehmed Ferhâd ve Mîr Ali dâme izzühümâ yarar ve işgüzâr ve her vechile inâyet‑i
aliyyeye lâyık ve sezâvâr oldukları ecilden mahlûl‑i mezbûrun mîr‑i mûmâ ileyhimâya ber‑vech‑i
iştirâk tevcîhi hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretleri arz ve
ber‑minvâl‑i muharrer idiği yoklaması kaydından dahi müstebân olmakdan nâşî haklarında mezîd‑i
inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu 25 Za sene [1]238 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
livâeyn‑i mezbûreyn ve hâssından hisse‑i mezkûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken mîr‑i
mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Ve hâssıçin dahi başka emr‑i şerîf sudûr
etmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından hisseye ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık ve Ardanuç sancağından hisseye dahi ber‑vech‑i arpalık Süleyman ve Ahmed ber‑vech‑i
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iştirâk mutasarrıf iken müteâkiben fevt olup mezkûr Ahmed'in hissesi oğlu Mîr Saîd Ahmed'e
kable't‑tevcîh ol dahi bilâ‑veled fevt olup hisse‑i mezbûrlar mahlûl ve dârendegân Mîr Süleyman‑ı
sânî ve Mîr Yusuf Tayyâr dâme izzühümâ müteveffâ‑yı mezbûr Süleyman'ın oğulları gelip her vechile
mahall ü müstahık olduklarına binâen hisse‑i mezbûr mûmâ‑ileyhimâya iştirâken tevcîhini Çıldır
Vâlisi esbak müteveffâ es‑Seyyid Ahmed Paşa bâ‑ma‘rifet‑i yoklamacı arz etmekden nâşî haklarında
mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip işbu 25
Z. sene [1]240 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden ber‑minvâl‑i
muharrer hisse‑i mezbûrlar mûmâ‑ileyhimâya iştirâken tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır ve
hâssıçin dahi başka tahvîl verilmişdir. Fî 25 Z. sene [1]240
Çıldır eyâletinde vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancağından hisseye ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf Mîr Sâlih fevt olup hissesi mahlûl oldukda ol hengâmda müteveffâ‑yı mezbûrun oğlu
Süleyman'a arz ve tevcîh ve berât olunmak iktizâ eder iken oğlu mûmâ‑ileyhi ketm birle Çıldır Vâlisi
esbak müteveffâ Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa tarafından Mîr Mehmed Saîd veled‑i Mehmed
Şerîf'e arz ve tevcîh ve berât olunmuş ise de sıhhati üzere ref‘inden oğlu merkûm Süleyman'a arz
olunmak üzere iken ol dahi kable't‑tevcîh fevt olmuş ve Süleyman‑ı sânî ve Yusuf Tayyâr müteveffâ‑yı
mezbûr Mîr Sâlih'in oğlunun oğulları ve her vechile şâyân‑ı âtıfet olduklarına binâen eyâlet‑i
mezbûrda vâki‘ ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancağından hisse babaları
ve büyük babaları fevtlerinden ve el‑yevm mutasarrıfı merkûm Mîr Mehmed Saîd veled‑i Mehmed
Şerîf'in ref‘inden iştirâken mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunmasını hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Ahmed
Paşa dâmet meâlîhi arz ve iltimâs eylediği ecilden haklarında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra
getirilip işbu bin iki yüz kırk dokuz senesi Şa‘bânü'l‑muazzamının yirmi dördüncü gününde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârâneden ve Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancağından
hisse babaları ve büyük babaları fevtlerinden ve el‑yevm mutasarrıfı merkûmun ref‘inden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya iştirâken tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Ve hâssıçin
dahi başka tahvîl verilmişdir. Fî 24 Ş. sene [1]249
[s. 149]

Livâ‑i Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek], ocaklık
Hâssı Salaçor'dan
Çıldır eyâletinde vâki‘ Livane ve Pertekrek sancaklarında ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve
Ardanuç sancağından ber‑vech‑i arpalık hisseye mutasarrıf Mîr Mehmed Saîd veled‑i Mehmed fevt
olup hissesi mahlûl ve Mehmed Dursun müteveffâ‑yı mezkûrun oğlu ve yarar ve işgüzâr ve me’mûr
olduğu hidemât‑ı aliyyenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye
lâyık ve sezâvâr olduğuna binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve ber‑vech‑i
arpalık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Ahmed Paşa dâmet meâlîhi arz ve
iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu bin iki yüz
elli senesi şehr‑i Rebîü'l‑âhir'inin onuncu gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i
tâcdârâneden müteveffâ‑yı mezbûrun Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık ve Ardanuç sancağından ber‑vech‑i arpalık hissesi mahlûlünden oğlu mûmâ‑ileyhe tevcîh
ve emr‑i şerîfi yazılmışdır. Ve hâssıçin başka tahvîl verilmişdir. Fî 10 R. sene [1]250
Hâssı Kiskim'den
Çıldır eyâletinde vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
Mîr Mehmed fevtinden hisseye mutasarrıf Mîr Mehmed Saîd veled‑i Mehmed Şerîf fevt olup
hissesi mahlûl ve Mehmed Dursun müteveffâ‑yı mezbûrun oğlu yarar ve işgüzâr ve me’mûr olduğu
hidemât‑ı aliyyemin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve
sezâvâr olduğuna binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmasını hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Ahmed Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i
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inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu bin iki yüz elli senesi şehr‑i Rebîü'l‑âhir'inin yirmi
beşinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden babası müteveffâ‑yı mezbûrun Nısf‑ı Livane ve
Pertekrek sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık hissesi mahlûlünden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve
emri yazılmışdır. Ve hâssıçin başka tahvîl verilmişdir. 25 R. sene [1]250
Çıldır eyâletinde vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve Ardanuç
sancağı hâssından hisseye mutasarrıf Mîr Mehmed Şerîf veled‑i Mîr Ca‘fer fevt olup hissesi mahlûl
ve Mîr Meded Mustafa ve Mîr Murad Abbas ve Mîr Hamza Yâsîn müteveffâ‑yı mezbûrun oğulları
ve yarar ve işgüzâr ve me’mûr oldukları hidemât‑ı aliyyemin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr
ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr olduklarına binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i
yurtluk mûmâ‑ileyhime tevcîh olunmasını hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Ahmed Paşa dâmet meâlîhi arz
ve iltimâs eylediği ecilden haklarında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu bin iki
yüz elli bir senesi Şa‘bânü'l‑muazzamının dokuzuncu gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i
behiyye‑i tâcdârâneden babaları müteveffâ‑yı mezbûrun Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancaklarından
ber‑vech‑i yurtluk ve Ardanuç sancağı hâssından hissesi mahlûlünden mûmâ‑ileyhime tevcîh ve
emri yazılmışdır. Ve hâssıçin başka tahvîl verilmişdir. Fî 9 Ş. sene [1]251
Çıldır eyâletinde vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve Ardanuç
sancağı hâssından hisseye mutasarrıf Mîr Ahmed fevt olup hissesi mahlûl ve Mîr Ali ve Mîr Mustafa
Receb ve Mîr Süleyman müteveffâ‑yı mezbûrun oğulları ve yarar ve işgüzâr ve me’mûr oldukları
hidemât‑ı aliyyenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve
sezâvâr olduklarına387 binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk mûmâ‑ileyh[im]e tevcîh olunması
sâbıkâ Çıldır Beylerbeyisi müteveffâ Ahmed Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden haklarında mezîd‑i
inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu bin iki yüz elli üç senesi şehr‑i Recebü'l‑ferdinin yirminci
gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârâneden müteveffâ‑yı mezbûrun
Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve Ardanuç sancağı hâssından hissesi
mahlûlünden mûmâ‑ileyhime tevcîh ve emri yazılmış olmağla ve hâssıçin başka tahvîl verilmişdir.
Fî 20 Ş. sene [1]253
Çıldır eyâletinde Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve Ardanuç sancağı
hâssından hisseye mutasarrıf Mîr Ahmed fevt olup hissesi müteveffâ‑yı mezbûrun oğulları Mîr Ali
ve Mîr Mustafa Receb ve Mîr Süleyman dâme izzühümâ iştirâken tevcîh ve yedlerine bir kıt‘a emr‑i
şerîf verilmiş ve Mîr Mehmed müteveffâ‑yı mezbûrun müşteriki olup uhdesinde olan hissesinin
ibkâsı lâzım gelmiş olduğunu sâbıkâ Çıldır Beylerbeyisi müteveffâ Ahmed Paşa arz ve iltimâs eylediği
ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu bin iki yüz elli üç senesi şehr‑i
Recebü'l‑ferdinin yirminci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârâneden
Nısf‑ı Livane ve Pertekrek sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve Ardanuç sancağı hâssından hissenin
uhdende ibkâ ve mukarrer kılınmağla kemâ‑kân mutasarrıf olmak için emri tahrîr olmağla hâssıçin
dahi başka tahvîl verilmişdir. Fî 20 B sene [1]253
Kıdveteyi'l‑ümerâi'l‑kirâm umdeteyi'l‑küberâi'l‑fihâm zevi'l‑kadri ve'l‑ihtirâm
el‑muhtassey[n] bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm Mîr Meded Mustafa ve Mîr Hamza
Yâsîn dâme izzühümâya hüküm:
Ardanuç sancağında ve nâhiyesinde Salaçor388 der‑nezd‑i Saruda nâm karye ve gayrıdan dört
yük on altı bin sekiz yüz yirmi beş akçe Defter‑i Hazîne‑i Âmiremde mukayyed hâs ile livâ‑i mezbûr‑
dan hissenin sülüsüne ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Murad Abbas bilâ‑veled fevt
olup sülüs‑i mezkûr ol vechile mahlûl olmağla siz ki mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhimâsız siz hâssı mez‑
387 Metinde "olduklarınıza" şeklinde yazılmıştır.
388 Salaçor (Erzurum‑Türkiye); Salaçor karyesi (BOA, HRT.h. 2330, lef, 2. İspir paftası)
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bûrun sülüsân‑ı âharına mutasarrıf ve müteveffâ‑yı mezkûrun karındaşları olup her vechile yarar
ve kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyyemde istihdâma sezâvâr olarak bi'l‑vücûh şâyeste‑i inâyet ve re’fet
olduğunuza binâen mahlûl‑i mezbûrun ilhâkan uhdenize tevcîh olunması husûsu mülhakâtıyla
Erzurum Müşîri Halil Kâmilî Paşa iclâlehû arz ve inhâ ve ber‑mûceb‑i nizâm tevcîhini vükelâ‑yı
fihâm‑ı Saltanat‑ı Seniyyemden hâlâ umûr‑ı Mâliye Nâzırı Safvetî Paşa iclâlehû dahi ifâde ve inbâ
etmeleriyle keyfiyyet atebe‑i ulyâ‑yı cihândârânemden lede'l‑istîzân inhâ olunduğu vechile icrâ‑yı
iktizâsı husûsuna emr ü irâde‑i seniyye‑i şâhânem müteallık olarak muktezâ‑yı münîfi üzere mah‑
lûl‑i mezbûr ol vechile tevcîhi zımnında emr‑i şerîfim ısdârı iktizâ eylediğini nâzır‑ı müşârun‑ileyh
telhîs etmeğin mûcebince livâ‑i mezbûrun sülüs hissesi ber‑vech‑i ilhâk size tevcîh ve inâyet edip
ol bâbda işbu emr‑i münîfim ısdâr ve i‘tâ olunmuşdur. İmdi şeref‑sünûh eden emr ü irâde‑i se‑
niyye‑i şâhânem müeddâsı üzere sâdır olan işbu fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince ber‑minvâl‑i
muharrer uhdenizde bulunan sülüsân hisseye ilhâkan sülüs‑i mezkûra dahi ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıf olup zabt u rabtında ve himâyet‑i ahâli ve fukarâ ve sıyânet‑i reâyâ ve berâyâ
husûslarında vesâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin rü’yet ve tesviyesi üzere hidemât‑ı mebrûre
ve harekât‑ı mergûbe ibrâzına ihtimâm ve gayret eyleyesiz şöyle bilesiz. Fî 24 L. sene [12]58

[Ek: 150/1‑b]

Kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm umdetü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm el‑muh‑
tassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm Mîr Murtaza Abdullah dâme izzühûya hü‑
küm:
Ardanuç sancağında ve nâhiyesinde Salaçor der‑nezd‑i Saruda nâm karye ve gayrıdan [dört]
yük on altı bin sekiz yüz yirmi beş akçe Defterhâne‑i Âmiremde mukayyed hâs ile livâ‑i mezbûrdan
hisseye ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mîr Mehmed Şerîf veled‑i Mîr Ca‘fer bundan ak‑
dem fevt olup hâss‑ı mezbûr mahlûl oldukda mahlûl‑i mezkûr sahîh sulbî oğulları mîr‑i mûmâ‑ileyh
ile Mîr Meded Mustafa ve Mîr Murad Abbas ve Mîr Hamza Yâsîn'e ber‑vech‑i iştirâk tevcîh ve berât
olunmak iktizâ eder iken karındaşları mîr‑i mûmâ‑ileyhi ketm ve ihfâ ederek uhdelerine ber‑vech‑i
iştirâk tevcîh ve berât ve muahharan Mîr Murad Abbas'ın bilâ‑veled fevtinden karındaşları Mîr
Meded Mustafa ve Mîr Hamza Yâsîn'in hisselerine ilhâkan tevcîh ve berât olunmuş olduğundan
bahisle hâss‑ı mezbûrun sülüsü babası fevtinden ve karındaşlarının ref‘lerinden kendiye verilmesi‑
ni bâ‑arzuhâl istid‘â etmiş ve bu makûle yurtluk ve ocaklıkların tevcîhâtı eyâlet müşîri bulunanların
arzlarıyla olması şurûtlarından olduğundan mîr‑i mûmâ‑ileyh müteveffâ Mîr Mehmed Şerîf veled‑i
Ca‘fer'in oğlu mudur değil midir hâlâ mülhakâtıyla eyâlet‑i Erzurum Müşîri düstûr ( ) Vezîrim Halil
Kâmilî Paşa hazretleri tarafından lede'l‑isti‘lâm mezkûr Mîr Murtaza Abdullah müteveffâ‑yı mezbû‑
run oğlu ve Pertekrek sancağından bir yük otuz dokuz bin yedi yüz akçe hâssının nısfına mutasarrıf
olup her vechile yarar ve kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyyemde istihdâma sezâvâr olarak bi'l‑vücûh
şâyeste‑i inâyet ve re’fet olmağla müşîr‑i müşârun‑ileyh inhâ ve iki hâssın bir adama verilmesi ve
ilhâk olunması mugâyir‑i şurût olduğundan uhdende bulunan nısf hâssının Mâliye Hazînesi'nden
zabt olunmak üzere hâss‑ı mezkûrun sülüsü babası fevtinden ve karındaşlarının ref‘lerinden uh‑
dene ber‑mûceb‑i nizâm tevcîhini vükelâ‑yı fihâm‑ı Saltanat‑ı Seniyyemden hâlâ umûr‑ı Mâliye
nâzırı düstûr ( ) müşîr‑i sadâkat‑semîrin Safvetî Paşa hazretleri dahi ifâde ve inbâ etmeleriyle keyfiy‑
yet atebe‑i ulyâ‑yı cihândârânemden lede'l‑istîzân inhâ olunduğu vechile icrâ‑yı iktizâsı husûsuna
emr ü irâde‑i seniyye‑i şâhânem müteallık olarak muktezâ‑yı münîfi üzere hâss‑ı mezbûrun sülüsü
baban fevtinden ve karındaşlarının ref‘lerinden tevcîhi zımnında emr‑i şerîfim ısdârı iktizâ eyledi‑
ğini nâzır‑ı müşârun‑ileyh telhîs etmeğin mûcebince livâ‑i mezbûrun sülüs hissesi sana tevcîh ve
inâyet edip ol bâbda işbu emr‑i münîfim ısdâr ve i‘tâ olunmuşdur. İmdi şeref‑sünûh eden emr ü
irâde‑i seniyye‑i şâhânem müeddâsı üzere sâdır olan işbu fermân‑ı celîlü'l‑ünvân‑ı pâdişâhânem
mûcebince ber‑minvâl‑i muharrer hâss‑ı mezbûrun sülüs hissesine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf olup zabt u rabtında ve himâyet‑i ahâli ve fukarâ sıyânet‑i reâyâ ve berâyâ husûslarında
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vesâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin rü’yet ve tesviyesi üzere hidemât‑ı mebrûre ve harekât‑ı
mergûbe ibrâzına ihtimâm ve gayret eyleyesin. Şöyle bilesin, alâmet‑i şerîfe i‘timâd kılasın. Fî
gurreti Ş. sene [1]259

[s. 150]

[18.2] Livâ‑i Oltu389

Livâ‑i mezbûr Çıldır Beylerbeyisi Hâfız Mehmed Paşa'nın ammizâdesi Hasan zîde mecdühûya
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh. Gurre‑i B. sene [1]168
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Mîr‑i mûmâ‑ileyh Hasan dâme izzühûya Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
el‑Hâc İbrahim Paşa'nın arz ve iltimâsıyla rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh olunmuşdur. 4 Ra. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Hasan dâme ikbâlühûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Çıldır Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerinin arz ve iltimâsıyla ibkâ kılınmışdır. 4 Ra. sene
[1]174
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Hasan dâme ikbâlühûnun üzerinde iken avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden bu def‘a kendiye Çıldır eyâleti ihsân buyurulduğuna binâen İshak zîde mecdühû için
yarar ve hidemât‑ı aliyyeye sâhib‑i iktidâr ve sıdk u istikâmeti bedîdârdır deyü livâ‑i mezbûrun
mûmâ‑ileyh İshak zîde mecdühûya ihsân buyurulmasını mûmâ‑ileyh Hasan dâme ikbâlühû arz
etmeğin livâ‑i mezbûr avâtıf‑ı aliyye‑i hüsrevâneden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh
İshak zîde mecdühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 17 Ş. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh İshak Bey'e babası Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerinin
iltimâslarıyla bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 B. sene [1]180
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Oltu sancağına mutasarrıf ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Hasan Paşazâde
Mîr İshak maazallâhi Teâlâ maraz‑ı cünûniyete ibtilâ ve şuûrdan sâkıt ve hidemât‑ı aliyyenin
te’diyesine adem‑i liyâkatı bedîdâr ve zabt u rabta adem‑i kudreti âşikâr olduğundan ahâlisi perîşân
ve perâkende ve Dede Mustafa her vechile reşîd ve müstaid ve kârgüzâr ve sâhib‑i iktidâr ve
raiyyet‑perver olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Çıldır
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden mûmâ‑ileyh
İshak Bey'e mübtelâ‑yı zarûret olmayacak vechile infâk ve idâre eylemek şartıyla tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. Hâslarıçin dahi başka tahvîl verilmişdir. Fî 26 Z. sene [1]218
Çıldır eyâletinde vâki‘ Oltu sancağına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâslarıyla ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Dede Mustafa Bey bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve
Mîr Şirin Ali her vechile yarar ve harb ü darba muktedir ve hidemât‑ı seniyye‑i tâcdârînin te’diye ve
temşiyetine sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunması bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretleri arz ve
iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 13 B. sene [1]229
gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden zikrolunan Oltu sancağı mîr‑i mûmâ‑ileyhin bilâ‑veled
fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Mîr‑i mûmâ‑ileyh Şirin Ali'ye tevcîh olunmağla emr‑i şerîf
yazılmışdır. Hâslar tedârikiçin başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Oltu sancağında Kuzay390 nâhiyesinde Ribat‑ı Oltu391 ve gayrıdan bir yük
doksan altı bin akçe hâssa ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Dede Mustafa fevt olup
hâssıyla livâ‑i mezbûr mahlûl oldukda ammizâdesi Mîr Mehmed Saîd dâme izzühûya arz ve tevcîh
olunmak iktizâ eder iken Çıldır Vâlisi esbak müteveffâ Selim Paşa ecânibden kethüdâsı Şirin Ali Bey'e
arz ve tevcîh etdirmiş ise de mîr‑i merkûmun zulm ü taaddîsinden livâ‑i mezbûr ahâlisi rahnedâr ve
389 Oltu (Erzurum‑Türkiye)
390 Cevdet Tasnifi, Timar-Zeamet (BOA, C.TZ), 26/1291.
391 Tortumkale Mahallesi (Tortum/Erzurum‑Türkiye)
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ol vechile dilgîr olup mîr‑i mûmâ‑ileyh her vechile yarar ve harb ü darba muktedir ve hidemât‑ı
seniyye‑i tâcdârânenin te’diye ve temşiyetine sâhibü'l‑iktidâr olduğundan livâ‑i mezbûr ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe verilmesi bâbında sâbıkâ Erzurum ve Çıldır Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretlerinin vâliliği hengâmında
tarafına livâ‑i mezbûr ahâlileri ale'l‑umûm mahzar ve hâlâ Trabzon Vâlisi ve Faş Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretleri tahrîr ve inhâ etmiş olduğundan bahisle ber‑mûceb‑i
nizâm tevcîhini vezîr‑i müşârun‑ileyh dahi arz ve iltimâs eylediği ecilden 13 Ra. sene [1]232 târihinde
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunup emr‑i şerîf tahrîr ve hâssı için dahi başka emr‑i şerîf yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
[s. 151]

[18.3] Livâ‑i Ardanuç392

Çıldır eyâletinde vâki‘ Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
ve Ardanuç sancağında ber‑vech‑i arpalık hisseye mutasarrıf Mehmed Arslan bilâ‑veled fevt olup
hissesi mahlûl ve Mîr Mehmed Şeref müteveffâ‑yı merkûmun akreb ve akrabâsından yarar ve
kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyyenin rü’yet ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık
ve şâyeste‑i inâyet ve merhamet olduğuna binâen hisse‑i mezbûre kadîmîsi üzere mîr‑i mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunması bâbında Çıldır Vâlisi ve Faş cânibi Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman
Paşa hazretleri arz etmekle mûcebince tevcîh olunup emir yazılmışdır. Fî 23 Ra. sene [1]188
Çıldır eyâletinde vâki‘ ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından
ve ber‑vech‑i arpalık Ardanuç sancağından hisseye Mîr Mustafa'nın babası Sâlih ile Hasan ve Mehmed
Arslan ber‑vech‑i iştirâk mutasarrıflar iken mîr‑i mûmâ‑ileyhin babası mezkûr Sâlih fevt olup hissesi
mahlûl ve mûmâ‑ileyh Mîr Mustafa müteveffâ‑yı merkûmun oğlu olup yarar ve hidemât‑ı aliyyenin
edâ ve temşiyetine kâdir olduğuna binâen hisse‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Çıldır
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Nu‘mân Paşa hazretleri arz etmekle elviye‑i mezbûreden müteveffâ babası
hissesi kayd‑ı kadîmîsi üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve arpalık tevcîh olunmuşdur. Fî 14 M.
sene [1]184
Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancağından ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve Ardanuç sancağından
hisseye mutasarrıf Mehmed Arslan bilâ‑veled fevt olup hissesi mahlûl ve Mehmed Şeref
müteveffâ‑yı merkûmun akreb ve akrabâsından olup yarar ve kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyyenin rü’yet
ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr olduğu ecilden hisse‑i mezbûre kadîmîsi üzere Çıldır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Süleyman Paşa hazretlerinin arzı mûcebince 23 Ra. sene [1]188 târihinde mûmâ‑ileyh
Mehmed Şeref'e tevcîh ve üzerinde iken Mîr İshak'ın istid‘âsına binâen sudûr eden hatt‑ı hümâyûn
mûcebince ref‘inden sene‑i mezbûre Receb'inin yedinci gününde eğerçi tevcîh ve berât olunup lâkin
mûmâ‑ileyh Mehmed Şeref'e gadr olduğu zâhir olmağla sudûr olan emr‑i hümâyûn mûcebince
hisse‑i merkûme Mîr İshak'ın ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 7 Ş. sene [1]188
Mezkûr Mîr Mehmed Şeref yedinde olan senedin verip hüsn‑i rızâsıyla zikrolunan hisselerinden
kasr‑ı yed edip ol vechile mahlûl ve oğlu Mîr Süleyman dâme izzühû erbâb‑ı istihkâkdan ve her vechile
yarar ve kârgüzâr ve mahall ü müstahık ve sezâvâr ve hidemât‑ı aliyyenin te’diye ve temşiyetine
sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen hisse‑i mezbûrlar kemâ fi'l‑evvel mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup
hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Şerîf Paşa arz ve iltimâsıyla emr‑i şerîf yazılmışdır. 2
Z. sene [1]208; Hâslarıçin başka emir yazılmışdır.
Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve Ardanuç sancağından
ber‑vech‑i arpalık hisseye mutasarrıf mezkûr Mîr Süleyman veled‑i Mehmed Şeref'in bilâ‑veled
fevtinden Yusuf ve Ali ve Hasan'a elviye‑i merkûmeden hissesi Çıldır Vâlisi Mehmed Sâbit Paşa'nın
arzı mûcebince ber‑vech‑i iştirâk mûmâ‑ileyhime tevcîh olunmuşdur. 28 S. sene [1]212
392 Ardanuç (Artvin‑Türkiye)
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[18.4] Livâ‑i Şavşad393

Livâ‑i mezbûr Habib fevtinden oğlu Mehmed zîde mecdühûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh
olunmuşdur. 22 Z. sene [1]166
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mehmed veled‑i Habib Bey bu def‘a
Çıldır cânibinde vukû‘ bulan ma‘rekede bilâ‑veled şehîden fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mîr
Mehmed Sâlih müteveffâ‑yı merkûmun akreb ve akrabâsından olup mûmâ‑ileyhden gayrı kimesnesi
kalmayıp hânedân ve her vechile şâyân‑ı re’fet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunması eimme ve hutebâ vesâir ahâli ve reâyâsı meclis‑i şer‘a varıp iltimâs eylediklerin Ahısha
ve Şavşad kâdıları Abdurrahman ve el‑Hâc Ali başka başka i‘lâm etmeleriyle ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık [tevcîh] olunmuşdur. Fî 20 R. sene [1]184
Mûmâ‑ileyh Mehmed Sâlih Bey müteveffâ‑yı merkûmun akrabâsından olup yarar ve gayret‑şiâr
ve mükemmel kapısı halkı ile sefere eşmeğe iktidârı olduğunu hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerinin verdiği arz bâ‑fermân‑ı âlî hıfz ve işbu mahalle şerh
verildi. Fî 8 Ca. sene [11]84; Hâslar tedârikiçin dahi emir yazılmışdır. Fî 21 Ca. sene [11]84
Fevtinden oğlu Es‘ad İsmail Bey'e tevcîh. 2 C. sene [1]202
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Şavşad sancağına [ber‑vech‑i yurtluk] ve ocaklık mutasarrıf Mehmed Sâlih
Bey fevt [olup] livâ‑i mezbûr mahlûl ve Es‘ad İsmail Bey müteveffâ‑yı merkûmun sahîh sulbî oğlu
olup yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyeye edâya sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr babası mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîhi bâbında Çıldır Vâlisi ve Seraskeri Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa arz ve iltimâs eylediği
ecilden mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr ve hâslarıçin dahi başka emr‑i şerîf yazılmışdır. 2 C.
sene [1]202
Fevtinden karındaşı Mehmed Yümnî'[ye] tevcîh. 7 Za. sene [1]231

[18.5] Livâ‑i Pertekrek394

Livâ‑i mezbûr Tuz395 Paşazâde Ahmed dâme izzühûya mülkiyyet üzere ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık tevcîh. 9 N. sene [1]153
Mûmâ‑ileyhe rütbe‑i mîr‑i mîrânî bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 20 Z. sene [1]168
Mûmâ‑ileyh Ahmed dâme ikbâlühûya Kars Beylerbeyiliği ihsân olunup ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıf olduğu Pertek[rek] sancağı hâlî ve mahlûl kalmağla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
oğlu Ali zîde mecdühûya babası mahlûlünden yine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur.
22 M. sene [1]175; Hâsları için emir yazılmışdır.
Mutasarrıfı Ali Bey'in fevtinden li‑ebeveyn karındaşı Yusuf‑ı sânî Bey'e Çıldır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerinin arzıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur.
25 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı mezkûr Yusuf‑ı sânî Bey'in fevtinden sulbî oğlu Du[r]muş Mehmed
Bey'e Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa'nın arzıyla tevcîh olunmuşdur. Fî 11 B. sene
[1]188
Livâ‑i mezbûr mezkûr Du[r]muş Mehmed veled‑i Yusuf‑ı sânî Bey'in bilâ‑veled fevtinden hâlâ
Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerinin birâderzâdesi Mustafa veled‑i Mehmed
393 Şavşat (Artvin‑Türkiye)
394 Çevreli (Yusufeli/Artvin‑Türkiye)
395 Metin içerisinde "Tus" şeklinde de yazılmıştır. "Tus" için bk. BOA, C.AS, 892/28369, lef, 1; "Tuz" için bk. Ali
Emirî Tasnifi, I. Mahmud (BOA, AE.SMHD.I), 121/8752.
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Bey'e vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsı mûcebince ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve emr‑i şerîf
tahrîr ve hâslar tedârik için dahi başka emir tahrîr olunmuşdur. 21 Z. sene [1]190
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Pertekrek sancağına iki yüz seneden mütecâviz ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mülkiyyet üzere Mîr Ali veled‑i Mîr Mehmed Tayfur zîde mecdühûnun âbâ vü ecdâdı
mutasarrıf ola gelip akreb [ve] akrabâsından Mustafa Bey fevt oldukda ammizâdesi Ahmed Bey'e ânın
dahi mahlûlünden oğlu Ali Bey'e ânın dahi fevtinden li‑ebeveyn karındaşı Yusuf‑ı sânî Bey'e ânın
dahi fevtinden oğlu Du[r]muş Mehmed Bey'e tevcîh ba‘dehû mezkûr Tus Mehmed Bey [bilâ]‑veled
fevt oldukda livâ‑i mezbûr şurût‑ı kadîmesi mûcebince mûmâ‑ileyh Mîr Ali zîde mecdühûya
tevcîh olunmak lâzım iken hâlâ Çıldır vâlisinin birâderzâdesi Mustafa veled‑i Mehmed Bey garaz
ve nefsânîsini icrâ kasdıyla hilâf‑ı kânûn ve mugâyir‑i şurût livâ‑i mezbûru üzerine arz ve tevcîh
etdirip mûmâ‑ileyh Mîr Ali'ye gadr ve mûmâ‑ileyh Mîr Ali Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından ve hâssa
silâhşorlarından Mehmed Tayfur Bey'in oğlu olup yarar ve kârgüzâr ve vücûhla müstahıkk‑ı inâyet
ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr hilâf‑ı kânûn ve mugâyir‑i şurût tevcîh etdiren
merkûm Mustafa veled‑i Mehmed Bey'in ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mülkiyyet üzere
kendiye tevcîhini istircâ ve babası mîr‑i mûmâ‑ileyh dahi istid‘â etmekle livâ‑i mezbûr mezkûr
Mustafa veled‑i Mehmed Bey'in ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mülkiyyet üzere mîr‑i
mûmâ‑ileyh Ali zîde mecdühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 19 B. sene [1]191; Hâslar
tedâriki için başka emr‑i şerîf yazılmışdır. 19 B. sene [1]191
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Pertekrek sancağı bundan akdem mahlûl oldukda Mîr Mustafa veled‑i Mîr
Mehmed dâme izzühû yarar ve kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyyeyi edâya sâhib‑i iktidâr ve vücûhla mahall ü
müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunup üzerinde ve kesret‑i süvâri ile hidemât‑ı aliyyede kıyâm ve bir dürlü dahl ve taarruz
îcâb etmez iken Mîr Ali veled‑i Mehmed Tayfur hilâf inhâ ref‘ ve gadr eylediğinden mâadâ cânib‑i
mezbûrda hidmet‑i muhâfazada nâ‑mevcûd ve livâ‑i mezbûr ol vechile mahlûl ve mîr‑i mûmâ‑ileyh
Mustafa dâme izzühû vücûhla müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden zikrolunan
Pertekrek sancağı mezkûr Mîr Ali veled‑i Mîr Mehmed Tayfur'un terk‑i hidmet ve ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık müceddeden mîr‑i mûmâ‑ileyh Mustafa dâme izzühûya tevcîh ve
berât‑ı şerîf‑i âlîşân verilmesi bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretleri
arz etmekle mûcebince terk‑i hidmet ve ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık müceddeden tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 7 L. sene [1]198; Hâslarıçin başka emir yazılmışdır. 7 L. sene [1]198
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Pertekrek sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iki yüz seneden mütecâviz
Mîr Ali veled‑i Mehmed Tayfur Paşa dâme izzühûnun ecdâdı mutasarrıf ola gelip akrabâsından
Mustafa Bey fevt oldukda ammizâdesi Ahmed Bey'e ânın dahi mahlûlünden oğlu Ali Bey'e ânın dahi
fevtinden karındaşı Yusuf‑ı sânî'ye ânın dahi fevtinden oğlu Durmuş Mehmed Bey'e tevcîh ba‘dehû
mezkûr Durmuş Mehmed Bey bilâ‑veled fevt oldukda livâ‑i mezbûr ber‑mûceb‑i şurût mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunmak lâzım iken sâbıkâ Çıldır Vâlisi müteveffâ Süleyman Paşa birâderzâdesi Mustafa
veled‑i Mehmed Bey üzerine tevcîh etdirip hilâf‑ı kânûn ve mugâyir‑i şurût olduğuna binâen
ref‘inden bundan akdem mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup bir vechile dahl îcâb etmez iken müteveffâ
Süleyman Paşa icrâ‑yı nefsâniyyet kasdıyla livâ‑i mezbûru ref‘inden yine birâderzâdesi merkûm
Mustafa veled‑i Mehmed Bey'e tevcîh etdirip gadr ve mûmâ‑ileyh her vechile mahall ü müstahık ve
şâyeste‑i inâyet olduğuna binâen merkûm Mustafa'nın ref‘inden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İshak
Paşa hazretleri arz etmeğin mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 L. sene [1]206;
Hâslarıçin başka emir yazılmışdır.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Pertekrek sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Durmuş Mehmed Bey
veled‑i Yusuf‑ı sânî'nin bilâ‑veled fevtinden bundan akdem 22 Z. sene [1]190 gününde dârende Mîr
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Mustafa veled‑i Mehmed dâme izzühûya tevcîh ve emr‑i şerîf verilmişiken Tayfur Paşazâde Mîr Ali
livâ‑i mezbûra mukaddemâ Tuz Paşazâde Ahmed Bey mutasarrıf iken Kars Beylerbeyiliği ihsânıyla
livâ‑i mezbûr oğlu Ali Bey'e ânın dahi fevtinden karındaşı Yusuf‑ı sânî'ye ânın dahi fevtinden
oğlu mezkûr Durmuş Mehmed Bey'e ba‘de't‑tevcîh mezkûr Durmuş Mehmed Bey bilâ‑veled fevt
oldukda "karâbetim hasebiyle bana verilmek lâzım idi" deyü ibkâ etdirdikden sonra ref‘inden yine
mûmâ‑ileyhe ibkâ olunup ba‘dehû bir takrîb ref‘inden Mîr‑i mezkûr Ali veled‑i Tayfur Paşa'ya
ibkâ ve gadr olduğunu Çıldır Vâlisi Vezîr Mehmed Şerîf Paşa arz ve yine eyâlet‑i mezbûrda vâki‘
Ahilkelek sancağına babası Tayfur Paşa mahlûlünden mezkûr Mîr Ali mutasarrıf iken zikrolunan
Pertekrek sancağını dahi tevcîh ve berât etdirip tasarrufu hilâf‑ı kânûn ve mîr‑i mûmâ‑ileyh vücûhla
şâyeste‑i âtıfet olduğuna yine mûmâ‑ileyhe ibkâsı bâbında tahrîr ve iltimâs etmekle mûcebince livâ‑i
mezbûr Mîr Ali veled‑i Tayfur Paşa'nın ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyh Mustafa veled‑i Mehmed'e ibkâ
olunmuşdur. Fî 27 R. sene [1]207; Hâslarıçin başka emr‑i şerîf yazılmışdır.
Mûcebince amel oluna deyü hatt‑ı hümâyûn sâdır olmuşdur.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Pertekrek sancağı iki yüz seneden beri dârende Ali veled‑i Mehmed Tayfur
Paşa dâme izzühûnun ecdâdı mutasarrıf ve şurût‑ı belde üzere âhara geçmeyip silsilesi inkıtâında
akrabâsına verilmek lâzım ve bundan akdem mutasarrıf Durmuş Bey bilâ‑veled fevt oldukda
ber‑mûceb‑i şurût mûmâ‑ileyhe tevcîhi iktizâ eder iken vâli‑i esbak müteveffâ Süleyman Paşa
birâderzâdesi Mustafa veled‑i Mehmed Bey'e arz ve tevcîh etdirip gadr ve hilâf‑ı kânûn olduğuna
binâen ref‘inden mûmâ‑ileyhe ibkâ olunmuşiken yine icrâ‑yı nefsâniyyet birle mîr‑i mûmâ‑ileyh
Enderûn‑ı Hümâyûnumda olup sancak tasarrufu hilâf‑ı kânûn olduğundan tekrâr ref‘inden
mûmâ‑ileyhe tevcîh ve berât ve beynlerinde nizâ‘lı ve kirâren ref‘ ve ibkâ olunarak el‑hâletü hâzihî
mezkûr Mustafa veled‑i Mehmed'in zabt ve tasarrufunda olup ve mûmâ‑ileyh mağdûr ve ocakzâdesi
ve ecdâdı ocaklığı olmakdan başka Silâhdâr İbrahim Paşa ve Tayfur Paşa Enderûn‑ı Hümâyûn'dan
ile'l‑vefât ve Silâhdâr İbrahim Paşazâde Mehmed Bey el‑ân sancak mutasarrıfı oldukları ve hâlâ Haleb
vâlisi uhdesinde ve ümerâdan ba‘zı maiyyetinde bulunanların uhdelerinde sancak bulunduğundan
mâadâ işbu Pertekrek sancağı dahi Mîr Mustafa'nın üzerinde ve vezîr‑i müşârun‑ileyhin maiyyetinde
olup ve mûmâ‑ileyh Ali veled‑i Mehmed Tayfur Paşa dâme izzühû vücûhla sezâvâr‑ı merhamet ve
inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mîr‑i merkûmun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık kemâ
fi'l‑evvel mûmâ‑ileyhe ibkâ ve işbu sene‑i mübâreke Ramazânü'l‑mübâreki gurresinden i‘tibâr ile
tevcîhi Çıldır beylerbeyisi olan Mehmed Sâbit Paşa dâme ikbâlühû arz eylediği ecilden hakkında
mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra (…) Zilka‘de'sinin yedinci gününde livâ‑i mezkûr Mîr
Mustafa veled‑i Mehmed'in ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîh
olunup emr‑i şerîf verilmekle, ber‑mûceb‑i icmâl (…). 7 Za. sene [1]211; [Hâslar] tedâriki için başka
emir yazılmışdır.
[s. 152]

Mîr Mehmed Saîd veled‑i Mehmed dâme izzühûya hüküm:
Çıldır eyâletinde vâki‘ ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Nısf‑ı Livane ve Pertek[rek] sancaklarından
ve ber‑vech‑i arpalık Ardanuç sancağından hisseye mutasarrıf Mîr Mustafa veled‑i Sâlih bilâ‑veled
fevt olup hissesi mahlûl ve mûmâ‑ileyh Mîr Mehmed Saîd veled‑i Mehmed dâme izzühû mütevef‑
fâ‑yı mezbûrun ammizâdesi ve hânedân‑ı kadîminden yarar ve işgüzâr ve hall‑i akde sâhib‑i iktidâr
olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğundan livâeyn‑i mezbûreyn müteveffâ‑
nın bilâ‑veled mahlûlünden mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîhi bâbında hâlâ Çıldır
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Lutfullah Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden
13 Za. sene [1]232 târihinde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâeyn‑i mezbûreyn ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 13 Za. sene [1]232
Hâsları tedârikiçin başka emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
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Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mîr Es‘ad İsmail veled‑i Mehmed Sâlih
Bey bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mehmed Yümnî Bey müteveffâ‑yı mezbûrun karın‑
daşı olup yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyeyi edâya sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müs‑
tahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr karındaşı mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Erzurum ve Çıldır Vâlisi sâbık Pehlivân es‑Seyyid İbrahim
Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden 7 Za. sene [1]231 târihinde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i
mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr ve hâsları tedârikiçin
dahi başka emir tahrîr olunmuşdur. Fî 7 Za. sene [1]231
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Mutasarrıf Mehmed Yümnî Bey veled‑i Mehmed
Sâlih Bey fevt olup livâ‑i mezbûr oğlu Mehmed Şâkir'e kable't‑tevcîh ol dahi keff‑i yed edip ol vec‑
hile mahlûl ve Mîr Selim Dede ve Mîr Kâmil Mustafa ve Mîr Mehmed Şâkir veledân‑ı Mîr Abdullah
dâme izzühüm yarar ve işgüzâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr olduklarına binâen
livâ‑i mezbûrun ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık size iştirâken tevcîhi bâbında hâlâ Çıldır Beylerbeyisi
Ahmed Paşa dâmet meâlîhi arz ve iltimâs eylediği ecilden 29 S. sene [12]47 gününde avâtıf‑ı aliy‑
ye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhime iştirâken tevcîh
ve emr‑i şerîfi tahrîr ve hâssı tedârikiçin dahi başka tahvîl verilmişdir. Fî 29 S. sene [1]247

Kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm umdetü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm el‑muh‑
tassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm Mîr Ali Durak veled‑i Ahıskavî Mehmed dâ‑
me izzühûya hüküm:
Pertekrek sancağında ve nâhiyesinde nefs‑i Pertekrek ve gayrıdan bir yük otuz dokuz [bin]
yedi yüz akçe Defterhâne‑i Âmiremde mukayyed hâssın ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık nısfı [1]251
târihi ve vâlid‑i mâcid‑i kesîrü'l‑mehâmidim cennet‑mekân firdevs‑âşiyân hudâvendigâr‑ı sâbı‑
kü'z‑zamân berâtıyla üzerinde iken taht‑ı âlî‑baht‑ı Osmânî üzere cülûs‑ı hümâyûn‑ı saâdet‑makrû‑
num vâki‘ olup umûmen tecdîd‑i ahkâm ve berevât fermânım olmakdan nâşî nısf hâss‑ı mezbûrun
mûmâ‑ileyhe ibkâsı şurût ve nizâmı iktizâsından bulunmuş olduğuna binâen atîk berâtı kaleminde
hıfzolunarak ber‑mûceb‑i şurût tecdîdinin ibkâsı vükelâ‑yı fihâm‑ı Devlet‑i Aliyyemden hâlâ Mâliye
Nâzırı düstûr müşîr‑i sadâkat‑semîrim İbrahim Sârım Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû cânibinden
bâ‑takrîr ve telhîs ifâde ve ifhâm olunmuş olmağın hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve me‑
ziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra gelip işbu 1263 senesi şehr‑i Recebü'l‑ferdinin yirmi
birinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârânemden zikrolunan nısf hâs
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık uhdene tecdîden ibkâ olunup işbu emr‑i şerîfim ısdâr ve i‘tâ olunmuş‑
dur. İmdi keyfiyyet ma‘lûmun oldukda sâlifü'z‑zikr uhdende bulunan nısf hâss‑ı mezbûra ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olup zabt u rabtında ve himâyet‑i ahâli ve fukarâ ve sıyânet‑i reâyâ
ve berâyâ husûslarında vesâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin rü’yet ve tesviyesi emrinde hi‑
demât‑ı mebrûre ve harekât‑ı mergûbe ibrâzına ihtimâm ve gayret eyleyesin deyü mûmâ‑ileyhe
hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî evâhiri B. sene [1]263
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf akrabâsı Enderûn‑ı Hümâyûn ağavâtın‑
dan ve Hâne‑i Seferli'den Ali veled‑i Mehmed Tayfur Paşa'nın tarafından vekîli olduğu meclis‑i
şer‘‑i enverde zâhir olan el‑Hâc İbrahim bin Hüseyin Ahıshavî dârende Mehmed bin Ca‘fer dâ‑
me izzühûnun dahi tarafından vekîli olan Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi kâtiblerinden Mehmed Yüm‑
nî'nin mahzarında bi'l‑vekâle takrîr‑i kelâm ve ta‘bîr‑i ani'l‑merâm edip ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
bâ‑berât‑ı âlîşân mutasarrıf olduğu Pertekrek sancağını hüsn‑i rızâ ve tayyib‑i ihtiyârı ve ferâğ‑ı
mu‘teber‑i kat‘î ile bedel‑i ma‘lûm ve makbûz mukâbelesinde ferâğ ve Rumeli kazaskerinin şerîat‑
cısı Sıdkızâde Mevlânâ Ahmed Reşid zîde ilmühûnun huzûrunda vekîl‑i merkûm Kâtib Yümnî Efen‑
di'ye berâtını teslîm eylediğini müş‘ir hüccet verilip mûmâ‑ileyh Mehmed bin Ca‘fer dâme izzühû
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fâriğ‑i mûmâ‑ileyhin akrabâsı olduğuna binâen verilen hüccet‑i şer‘iyye mûcebince livâ‑i mezbûr
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve emr‑i şerîf tahrîr ve hâslar tedârikiçin dahi başka emir tahrîr
olmuşdur. Fî 8 Za. sene [1]219
Çıldır eyâletinde vâki‘ Pertekrek sancağına ber‑vech‑i mülk ve yurtluk mutasarrıf Ahıshavî Meh‑
med veled‑i Ca‘fer fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mîr Murtaza Abdullah ve Mîr Ali Durak dâ‑
me izzühümâ müteveffâ‑yı mezbûrun oğulları ve yarar ve işgüzâr ve me’mûr oldukları hidemât‑ı
aliyyenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr ol‑
duklarına binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i mülk ve yurtluk mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunmasını
hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Ahmed Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden haklarında mezîd‑i inâyet‑i
aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu bin iki yüz elli bir senesi Şa‘bânü'l‑muazzamının dokuzuncu
gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârâneden babaları müteveffâ‑yı mez‑
bûrun ber‑vech‑i mülk ve yurtluk Pertekrek sancağı mahlûlünden mûmâ‑ileyhimâya tevcîh ve emr‑i
şerîfi tahrîr ve hâssı tedârikiçin dahi başka tahvîl verilmişdir. Fî 9 Ş. sene [1]251
Mîr Murtaza Abdullah'ın nısf hissesi Mâliye Hazînesi'nden zabt olunmuşdur. Fî gurreti Ş sene
[1]259

Livâ‑i Ardanuç
Livâ‑i Şavşad
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 153]
[s. 156]

[18.6] Livâ‑i Mahcil,396 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Atâ ve Mehmed ve Es‘ad ve Ahmed ve Abdullah dâme izzühüme ber ve[ch‑i] iştirâk
tevcîh. 26 S. sene [1]149
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Mahcil sancağına Abdülmuttalib veled‑i Abdullah zîde mecdühûnun ceddi
Sâlih Bey fevtinden babası mezkûr Abdullah ile ammileri Atâullah ve Mehmed ve Es‘ad ve Ahmed
ber‑vech‑i ocaklık iştirâken mutasarrıflar iken mezkûr Es‘ad bilâ‑veled fevt oldukda livâ‑i mezbûrdan
hums hissesi ber‑muktezâ‑yı şurût‑ı ocaklık babası ile ammileri merkûmâna intikâl ve ber‑vech‑i
iştirâk mutasarrıflar olup ba‘dehû merkûm Atâullah fevt oldukda rub‘ hissesi oğulları Mehmed Emin
ve Yusuf'a intikâl ve ba‘dehû mezkûr Mehmed fevt oldukda rub‘ hissesi oğlu Ali'ye intikâl ve ba‘dehû
babası mezkûr Abdullah fevt oldukda rub‘ hissesi mûmâ‑ileyh Abdülmuttalib'e intikâl ve vâli arzıyla
ber‑minvâl‑i muharrer mûmâ‑ileyh ile mutasarrıflar olup ba‘dehû ammisi merkûm Ahmed bilâ‑veled
fevt oldukda rub‘ hissesine dahi mûmâ‑ileyh için bilâ‑berât vâli arzıyla mutasarrıfdır deyü yedine
berât verilmesi bâbında Tutrakan Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretleri arzıyla iltimâs ve
ancak bu makûle sancak mutasarrıfları fevt oldukda evlâd‑ı zükûruna ve bilâ‑veled fevt olanların
akrabâlarına alâ‑iştirâki's‑seviyye mutasarrıf olageldikleri ocaklık şurûtundan olduğuna binâen livâ‑i
mezbûrdan babasının rub‘ hissesine ve ammisi müteveffâ Ahmed'in rub‘ hissesine dahi ammizâdeleri
merkûmûn ile alâ‑iştirâki's‑seviyy mutasarrıf olmak iktizâ etmekle ber‑mûceb‑i şurût‑ı ocaklık livâ‑i
mezbûrdan babasının rub‘ hissesiyle ammisi müteveffâ Ahmed'in rub‘ hissesinin rub‘u mûmâ‑ileyh
Abdülmuttalib'e tevcîh olunmuşdur. Fî 5 B. sene [1]185
Hâsları tedârik olunmak için başka emr‑i şerîf yazılmışdır.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Mahcil sancağı Sâlih [Bey'in] fevtinden oğulları Mehmed ve Atâullah
ve Abdullah ve Es‘ad ve Ahmed'e ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken tevcîh ve üzerlerinde
iken mezkûr Es‘ad'ın bilâ‑veled fevtinden hums hissesi karındaşları merkûmûna ba‘dehû mezkûr
Abdullah'ın fevtinden rub‘ hissesi oğlu Abdülmuttalib'e ve ba‘dehû mezbûr Ahmed'in bilâ‑veled
396 Camili, Maçahel (Türkiye)
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fevtinden rub‘ hissesi dahi merkûmân Atâullah ve Mehmed'e intikâl eyledikden sonra mezbûr
Atâullah fevt olup rub‘ ve nısf‑ı rub‘ hissesi oğulları Mehmed Emin ve Yusuf‑ı sânî'ye intikâl edip
ba‘dehû mezkûr fevt oldu deyü rub‘ ve nısf‑ı rub‘ hissesi mahlûlünden oğlu Ali dâme izzühûya
tevcîhi Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa arz ve ancak mezbûr Abdülmuttalib'e babası
Abdullah'ın rub‘ hissesiyle ammisi müteveffâ Ahmed'in rub‘ hissesinin rub‘u 5 Ca. sene [11]85
târihinde tevcîh ve emir verildiği mukayyed olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık livâ‑i
mezbûrdan müteveffâ babası Mehmed'in rub‘ hissesiyle ammisi müteveffâ Ahmed'in rub‘ hissesinin
rub‘u mûmâ‑ileyh Ali'ye tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 Ra. sene [1]187
Hâslar tedârikiçin dahi târih‑i mezbûrda emir yazılmışdır.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Mahcil sancağına Mehmed ve Atâullah ve Abdullah ve Es‘ad ve Ahmed
veledân‑ı Sâlih ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken mutasarrıflar iken mezkûr Es‘ad'ın bilâ‑veled
fevtinden hums hissesi karındaşları merkûmûna ba‘dehû mezbûr Atâullah'ın fevtinden rub‘ hissesi
oğulları Mehmed Emin ve Yusuf‑ı sânî'ye ve ba‘dehû mezkûr Mehmed'in fevtinden rub‘ hissesi oğlu
Ali'ye ve ba‘dehû merkûm Abdullah'ın fevtinden rub‘ hissesi oğlu Abdülmuttalib'e intikâl ve vâli
arzıyla mutasarrıf ve ba‘dehû mezbûr Ahmed bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûrdan hissesi mahlûl
oldukda sülüsü mezkûr Ali'ye ve sülüsü dahi mezbûr Abdülmuttalib'e ve sülüsü dahi merkûmân
Mehmed Emin ve Yusuf‑ı sânî'ye münhasır olup müteveffâ babalarından müntakil hisselerine
ilhâkan ammileri müteveffâ Ahmed'in hissesi sülüs i‘tibârıyla tevcîh olunmayıp rub‘u seksen beş
senesinde mezkûr Abdülmuttalib'e ve rub‘u dahi seksen sekiz senesinde mezbûr Ali'ye ilhâkan tevcîh
olunup yarar ve kârgüzâr ve reâyâ‑perver ve hidemât‑ı aliyyenin temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve her
vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduklarına binâen müteveffâ‑yı mezbûr Ahmed'in
hissesinin sülüsü ber‑vech‑i ilhâk merkûmân Abdülmuttalib veled‑i Abdullah ve Ali veled‑i Mehmed
dâme izzühümâya müceddeden tevcîh ve berât‑ı şerîf‑i âlîşân verilmesi bâbında Çıldır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretleri arz eylediği ecilden zikrolunan Mahcil sancağından
babası Abdullah'ın rub‘ hissesiyle ammisi Ahmed'in hissesinin sülüsü ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
müceddeden mûmâ‑[ileyh] Abdülmuttalib veled‑i Abdullah'a tevcîh olunmuşdur. 3 Ş. sene [1]196
Bir sûreti dahi babası Mehmed'in rub‘ hissesiyle ammisi Ahmed'in hissesinin sülüsü
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık müceddeden mûmâ‑ileyh Ali veled‑i Mehmed'e tevcîh olunmuşdur.
Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Mahcil sancağının mîr‑livâ hâssından iki yük otuz bin altı yüz altmış altı
akçesinin birer yük on beşer bin üçer yüz otuz üçer akçesine Abdülmuttalib ve Abdullah ile Ali
veled‑i Mehmed ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken mutasarrıf iken mezkûr Abdülmuttalib
bilâ‑veled fevt olup hissesi mahlûl ve mûmâ‑ileyh Ali veled‑i Mehmed müteveffâ‑yı merkûmun
ammizâdesi ve müşteriki ve mûmâ‑ileyh Ali'nin oğulları Dede Mehmed ve Nasrullah her vechile
yarar ve sezâvâr ve hidemât‑ı mühimmenin idâre ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr oldukları ecilden
müteveffâ‑yı merkûmun hissesini on dokuz bin iki yüz yirmi iki akçesi ber‑vech‑i ilhâk mûmâ‑ileyh
Ali ve Mehmed'e ve otuz sekiz bin dört yüz kırk dört akçesi dahi mûmâ‑ileyh Ali'nin oğulları
mûmâ‑ileyhimâ Dede Mehmed ve Nasrullah'a Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed
Şerîf Paşa hazretlerinin arzı mûcebince ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 21 M. sene [1]217
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Mahcil sancağı ve Hohvenk nâm karye ve gayrıdan üç yük kırk altı
bin akçe hâs ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Atâullah ve Mehmed ve Abdullah ve Es‘ad ve Ahmed
veledân‑ı Sâlih'in ber‑vech‑i iştirâk üzerlerinde iken mezkûr Es‘ad bilâ‑veled fevt olup hissesi
karındaşlarına kable't‑tevcîh merkûm Abdullah dahi fevt olup bilâ‑veled fevt olan mezkûr Es‘ad'ın
hissesiyle merkûm Abdullah'ın rub‘ hissesi oğlu Abdülmuttalib'e tevcîh olundukda mezkûr Ahmed
dahi bilâ‑veled fevt olup rub‘ hissesi karındaşları mezkûrân Atâullah ve Mehmed'e kable't‑tevcîh
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mezkûrûn Atâullah ve Mehmed ve Abdülmuttalib dahi fevt olup mezbûr Mehmed'in rub‘ hissesiyle
bilâ‑veled fevt olan Ahmed'in rub‘ hissesinin rub‘u Mehmed'in oğlu Ali'ye ve bilâ‑veled fevt olan
Abdülmuttalib'in sülüs hissesinin nısfı Dede Mehmed'e tevcîh olunup geri kalan nısf‑ı hisse‑i
sancak mahlûl ve Atâullah'ın sahîh sulbî oğulları Mehmed Emin ve Yusuf‑ı sânî umûr‑dîde ve
kârgüzâr ve me’mûr oldukları hidmetin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve reâyâ‑perver ve aşîret
beyninde mu‘teber ve cümlesi hoşnûd ve râzı olduklarına binâen mahlûl olan nısf‑ı livâ‑i mezbûr
mûmâ‑ileyhimâya iştirâken tevcîhini Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretleri
arzıyla inhâ ve iltimâs ve Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz kuyûd‑ı ahkâma lede'l‑mürâcaa üç yük kırk
altı bin akçe hâss‑ı mezbûrun bir yük on beş bin üç yüz otuz üç akçesi Ali veled‑i Mehmed ve iki
yük otuz bin altı yüz altmış altı akçesi dahi diğer Ali veled‑i Mehmed ve Dede Mehmed ve Nasrullah
veledân‑ı Ali'nin üzerlerinde olduğu mukayyed olup ancak livâ‑i mezbûrun nısfı mahlûl olduğunu
vezîr‑i müşârun‑ileyh arz eylediği ecilden zikrolunan Mahcil sancağının nısfına babaları Atâullah
ile Ahmed ve Abdülmuttalib'in fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken mûmâ‑ileyhimâya
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 7 L. sene [1]221
[s. 155]

Livâ‑i Mahcil, ocaklık
Çıldır eyâletinde vâki‘ Mahcil sancağının nısfına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâslarıyla
ber‑vech‑i iştirâk yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan babaları Mehmed Emin ve ammileri Yusuf‑ı
sânî veledân‑ı Atâullah müteâkiben fevt olup livâ‑i mezbûrun nısfı mahlûl ve ammileri Yusuf‑ı
sânî bilâ‑veled fevt ve müteveffâ‑yı mezbûr Mehmed Emin'in oğulları Durak Ahmed ve İshak
dâme izzü[hümâ] dahi her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduklarına binâen livâ‑i
mezbûrun nısfı ber‑vech‑i iştirâk yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunması bâbında
hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden
haklarında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip
8 B. sene 1229 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden zikrolunan
Mahcil sancağının nısfı babaları ve ammileri mezkûrânın fevtleri[n]den yurtluk ve ocaklık iştirâken
mûmâ‑ileyhimâya tevcîh ve kendilere hitâben şurûtuyla emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 8 B. sene [1]229
Hâs tedârikiçin başka tahvîl verilmişdir.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Mahcil sancağı ve hâssının nısfı olan bir yük yetmiş üç bin akçenin bir yük
otuz dört bin beş yüz elli altı akçesine mutasarrıf Ali veled‑i Mehmed fevt olup livâ‑i mezbûrdan
ve hâssından hissesi mahlûl ve sahîh sulbî oğulları Dede Mehmed ve Nasrullah dâme izzühümâ
yarar ve işgüzâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeme lâyık ve sezâvâr olduklarından mahlûl‑i mezbûr
ber‑minvâl‑i muharrer hâss‑ı mezkûrun nısfından ber‑vech‑i iştirâk üzerlerinde olan otuz sekiz
bin dört yüz kırk dört akçe hisselerine ilhâkan ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya
münâsafeten verilmesi bâbında Çıldır Vâlisi sâbık Ali Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden haklarında
mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip işbu
17 Ş. sene [1]236 târihinde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden mahlûl‑i mezbûr fi'l‑asl uhdelerinde
olan hisseye ilhâk ile zikrolunan Mahcil sancağı ve hâssının nısfına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf olmalarıçin mûmâ‑ileyhimâya hitâben emr‑i şerîf yazılıp hâs tedârikiçin dahi başka tahvîl
verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Çıldır eyâletinde Mahcil sancağının nısfına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâslarıyla
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken mutasarrıf Durak Ahmed fevt ve İshak bilâ‑veled fevt olup
hisseleri mahlûl ve Mehmed müteveffâ‑yı mezbûr Durak Ahmed'in oğlu ve yarar ve işgüzâr ve her
vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr olduğuna binâen ber‑minvâl‑i muharrer mahlûl‑i mezbûr
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
Ahmed Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne
zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk dokuz senesi Recebü'l‑ferdinin beşinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i
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mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden babası müteveffâ‑yı mezbûr Durak Ahmed ve ammisi
İshak'ın livâ‑i mezbûrdan hisseleri mahlûllerinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
ve kendiye hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 5 B. sene [1]249
Hâssı tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır.
[s. 156]

[18.7] Livâ‑i Ardahan‑ı Büzürk397

Livâ‑i mezbûr Hâfız İbrahim dâme izzühûya tevcîh. 29 Z. sene [1]155
Mûmâ‑ileyh Hâfız İbrahim Bey'e hâlâ Kırım hânı olan celâdetlü Halim Giray Hân hazre[tler]
inin iltimâsları üzere Dergâh‑ı Muallâ Kapıcıbaşılığı ihsân‑ı hümâyûn buyurulmağla oğlu Ebubekir
zîde mecdühûya dahi livâ‑i mezbûr babası hallinden kayd‑ı sâbıkı üzere şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. Fî 23 Ca.
sene [1]171
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Ebubekir veled‑i Hâfız İbrahim
bundan akdem küffâr ile vâki‘ olan muhârebede şehîden fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve karındaşı
Süleyman Bey yarar ve işgüzâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen
Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerinin arz ve iltimâsı mûcebince
tevcîh olunmuşdur. Fî 8 L. sene [1]189
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Ardahan‑ı Büzürk sancağında ve nâhiyesinde Rabat398 nâm karye ve
gayrıdan iki yük kırk bin akçe hâs ile livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan
Süleyman fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve oğulları Mîr Ali ve Mîr Durak Ahmed dâme izzühümâ
erbâb‑ı istihkâkdan ve her vechile mahall ü müstahık olduğuna binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya münâsafeten tevcîh olunması bâbında Çıldır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Receb Bahrî Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve
başka başka emirleri tahrîr ve hâslarıçin dahi tahvîlleri verilmişdir. Fî 9 Ca. sene [1]218
Çıldır eyâletinde vâki‘ Ardahan‑ı Büzürk sancağı Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâslarıyla
Mîr Ali veled‑i Mîr Süleyman dâme izzühûnun karındaşı Mîr Durak Ahmed veled‑i Mîr Süleyman
ile münâsafeten üzerlerinde iken karındaşı mezkûr bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûrun nısfı mahlûl
ve mîr‑i mûmâ‑ileyh yarar ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen
mahlûl‑i mezbûr hissesine ilhâkan ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunması bâbında Çıldır Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i
inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 15 Ş. sene [1]229 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
zikrolunan Ardahan‑ı Büzürk sancağının nısfı karındaşı mezkûrun bilâ‑veled fevtinden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık üzerinde olan hissesine ilhâkan tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Hâslar
tedârikiçin dahi tahvîl verilmişdir. Fî 15 Ş. sene [1]229
[s. 154]

Livâ‑i Ardahan‑ı Büzürk
Mefâhirü'l‑ümerâi'l‑kirâm merâciü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadr ve'l‑ihtirâm el‑muh‑
tassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm Mîr Hasan ve Mîr Hüseyin ve Mîr Derviş
Hamza dâme izzuhüme hüküm:
Ardahan‑ı Büzürk sancağında ve nâhiyesinde Rabat‑ı Perekür(?)399 nâm karye ve gayrıdan iki
yük kırk bin akçe Defterhâne‑i Âmiremde mukayyed hâs ile livâ‑i mezbûrun rub‘una ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mîr Mehmed Emin bilâ‑veled fevt olup rub‘ hissesi ol vechile
397 Ardahan (Türkiye)
398 Yıldırımtepe Mahallesi (Çıldır/Ardahan‑Türkiye)
399 TT.d. 525, s. 155'de "Karye-i Rabat-ı Perekin" şeklinde yazılmıştır.
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mahlûl olmakla siz [mîr‑i] mîrân‑ı mûmâ‑ileyhimsiz siz hâss‑ı mezbûrun üç rub‘‑ı âharına mutasarrıf
ve müteveffâ‑yı mezbûrun karındaşları olup her vechile yarar ve kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyyemde
istihdâma sezâvâr olarak bi'l‑vücûh şâyeste‑i inâyet ve re’fet olduğunuza binâen mahlûl‑i mez‑
bûrun ilhâkan uhdenize tevcîh olunması husûsunu mülhakâtıyla eyâlet‑i Erzurum müşîri düstûr ( )
vezîrim Halil Kâmilî Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû arz ve inhâ ve ber‑mûceb‑i nizâm tevcîhini
vükelâ‑yı fihâm‑ı Saltanat‑ı Seniyyemden hâlâ umûr‑ı Mâliye nâzırı düstûr ( ) müşîr‑i sadâkat‑semî‑
rim Safvetî Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû dahi ifâde ve inbâ etmeleriyle keyfiyyet atebe‑i ulyâ‑yı
cihândârânemden lede'l‑istîzân inhâ olunduğu vechile icrâ‑yı iktizâsı husûsuna emr ü irâde‑i seniy‑
ye‑i şâhânem müteallık olarak muktezâ‑yı münîfi üzere mahlûl‑i mezbûr ol vechile tevcîhi zımnında
emr‑i şerîfim ısdârı iktizâ eylediğini nâzır‑ı müşârun‑ileyh telhîs etmeğin mûcebince livâ‑i mezbû‑
run rub‘ hissesi ber‑vech‑i ilhâk400 size tevcîh ve inâyet edip ol bâbda emr‑i münîfim ısdâr ve i‘tâ
olunmuşdur. İmdi şeref‑sünûh eden emr ü irâde‑i seniyye‑i şâhânem müeddâsı üzere sâdır olan
işbu fermân‑ı celîlü'l‑unvânım mûcebince ber‑minvâl‑i muharrer uhdenizde bulunan üç rub‘ hisse‑
lerine ilhâkan rub‘‑ı mezkûra dahi ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olup zabt u rabtında ve
himâyet‑i ahâli‑i fukarâ ve sıyânet‑i reâyâ ve berâyâ husûslarında ve sâir fermânım olan hidemât‑ı
aliyyemin rü’yet ve tesviyesi emrinde hidemât‑ı mebrûre ve harekât‑ı mergûbe ibrâzına ihtimâm
ve gayret eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet‑i şerîfe i‘timâd kılasız. Fî selhi Ra. sene [1]259

[s.156]

Çıldır eyâletinde vâki‘ Ardahan‑ı Büzürk sancağına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed ber‑ve‑
ch‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mîr Ali veled‑i Mîr Süleyman fevt olup livâ‑i mezbûr ve hâssı
mahlûl ve müteveffâ‑yı mezbûrun Mîr Hasan ve Mîr Hüseyin ve Mîr Derviş Hamza ve Mîr Mehmed
Emin oğulları her vechile şâyân‑ı âtıfet olduklarına binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık iştirâken tevcîh olunmasını Çıldır Beylerbeyisi Ahmed Paşa dâmet meâlîhi arz ve iltimâs
eylediği ecilden haklarında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 10 M. sene [1]250 gü‑
nünde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârâneden ber‑minvâl‑i muharrer babaları
mezkûrân mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık merkûmûna iştirâken tevcîh olunup emr‑i
şerîf verilmişdir. Hâslar tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 10 M. sene [1]250

Bu varak üst tarafa naklolunmuşdur.

[18.8] Livâ‑i Penek401
Mâlikâne.
[s. 157]

[18.9] Livâ‑i Acara‑i Ulyâ,402 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Süleyman dâme izzühûya tevcîh. 15 Ş. sene [1]150
Fevtinden oğlu Mehmed'e Çıldır Beylerbeyisi Hâfız Mehmed Paşa'nın arzıyla ber‑vech‑i ocaklık
tevcîh. 29 L. sene [1]168
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mehmed Bey muhârebede şehîden
bilâ‑veled fevt ve livâ‑i mezbûr mahlûl ve Ali zîde mecdühû müteveffâ‑yı merkûmun ammizâdesi olup
yarar ve hidemât‑ı aliyyenin te’diye ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen kurâsını ma‘mûr ve âbâdân ve ahâlisini mezâlimden hıfz u hırâset
eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında
Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 20 R. sene [1]189
Mezkûr Ali'nin bilâ‑veled fevtinden birâderzâdesi Ahmed Vehbi'ye tevcîh. 14 Z. sene [1]204
Hâslarıçin dahi emir verilmişdir.
400 Metinde "ilhâkan" şeklinde yazılmıştır.
401 Penek (Erzurum‑Türkiye)
402 Ajaria (Gürcistan)
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Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Acara‑i Ulyâ sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Ahmed
Vehbi fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve sahîh sulbî oğulları Yusuf‑ı sânî ve Ali dâme izzühümâ yarar
ve sezâvâr ve hidemât‑ı aliyyenin edâ ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık
oldukları ecilden livâ‑i mezbûr babaları mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya
tevcîhi bâbında Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Sâbit Paşa hazretleri arz eylediğine
binâen mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 23 Ra. sene [1]214
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Acara‑i Ulyâ sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken mutasarrıflar
olan Yusuf‑ı sânî ve Ali veledân‑ı Mîr Ahmed Vehbi müteâkiben fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl
ve mûmâ‑ileyhimâ Mîr Mehmed Râgıb ve Mîr Ali Tayyâr dâme izzühümâ müteveffâ‑yı mezbûr
Yusuf‑ı sânî'nin sahîh sulbî oğulları olup yarar ve sezâvâr ve hidemât‑ı aliyyenin edâ ve temşiyetine
sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık olduklarına binâen livâ‑i mezbûr babaları ve
ammileri fevtlerinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya iştirâken tevcîhi bâbında
Erzurum ve Çıldır Vâlisi esbak Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden 14
B. sene 1233 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyhimâya iştirâken tevcîh olunup emr‑i şerîfi tahrîr ve hâsları tedârikiçin başka emir tahrîr
olunmuşdur. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Acara‑i Ulyâ sancağının nısfına mutasarrıf
Mîr Mehmed Râgıb hissesinden hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yed edip ve nısf‑ı âharına mutasarrıf karındaşı
Ali Tayyâr veledân‑ı Yusuf‑ı sânî bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mîr Arslan Ali erbâb‑ı
istihkâkdan yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı seniyyemin her vechile te’diyesine sâhib‑i iktidâr olduğuna
livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh olunması bâbında hâlâ Çıldır Beylerbeyisi
Ahmed dâmet meâlîhi arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve
meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip işbu 3 M. sene [1]248 gününde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden ber‑minvâl‑i muharrer Mîr Mehmed Râgıb'ın
kasr‑ı yedinden Ali Tayyâr'ın bilâ‑veled fevtinden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Ali'ye
tevcîh olunmağla i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim
mûcebince livâ‑i mezbûra merkûmânın mahlûllerinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sen mutasarrıf
olasın deyü mûmâ‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 3 M. sene [1]248
Çıldır eyâletinden vâki‘ Acara‑i Ulyâ sancağına ber‑vech‑i yurtluk mutasarrıf Mîr Arslan Ali
bilâ‑veled fevt ve livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mîr Mehmed Şerîf müteveffâ‑yı mezbûrun birâderi olup
yarar ve işgüzâr ve me’mûr olduğu hidemât‑ı aliyyenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr olduğuna
binâen ber‑vech‑i yurtluk tevcîh olunmasını hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Ahmed Paşa arz ve iltimâs
eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne
zuhûra getirilip 25 L. sene [1]251 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden karındaşı mahlûlünden
livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk mûmâ‑ileyh Mîr Mehmed Şerîf'e tevcîh olunup mûmâ‑ileyhe
hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. 25 L. sene [1]251
Hâssıçin dahi başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑merkû[m].

[18.10] Livâ‑i Acara‑i Süflâ,403 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Nu‘mân Bey'in kasr‑ı yedinden [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mustafa Bey'e tevcîh. 20 B.
sene [1]161
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mustafa Bey fevt olup livâ‑i mezbûr
mahlûl olmakla taşra çerâğ olacak etmeği mukâbili Çukadâr el‑Hâc Ebubekir zîde mecdühûya sâdır
olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. 11 Ra. sene [1]172
403 Ajaria (Gürcistan)
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Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i ocaklık Mustafa dâme izzühûnun üzerinde iken âhardan el‑Hâc Ebubekir
Çukadâr'a taşra çerâğ olacak etmeği mukâbili livâ‑i mezbûr fevtinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunup gadr ve mûmâ‑ileyh Mustafa Bey hayâtda olmakla livâ‑i mezbûr kemâ fi's‑sâbık mezkûr
Çukadâr el‑Hâc Ebubekir'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Mustafa dâme izzühûya arzuhâli mûcebince livâ‑i
mezbûr tevcîh olunmuşdur. Selh‑i Ş. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı Mustafa Bey'in bilâ‑veled fevtinden
akrabâsından Sâlih Bey'e Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerinin
arzıyla tevcîh olunmuşdur. 21 N. sene [1]182
Ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık livâ‑i mezbûra mutasarrıf olan Mustafa Bey fevt olup livâ‑i mezbûr
mahlûl ve oğlu Mîr Mustafa dâme izzühû erbâb‑ı istihkâkdan olup her vechile yarar ve kârgüzâr ve
mahall ü müstahık ve sezâvâr ve hidemât‑ı aliyyenin te’diye ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr olduğuna
binâen zikrolunan Acara‑i Süflâ sancağı babası mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunacak iken Çıldır Vâlisi esbak Nu‘mân Paşa vaktinde bilâ‑veled fevtinden
akrabâsından olarak Sâlih'e arz ve tevcîh ve berât etdirip gadr ve mezkûr Sâlih dahi fevt olduğunu
hâlâ Çıldır Vâlisi <<Vezîr‑i mükerrem>> Vezîr Şerîf Mehmed Paşa <<hazretleri>> arz ve livâ‑i mezbûr
babası ve mezkûr Sâlih'in fevtlerinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyh Mustafa
dâme izzühû[ya] tevcîhi bâbında arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîf
yazılmışdır. 19 Za. sene [1]208
Hâsları tedârik için başka emir yazılmışdır.
Mezkûr Mîr Mustafa veled‑i Mustafa'nın fevtinden sulbî oğlu Mîr Dursun Mehmed dâme izzühûya
Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretlerinin iltimâsı mûcebince livâ‑i mezbûr
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîf yazılmışdır. 25 Z. sene [1]218
Hâslarıçin dahi başka emir yazılmışdır.

[18.11] Livâ‑i İmirhavi404

Livâ‑i mezbûr Mustafa dâme izzühûya tevcîh. 15 Ş. sene [1]151
Çıldır eyâletinde vâki‘ Acara ve İmirhavi sancaklarına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâslarıyla
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mustafa veled‑i Ca‘fer fevt olup livâeyn‑i mezbûreyn
mahlûl ve Mîr Hayreddin müteveffâ‑yı mezbûr oğlu olup her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olduğuna binâen livâeyn‑i mezbûreyn ber‑vech‑i yurtluk [ve] ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunması bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Şerîf Paşa hazretleri arz ve iltimâs
eylediği ecilden zikrolunan Acara ve İmirhavi sancakları babası mezkûrun fevtinden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 9 R. sene [1]216
Çıldır eyâletinde vâki‘ Acara ve İmirhavi sancaklarına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâslarıyla
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Hayreddin veled‑i Mustafa bilâ‑veled fevt olup
livâ[eyn]‑i mezbûr[eyn] mahlûl ve Mîr Hüseyin Ağa Çukadâr‑ı [Rikâb‑ı] Hümâyûn dâme izzühû
her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen livâeyn‑i mezbûreyn ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Rikâb‑ı Hümâyûn'a sunduğu arzuhâliyle
inhâ eylediği ecilden 8 S. sene [1]229 gününde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince
zikrolunan Acara ve İmirhavi sancakları mezbûrun bilâ‑veled fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyhe mülkiyyet üzere tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 8 S. sene [1]229
Hâslar tedârikiçin başka emr‑i şerîf yazılmışdır.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Acara ve İmirhavi sancaklarına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed
hâssıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Hayreddin bin Mustafa bilâ‑veled fevt olup
404 İmerhav, Meydancık (Türkiye); Buranın Doğu tarafında Gürcistan sınırları içerisinde "Imerhavi" dağı vardır.
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livâeyn‑i mezbûreyn mahlûlünden bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn Mîr Hüseyin Ağa Çukadâr‑ı
Rikâb‑ı Hümâyûn'a tevcîh olunup bu makûle yurtluk ve ocak[lık]ların mahlûlleri vukûunda vâli ve
mutasarrıfları arzıyla evlâdına ve evlâdı yoğise akrabâsına tevcîh olunagelip müteveffâ‑yı merkûmun
bilâ‑veled fevti vâki‘ ise Mîr Osman ve Mîr Ali dâme izzühümâ müteveffâ‑yı merkûmun akrabâsından
her vechile ehil ve şâyeste‑i şefkat ve merhamet olduklarından ecdâdları nân‑pâresi olan livâeyn‑i
mezbûreynin mîr‑i mûmâ‑ileyhin ref‘inden ber‑vech‑i iştirâk üzerlerine tevcîhi bâbında rikâb‑ı
kamer‑tâb‑ı mülûkâneye bâ‑arzuhâl istid‘â‑yı merhamet eylediklerine binâen şeref‑yâfte‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince mukaddem şeref‑sudûr olan hatt‑ı hümâyûn kaydı
terkîn olunmağla haklarında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 19 B. sene [1]230
gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâeyn‑i mezbûreyn mîr‑i mûmâ‑ileyhimâya iştirâken
tevcîh ve emr‑i şerîfi ısdâr ve hâssıçin dahi başka tahvîl yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Çıldır eyâletinden vâki‘ Acara ve İmirhavi sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk nısf hisseye
mutasarrıf Mîr Ali fevt olup hissesi mahlûl ve Mîr Hüseyin ve Mîr Süleyman ve Mîr Mehmed Sefer
müteveffâ‑yı mezbûrun oğulları ve yarar ve işgüzâr ve me’mûr olduğunuz hidemât‑ı aliyyemin
uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr olduklarınıza binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk size
tevcîh olunmasını hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Ahmed Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden bin iki yüz elli bir
senesi Cumâde'l‑âhire'sinin on altıncı gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden babanız müteveffâ‑yı
mezbûrun Acara ve Mirhavi sancaklarından ber‑vech‑i yurtluk nısf hissesi mahlûlünden size tevcîh
ve emr‑i şerîfi i‘tâ olunmağla hâssıçin dahi başka tahvîl verilmişdir. Fî 16 C. sene [1]251
Ortada olan kayıdda mezkûr Osman'ın mutasarrıf olduğu nısf hâss‑ı mezbûrun tecdîden ibkâ
olunup tafsîli [için] Dîvân defterine nazar oluna. Fî 12 Za. sene [1]265
[s. 158]

[18.12] Livâ‑i Aspinza,405 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Ahmed dâme izzühûya tevcîh. 8 B. sene [1]160

[18.13] Livâ‑i Poshov406

Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Ömer dâme izzühûya verilmişdir. 12 Za. sene [1]155
Hudûd‑ı Gürcistan'da vâki‘ Poshov sancağıbeyi Ömer müddet‑i vâfireden beri ba‘zı hidemât‑ı
aliyyeye me’mûr oldukca hidmet‑i lâzımesinde oğlu Mehmed Tayfur zîde mecdühû bezl‑i vücûd edip
bu def‘a babası mûmâ‑ileyhe çerâğlık ihsân olunup livâ‑i mezbûr mahlûl ve mûmâ‑ileyh Mehmed
Tayfur zîde mecdühû emekdâr ve müstahıkk‑ı inâyet olmakla livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Za. sene [1]170
Mezkûr Mehmed Tayfur bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve karındaşı Mehmed Sâdık
yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyeyi edâya sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr karındaşı mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
Çıldır Vâlisi Vezîr Süleyman Paşa hazretlerinin arzıyla tevcîh olunmuşdur. 21 S. sene [1]192
Hâsları tedârik için başka emir yazılmışdır.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Poshov sancağına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâslarıyla ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mehmed Sâdık Bey fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mehmed
Tayfur ve Ahmed Kemal müteveffâ‑yı mezbûrun oğulları ve her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet olduklarına binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya
tevcîh olunması bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretleri arz ve
iltimâs eylediği ecilden haklarında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 28 B. sene [1]229
405 Aspindza (Gürcistan)
406 Posof (Ardahan‑Türkiye)
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gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden zikrolunan Poshov sancağı babaları mezkûrun fevtinden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya iştirâken tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
Hâsları tedârikiçin dahi başka emir verilmişdir. Fî 28 B. sene 1229
Mezkûr Mehmed Tayfur'un fevtinden oğlu Mehmed Sâdık'a fî 26 Ş. sene [12]65 târihinde tevcîh
ve mezkûr Ahmed Kemal Bey'e tecdîden ibkâ olunup tafsîli [için] Dîvân defterine nazar oluna. Fî 6
N. sene [1]265

[18.14] Livâ‑i Hartvis407

Livâ‑i mezbûr Nasrullah dâme ikbâlühûya tevcîh. 27 Z. sene [1]133
Livâ‑i mezbûr mezkûrun fevtinden oğlu Durak Ahmed zîde kadruhûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerinin arzı
mûcebince tevcîh olunmuşdur. Fî selhi L. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr mezkûr Durak Ahmed Paşa'nın fevtinden sulbî oğlu Ebubekir Bey'e Çıldır Vâlisi
Vezîr Mehmed Şerîf Paşa hazretlerinin arzı mûcebince ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve emr‑i
şerîf tahrîr olunmuşdur. Hâsları tedârik için başka emir yazılmışdır. 16 L. sene [1]208
Çıldır eyâletinde vâki‘ Hartvis sancağına iki yük beş yüz akçe hâs ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf Mîr Ebubekir veled‑i Durak Ahmed Paşa bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr ve hâssı
mahlûl ve livâ‑i mezbûrun hânedân‑ı kadîminden Mîr Mehmed dâme izzühû her vechile mahall ü
müstahık ve şâyeste‑i âtıfet ve sezâvâr‑ı inâyet olduğundan livâ‑i mezbûr ve hâssı ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında hâlâ Erzurum ve Çıldır [Vâlisi] Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i
aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 21 B. sene [1]231 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i
mezbûr ve hâssı mezkûrun, bilâ‑veled fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunup emr‑i şerîf sâdır ve hâssıçin dahi başka tahvîl yazılmışdır. Fi't‑târihi'[l‑]mezbûr.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Hartvis sancağına iki yük beş yüz akçe hâs ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf Mîr Mehmed bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr ve hâssı mahlûl ve Ahmed veled‑i
Selim dâme izzühû yarar ve işgüzâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr olduğu ecilden
livâ‑i mezbûr ve hâssının ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhini sâbıkâ Çıldır Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretleri arz ve iltimâs etmekden nâşî hakkında
mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu
14 Ca. sene [1]239 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ve hâssı ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîf i‘tâ olunup hâssıçin dahi başka emr‑i âlî verilmişdir.
Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
[s. 159]

[18.15] Livâ‑i Altunkale408

Livâ‑i mezbûr Ebubekir dâme izzühûya tevcîh. 4 Ş. sene [1]146
Livâ‑i mezbûra mutasarrıf Ebubekir Bey fevt olmakla hidemât‑ı lâzımesi hâlî ve muattal kalıp ve
livâ‑i mezbûr Gürcistan hudûduna mülâsık ve istîlâ‑yı sürrâkdan havâs karyeleri harâba müşrif ve
Süleyman Es‘ad zîde mecdühû yarar ve hidemât‑ı aliyyeye kâdir reâyâ‑perver ve her vechile istikâmeti
zâhir olduğuna binâen livâ‑i mezbûr kayd‑ı kadîmîsi üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık hâlâ Çıldır
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazre[tle]rinin arzı mûcebince tevcîh olunmuşdur. 6
R. sene [1]170
407 Khertvisi (Gürcistan)
408 Shoka (Gürcistan); Ahılkelek'in kuzeybatı tarafıdır.
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Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Süleyman Es‘ad fevt olup livâ‑i
mezbûr mahlûl ve Mehmed Hayri zîde mecdühû sâbıkâ Çıldır Vâlisi Ahmed Paşa'nın kayını olup bir
dürlü medâr‑ı maâşı olmayıp müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden rikâb‑ı kâmyâba arzuhâl eyledikde
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince livâ‑i mezbûr müteveffâ‑yı
mezbûrun mahlûlünden mûmâ‑ileyh Mehmed Hayri zîde mecdühûya tevcîh olunup emr‑i şerîfi
yazılmışdır. 18 S. sene [1]176
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mehmed Hayri livâ‑i mezbûra
adem‑i rağbetinden nâşî kendi hevâ ve hevesine tâbi‘ diyâr‑ı âharda evkât‑güzâr birle me’mûr
olduğu Gürcistan seferinde ve muktezâ‑yı serhadd‑ı Lezgi ve sâir sürrâk müdâfaalarında iktizâ eden
binişlerde nâ‑mevcûd olup livâ‑i mezbûr ol vechile mahlûl ve Mehmed Saîd zîde mecdühû erbâb‑ı
istihkâkdan ve livâ‑i mezbûrun mutasarrıf‑ı sâbıkı müteveffâ Süleyman Es‘ad'ın ammizâdesi olup
yarar ve mahall [ü] müstahık ve hidemât‑ı aliyyeye kâdir ve vücûh ile sadâkat ve istikâmeti zâhir
olmakla livâ‑i mezbûr mezkûrun tahvîlinden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında hâlâ Çıldır
vâlisi olan Vezîr Hasan Paşa arz etmekle şeref‑sudûr bulan emr‑i hümâyûn mûcebince livâ‑i mezbûr
mezkûr Mehmed Hayri'nin terk‑i hidmetinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmuşdur. 15 Z. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı Süleyman Es‘ad'ın fevtinden şeref‑sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Mehmed Hayri dâme izzühûya tevcîh olunup
üzerinde ve bu âna değin hidmetinde kat‘â kusûru olmayıp rükûb ve nüzûle iktidârı olduğunu müeyyid
hâlâ Çıldır vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretleri mektûbuyla inhâ etmişiken
terk‑i hidmetinden livâ‑i mezbûr mutasarrıfı sâbık Süleyman Es‘ad'ın ammizâdesi Mehmed Saîd'e
tevcîh olunup gadr olmakla livâ‑i mezbûr mezkûr Mehmed Saîd'in ref‘inden mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 6 Ra. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr mezkûr Mehmed Hayri'nin bilâ‑veled fevtinden birâderzâde[si] İbrahim Tâhir'e
sâbıkâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid Nu‘mân Paşa'nın arzıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunmuşdur. Fî 10 B. sene [1]186
Hâslar tedâriki emri yazılmışdır.
[s. 166]

Livâ‑i Altunkale
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mehmed Hayri Bey bilâ‑veled fevt
olup İbrahim Tâhir Bey müteveffâ‑yı merkûmun birâderzâdesi olduğuna binâen 10 B. sene [1]186
târihinde livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup hâlâ üzerinde ve
zâtında yarar ve kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyyenin te’diye ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve vücûhla
şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden livâ‑i mezbûr kemâ‑kân yine mûmâ‑ileyhe ibkâsıçin Çıldır Vâlisi
Vezîrim Süleyman Paşa arz ve iltimâs etmekle bin yüz doksan üç senesi Muharrem'inin on altıncı
gününden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i <<arpalık>> yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer
kılınmağla kemâ‑kân mutasarrıf olmak için emr‑i şerîf yazılmışdır. 16 M. sene [1]193
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan mezkûr İbrahim Tâhir Bey fevt olup
livâ‑i mezbûr mahlûl oldukda sahîh sulbî oğlu Mehmed Râgıb'a hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
Mehmed Şerîf Paşa'nın arzıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. 16 S. sene [1]208.
Ber‑mûceb‑i icmâl hâsları dahi târih‑i merkûmdan berât‑ı âlîşân verilmek için emri yazılmışdır.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Altunkale sancağı Mîr Yusuf Hazîne‑i Hümâyûn'un ecdâdı Ca‘fer Bey'den
büyük pederi Süleyman Bey'e gelinceye kadar ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh oluna gelip pederi
Nasrullah Bey'e dahi tevcîh olunmak iktizâ eder iken vâli‑i esbak Ahmed Paşa pederine nefsâniyyeti
olduğundan kayını Mehmed Hayri'ye tevcîh etdirip ânın dahi adem‑i rağbet ve nâ‑mevcûdundan
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ecânibden âhara tevcîh olunarak el‑yevm Mehmed Râgıb üzerinde olduğunu Rikâb‑ı Hümâyûn'a
arzuhâliyle inhâ ve livâ‑i mezbûr ecdâdına tevcîh oluna geldiğinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
kendiye verilmesi bâbında istid‘â ve kuyûdâtı ba‘de'l‑ihrâc livâ‑i mezbûr ecdâdına tevcîh oluna geldiği
rikâb‑ı müstetâba bâ‑takrîr istîzân ve mûmâ‑ileyh Hazîne‑i Hümâyûn hademesinden olup yarar ve
kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyyenin rü’yet ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet
ve şâyeste‑i merhamet olduğuna binâen şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince zikrolunan Altunkale sancağı merkûm Mehmed Râgıb'ın ref‘inden mûmâ‑ileyhe
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 9 B. sene [1]212
"Mûcebince amel oluna" deyü keşîde buyurulan mübârek hatt‑ı hümâyûn bâ‑fermân‑ı âlî şerh verilmişdir.
27 B. sene [1]212
Altunkale sancağına mutasarrıf Mîr Yusuf Hazîne‑i Hümâyûn‑ı sâbık bilâ‑veled fevt olup livâ‑i
mezbûr mahlûl ve livâ‑i mezbûr Mehmed Râgıb dâme izzühûnun âbâ vü ecdâdı nân‑pâresi ve âhardan
bir vechile dahl ü taarruz îcâb eder hâlî yoğiken müteveffâ‑yı mezkûr bundan akdem livâ‑i mezbûru
hilâf inhâ bir takrîb üzerinden ref‘ ve kendiye tevcîh ve berât etdirip mûmâ‑ileyhe gadr olduğunu
bi'l‑cümle ümerâ‑i elviye takrîr ve şehâdet eylediklerine binâen zikrolunan Altunkale sancağı Mîr
Yusuf Hazîne‑i Hümâyûn‑ı sâbıkın bilâ‑veled fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh
Mehmed Râgıb dâme izzühûya tevcîh olunması bâbında Çıldır vâlisi olup Faş muhâfızı olan Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Sâbit Paşa hazretleri arz etmeğin mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 11 S. sene [1]215
[s. 159]

Altunkale sancağı ve hâssına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mehmed Râgıb
veled‑i İbrahim fevt olup livâ‑i mezbûr ve hâssı mahlûl ve oğulları Cemaleddin Süleyman ve Ali
dâme izzühümâ yarar ve işgüzâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr oldukları ecilden
livâ‑i mezbûr ve hâssının ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve iştirâk mûmâ‑ileyhimâya tevcîhi Çıldır
Vâlisi esbak müteveffâ es‑Seyyid Ahmed Paşa bâ‑ma‘rifet‑i yoklamacı arz etmekden nâşî haklarından
mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip işbu 22 Z.
sene 1240 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden livâ‑i mezbûr ve
hâssının ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve iştirâk mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunup emr‑i şerîf ısdâr ve
hâssıçin dahi başka emr‑i şerîf yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.

[18.16] Livâ‑i Ostiha409

Livâ‑i mezbûr Ömer dâme izzühûya tevcîh. 10 Ra. sene [1]151
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ömer Bey bilâ‑veled fevt olup ve livâ‑i mezbûr Açıkbaş410 tarîki
ma‘berinde ve hudûd‑ı Gürcistan'a mümâs ve mülâsık ve dest‑zede‑i sürrâk‑ı Gürciyândan adem‑i
emn ü âsâyiş ile havâs kurâsı harâba müşrif ve an‑asl bî‑hâsıl ve kalîlü'l‑menâfi‘ ve umrânı elzem
ve enfa‘ ve Abdi dâme izzühû müteveffâ‑yı merkûmun karındaşı olup yarar ve ahvâl‑i serhadden
haberdâr ve livâ‑i mezbûru mekâyid‑i Gürciyândan hıfz ve imâret etmeğe kâdir olmakla livâ‑i
mezbûr kayd‑ı kadîmîsi üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh buyurulmasını
Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretleri arz etmekle mûcebince ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. 4 Ra. sene [1]170
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Ostiha sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Abdi
bundan akdem fevt oldukda el‑Hâc Ali nâm kimesne bir takrîb üzerine tevcîh etdirip ancak mezkûr
sancağında sâkin olmadığından başka sancağ‑ı mezkûrun hudûd ve sınırını muhâfaza ve muhâreseye
adîmü'l‑iktidâr ve Mîr Mustafa Âtıf müteveffâ‑yı mezbûrun birâderzâdesi olduğundan gayrı livâ‑i
409 Otskhe (Gürcistan) nehri ve çevresidir.
410 İmereti (Gürcistan); Bölge adıdır. Merkezi Kutais şehridir. Abdurrahman Ateş, "Şehzade Selim ve Şah I. İsma‑
il'in Gürcistan Seferleri (XVI. Yüzyılın İlk Çeyreği)", Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1(2), 2015, s. 37.
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mezbûru te’diye ve temşiyetine ve hudûd ve sınırını muhâfaza ve muhâreseye muktedir olup her
vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Çıldır Beylerbeyisi Mehmed Sâbit Paşa arz etmeğin mûcebince
tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr ve hâslar tedâriki için başka tahvîl yazılmışdır. Fî 22 S. sene [1]212
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Ostiha sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık el‑Hâc Ali Bey'in üzerinde
ve livâ‑i mezbûrun derûnunda sâkin ve umûr‑ı serhadde bezl‑i kudret ve her vechile sancağ‑ı
mezkûrun beyliğine sezâvâr‑ı âtıfet ve hidemât‑ı aliyyenin edâ ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr iken
livâ‑i mezbûru vâli‑i sâbık vaktinde hilâf inhâ bir takrîb Mustafa Âtıf Bey berât etdirip gadr‑i sarîh
eylediğinden başka mîr‑i merkûm altı yedi konak mesâfe mahalde sâkin olup hidmetinde nâ‑mevcûd
ve târik‑i hidmet olduğunu eyâlet‑i mezbûrede olan umûm alâybeyileri i‘lâm ve mûmâ‑ileyh her
vechile mahall ü müstahık olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık müceddeden mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunmasını Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Receb Bahrî Paşa hazretleri arz ve iltimâs
eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 25 R. sene [1]218
Livâ‑i mezbûrun nısfı dahi mîr‑i merkûm Mustafa Âtıf'ın terk‑i hidmet ve ref‘inden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh el‑Hâc Ali Bey'in karındaşı Halil Bey'e ber‑vech‑i meşrûh vezîr‑i
müşârun‑ileyhin arzı ve iltimâsı mûcebince müceddeden tevcîh olunup târih‑i mezbûrda emr‑i şerîf
yazılmışdır. Hâslarıçin dahi başka başka emirleri yazılmışdır.
[Ek: 160/1]

[s. 160]

Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Ostiha sancağı için ba‘d‑ezîn ashâb‑ı ağrâzın ve vâli‑i vilâyetin hilâf
inhâ arz ve arzuhâli zuhûrunda huzûr‑ı âsafîde terâfu‘‑ı şer‘ olunmadıkca derkenâr olunmamak
için kaydına şerh verilmesini mûmâ‑ileyh el‑Hâc Ali Bey arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet etmeğin arz
ve arzuhâli vürûdunda hasmıyla mürâfaa olmadıkca derkenâr olunmamak üzere fermân‑ı âlî sâdır
olmakla kaydı bâlâsı dîk olduğundan bâ‑fermân‑ı âlî işbu şukka üzerine tahrîr ve hıfzolunmuşdur.
Fî gurreti Ca. sene [1]218
Livâ‑i Ostiha (Osha)
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Ostiha sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık münâsafe[ten] mutasarrıf
olan Halil ve el‑Hâc Ali müteâkiben bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mehmed Memiş
dâme izzühû erbâb‑ı istihkâkdan ve her vechile mahall ü müstahık olduğuna binâen livâ‑i mezbûr
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Erzurum ve Çıldır Vâlisi
esbak Pehlivân es‑Seyyid İbrahim Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i
aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu 9 Ca. sene 1234
gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden livâ‑i mezbûr merkûmân
Halil ve el‑Hâc Ali'nin mahlûllerinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed Memiş
dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîfi tahrîr olunup ve hâssı tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır.
Fî 9 Ca. sene [1]234

[s.159]

[18.17] Livâ‑i Çıldır

Livâ‑i mezbûr Osman zîde mecdühûya tevcîh. 17 Z. sene [1]161
Çıldır sancağı ser‑i hudûdda vâki‘ ve istîlâ‑yı a‘dâdan ahâlisi perâkende ve harâba müşrif olup
kemâ fi'l‑evvel şen ve âbâdân etmek şartıyla Osman Bey'e tevcîh olunmuşiken rağbet etmediğinden
yedinde olan emr‑i şerîfi verip rızâsıyla kasr‑ı yed ve ferâğat edip ol vechile mahlûl olmakla Durak
Hasan zîde mecdühûya şen ve âbâdân etmek şartıyla livâ‑i mezbûr merkûm Osman Bey'in kasr‑ı
yedinden kayd‑ı kadîmîsi üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmak bâbında hâlâ Çıldır
eyâletine mutasarrıf Vezîr el‑Hâc Ahmed Paşa hazretleri arz etmekle mûcebince livâ‑i mezbûr
mûmâ‑ileyh Durak Hasan zîde mecdühûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. 19 S. sene [1]170
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Çıldır sancağı serhadd‑ı a‘dâda bulunmak hasebiyle livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf olan Durak Hasan istîlâ‑yı a‘dâdan ahâlisini muhâfazada adem‑i iktidârını izhâr ve kemâl‑i
aczini i‘tirâf birle sancağı hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yedinden dârende Mîr Mehmed Nakî zîde mecdühû
bi'l‑vücûh yarar ve şecî‘ ve rükûb ve nüzûle kâdir ve muhârese‑i serhadd‑ı mezkûreye sâhib‑i iktidâr
olduğu umûm elviye beyleri, hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretleri
tarafına i‘lâm ve livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîhini vezîr‑i
müşârun‑ileyh arz eylediğine binâen mûcebince kasr‑ı yedinden yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Hâslarıçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 8 N. sene [1]221
Çıldır sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı Durak Hasan bundan akdem fevt
olup livâ‑i mezbûr mahlûl oldukda oğlu dârende Süleyman Kâmil dâme izzühûya tevcîh olunmak
iktizâ eder iken Çıldır Vâlisi esbak müteveffâ Selim Paşa garaz ve nefsâniyyete mebnî mezkûr Durak
Hasan'ın kasr‑ı yedinden hilâf inhâ ile ecânibden Mîr Mehmed Nakî'ye tevcîh etdirmiş olduğundan
mûmâ‑ileyhe gadr olmuş olmakla hilâf inhâ tevcîh olunan Mîr Mehmed Nakî'nin ref‘inden livâ‑i
mezbûrun mûmâ‑ileyhe tevcîhini Çıldır Vâlisi sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Lütfü Paşa
hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden 3 Za. sene [1]233 târihinde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve emr‑i şerîfi
tahrîr ve hâssı tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 3 Za. sene [1]233
Mîr Nakî dâme izzühû yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyeyi edâya sâhib‑i iktidâr ve her vechile
müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden Çıldır sancağı hâssıyla ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıfı Durak Hasan kasr‑ı yedinden bundan akdem mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh ve
üzerinde olup livâ‑i mezbûr ve hâssa bir vechile dahl îcâb etmez iken fâriğ‑i mezkûrun oğlu Süleyman
Kâmil Bey Çıldır Vâlisi sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Lutfullah Paşa hazretlerini iğfâl
ve hilâf ihbâra mebnî babası fevtinden ve mîr‑i mûmâ‑ileyhin ref‘inden kendiye tevcîh olunmasını
müsted‘î vezîr‑i müşârun‑ileyhden bir takrîb arz ahzıyla livâ‑i mezbûr hâssıyla ber‑minvâl‑i
muharrer mezkûra tevcîh olunmuş ise de babası mezkûr Durak Hasan hâl‑i hayâtında livâ‑i mezbûr
ve hâssından hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yed etmiş olduğundan mîr‑i mûmâ‑ileyh mağdûr olmuş idiğinden
livâ‑i mezbûr ve hâssı mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe ibkâsı bâbında
hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hâfız Ali Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği
ecilden 12 R. sene [1]234 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ve hâssı ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyh Mehmed Nakî dâme izzühûya ibkâ olunup emr‑i
şerîfi tahrîr ve hâssı tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 12 R. sene [1]234
Kıdveteyi'l‑ümerâi'l‑kirâm umdeteyi'l‑küberâi'l‑fihâm zevi'l‑kadri ve'l‑ihtirâm
el‑muhtasseyn bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm Mîr Tâhir ve Mîr Abdulhamid dâ‑
me izzühümâya hüküm:
Çıldır sancağında ve nâhiyesinde Simon411 nâm karye ve gayrıdan iki yük yirmi üç bin üç yüz
altmış beş akçe Defterhâne‑i Âmiremde mukayyed hâs ile livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıf Mîr Mehmed Nakî fevt olup hâss‑ı mezbûr mahlûl ve siz müteveffâ‑yı mezbûrun
oğulları ve yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyemin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her
vechile inâyet‑i aliyyeme lâyık ve sezâvâr olduğunuza binâen mahlûl‑i mezbûru[n] iştirâken size
tevcîh olunmasını mülhakâtıyla Erzurum Müşîri düstûr ( ) vezîrim Halil Kâmilî Paşa edâma'llâhu
Teâlâ iclâlehû arz ve iltimâs eylediği ecilden ber‑mûceb‑i nizâm tevcîhini hâlâ umûr‑ı Mâliyem
nâzırı düstûr ( ) müşîr‑i sadâkat‑semîrim Safvetî Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû takr[îr] ve telhîs
etmeğin mûcebince hakkınızda mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâ‑
dişâhânem zuhûra getirilip işbu bin iki yüz elli yedi senesi Zilka‘deti'ş‑şerîfesinin beşinci gününde
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârânemden babanız mahlûlünden ber‑vech‑i
411 Çıldır'ın doğu tarafında Gürcistan‑Ermenistan sınırında ve bugün Ermenistan tarafında "Simon Papi" isminde
bir bölge ismi vardır.
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yurtluk ve ocaklık iştirâken size tevcîh ve inâyet edip işbu emr‑i münîfim ısdâr ve tesyâr olunmuş‑
dur. İmdi sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince ber‑minvâl‑i meşrûh babanız mahlûlünden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken siz mutasarrıf olup zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve
sıyânet‑i ahâli ve berâyâ husûslarına mübâderet ve sâir fermânım olan hidemâtın hüsn‑i rü’yet ve
tesviyesine ve kavânîn‑i cedîde‑i müessese ahkâmı vechile ibrâz‑ı harekât‑ı mergûbeye ihtimâm ve
gayret eyleyesiz deyü emr‑i şerîf tahrîr ve hâssı için başka tahvîl yazılmışdır. Fî 5 Za. sene [1]257

[s. 160]

Livâ‑i Çıldır
Bu kayd başka, karşısında olan kayd başkadır.
Livâ‑i mezbûrda ve nâhiyesinde bilâ‑yazı Kobulet412 ve Hasanlu nâm karyelere eyâlet‑i mezbûrda
vâki‘ sâir yurtluk ve ocaklık mutasarrıfları ne vechile mutasarrıf olagelmişler ise ol vechile reâyâsını
zabt u rabt ve hırâset etmek ve taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den emr ü fermân olan umûr ve husûsa kemâ
yenbagî itâat ve inkıyâd eylemek üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık 12 S. sene 1193 târihinde
mutasarrıf ve yedine berât‑ı şerîf verilmiş olan Süleyman bu def‘a fevt olup zikrolunan karyeteyn‑i
merkûmeteyn mahlûl ve Arslan Ali ve Saîd ve Mehmed Emin dâme izzühüm müteveffâ‑yı mezbûrun
oğulları ve yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile
inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr olduklarına binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
iştirâken oğulları mûmâ‑ileyhime tevcîh olunmasını hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Ahmed Paşa arz ve
iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu 25 S. sene
[1]251 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârâneden babaları mahlûlünden
karyeteyn‑i merkûmeteyn ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken mûmâ‑ileyhime tevcîh olunup
emr‑i şerîf verilmekle berâtı dahi verilmesiçin başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 161]
[s. 162]

[18.18] Livâ‑i Hınıs ve Tekman

Livâeyn‑i mezbûreyne Süleymanlı aşîreti ümerâsından Mehmed veled‑i Mîr Mahmud
zîde mecdühûnun ceddi İbrahim Bey ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf iken vefât eyledikde
İran cânibinden zuhûr eden Esedullah bir takrîb kendiye tevcîh ba‘dehû babası Mîr Mahmud ifâde‑i
hâl edip hakkı zâhir olduğuna binâen livâeyn‑i mezbûreyn ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh ve ba‘de vefâtihî mîr‑i mûmâ‑ileyh sabî ve bî‑kes bulunmak hasebiyle merkûm Esedullah
yine üzerine tevcîh etdirip gadr ve ba‘dehû fevtinden oğlu Ali'ye onun dahi fevtinden diğer oğlu sabî
Veli'ye ammisi Babahân bi'l‑vekâle zabt etmek üzere tevcîh ve sabî‑i mezkûr Veli hadd‑i bülûğa resîde
oluncaya değin beher sene cânib‑i mîrî için Erzurum gümrüğü emînlerine maktûan bin guruş edâ
ve teslîm etmek şartıyla ibkâ etdirip ancak merkûm Babahân celb‑i mâl sevdâsıyla fukarâ‑yı raiyyet
ve ahâliye olan zulmünden beynlerinde münâzaât‑ı kesîre vukûuyla sabî‑i mezkûr Veli ve ammisi
mezbûr Babahân Sivas tarafına firâr edip mîr‑i mûmâ‑ileyh Mehmed veled‑i Mîr Mahmud yarar
ve işgüzâr ve zabt u rabta ve hırâset‑i ahâli ve raiyyete sâhib‑i iktidâr ve her vechile şâyeste‑i inâyet
ve sezâvâr‑ı merhamet olduğuna binâen hakkında zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan dört senesi
şehr‑i Recebü'l‑ferdinin dördüncü gününden merkûm Veli'nin müteahhid olduğu bin guruşu beher
sene gümrük‑i mezbûr emînleri cânibine edâ ve teslîm eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve
avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden zikrolunan Hınıs ve Tekman sancakları mezkûr Veli'nin ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyh Mehmed veled‑i Mîr Mahmud zîde mecdühûya
şurût‑ı mezkûre ile tevcîh olunup emri tahrîr olunmuşdur. Fî 4 B. sene [1]194
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Hınıs ve Tekman sancaklarına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf
olan Mîr Mehmed veled‑i Mahmud ba‘zı müteğallibeye istinâd ile livâeyn‑i mezbûreyn reâyâsı
412 Kobuleti (Gürcistan!)
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fukarâsına hadden efzûn taaddîye cesâret ve katl‑i nüfûs ve hetk‑i ırz ve gasb‑ı emvâl misillü
harekâta tasaddî ve âğâz edip encâm‑ı kârı mülâhaza ve havfından İran cânibine firâr ve livâeyn‑i
mezbûreyn hâlî ve Veli Bey müteveffâ Esedullah Paşa'nın oğlu olup eben an‑ceddin mutasarrıf ve
cümlenin marzî ve muhtârı ve dîn ü Devlet‑i Aliyye'de hidmetleri sebkat ve hidemât‑ı me’mûresinin
edâ ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve vücûhla mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet ve merhamet
olduğu ecilden zikrolunan Hınıs ve Tekman sancakları mezkûr Mîr Mehmed'in ref‘inden şart‑ı
kadîmi üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Veli Bey'e tevcîh olunması bâbında Erzurum
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretleri arz eylediğine binâen beher sene cânib‑i mîrî için
Erzurum gümrüğü emînlerine maktûan bin guruş edâ ve teslîm eylemek şartıyla livâeyn‑i mezbûreyn
merkûm Mîr Mehmed veled‑i Mahmud'un ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Veli
Bey'e tevcîh olunmuşdur. 6 Za. sene [1]195
Ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Hınıs ve Tekman sancaklarına mutasarrıf olup rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile şânı terfî‘ kılınan Esedullah Paşazâde Veli dâme ikbâlühû yarar ve işgüzâr ve her vechile
mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet ve âtıfet olduğu ecilden kayd‑ı kadîmîsi üzere beher sene
cânib‑i mîrî için Erzurum gümrüğü emînlerine maktûan bin guruş edâ ve teslîm eylemek şartıyla
livâeyn‑i mezbûreyn bundan akdem ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup hâlâ
üzerinde olmağla şart‑ı kadîmi mûcebince kemâ‑kân ibkâ kılınması bâbında Erzurum Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Mustafa Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediğine binâen şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve vezîr‑i müşârun‑ileyhin arz ve iltimâsı mûceblerince zikrolunan Hınıs
ve Tekman sancakları şart‑ı mezkûre ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve
mukarrer kılınıp emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 26 S. sene [1]196
Hâlâ Hınıs ve Tekman sancaklarıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Veli'nin ahâli
ve reâyâ fukarâsının mekîdet‑i Ekrâd'dan hıfz u hırâsete adem‑i iktidârı nümâyân ve sâbıkâ Hınıs ve
Tekman sancaklarına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mehmed veled‑i Mîr Mahmud
yarar ve işgüzâr ve her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet ve âtıfet olduğu ecilden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık livâeyn‑i mezbûreyn mezkûr Veli'nin ref‘inden tevcîh olunması bâbında Erzurum
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Timur Paşa arz eylediğine binâen beher sene cânib‑i mîrî için Erzurum
gümrüğü emînlerine maktûan bin guruş edâ ve teslîm eylemek şartıyla zikrolunan Hınıs ve Tekman
sancakları ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 13 Ca. sene 1197
Hâlâ Hınıs ve Tekman sancaklarına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mehmed
veled‑i Mîr Mahmud dâme izzühû yarar ve işgüzâr ve her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i
inâyet olduğu ecilden livâeyn‑i mezbûreyn Veli'nin ref‘inden kayd‑ı kadîmîsi üzere bin yüz doksan
yedi senesi Cemâziye'l‑evvel'inin on üçüncü gününde beher sene cânib‑i mîrî için Erzurum
gümrüğü emînlerine maktûan bin guruş edâ ve teslîm eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup üzerinde livâeyn‑i mezbûreyn kemâ‑kân mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmasını
hâlâ Bayezid sancağı mutasarrıfı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan İshak Paşa tahrîr ve iltimâs
etmekle zikrolunan Hınıs ve Tekman sancakları ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe
ibkâ ve mukarrer kılınıp emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 13 R. sene 1198
Hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretleri tarafından mukaddem ve muahhar
vürûd eden tahrîrâtının hulâsası mefhûmunda eyâlet‑i Erzurum muzâfâtından Hınıs ve Tekman
sancaklarının sâbık ve lâhık mutasarrıfları olan Veli Paşa ve Mehmed Bey'in zulm ü taaddîleri
livâeyn‑i mezbûreyn reâyâları inhâ ve hâl‑i mağdû[r]iyyetlerini istirhâm eylediklerine binâen
müşârun‑ileyh Erzurum'a ba‘de'l‑vürûd merkûmânın keyfiyyetleri taraf‑ı şer‘a ihâle ile ahâliden
lede'l‑istifsâr cümlenin istisvâbları üzere müceddeden sûret‑i haseneye ifrâğı husûsu i‘lâm
olunduğuna binâen tekrâr şurût‑ı kadîmeleri istihbâr olundukda seferler vukûunda memâlik‑i sâirde
cânib‑i mîrîden tahrîr olunduğu üzere ulûfe ve bahşîşleri verilerek bin nefer süvâri asâkirden mâadâ
yüz nefer kapısı halkıyla seferde mevcûd bulunmak şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh
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olunageldiği ihbâr olunup lâkin şurût‑ı mezkûreye adem‑i i‘tibâr ile ba‘zan vâli buyuruldusuyla zabt u
rabt olunmak hasebiyle fukarâ‑yı raiyyet mübtelâ‑yı fakr u meşakkat olduğu vâreste‑i kayd‑ı beyân
olduğu ( ) ve ( ) mûmâ‑ileyhimâ Veli Paşa ve Mehmed Bey'in kadîmden beri adâvet‑i külliyyeleri
olmak hasebiyle Veli Paşa Muş Mütesellimi Maksud Paşa'ya ve Mehmed Bey'in Bayezid mutasarrıfı
İshak Paşa'ya ilticâ ve lede'l‑iktizâ asâkir ve cihât‑ı sâire ile her biri bir tarafa iânet birle kâh Veli Paşa ve
kâh Mehmed Bey zabt u tasarruf ve re’s‑i mâldan ziyâde ribh ile istidâne eyledikleri mebâliğ‑i vefîreyi
senede birkaç def‘a ahâliye tevzî‘ ve cebren tahsîl ve ehadühümâ âharın tarafdârı olan kimesneleri
katl ve i‘dâm etmeleriyle reâyânın emn ü râhatları meslûb olup diyâr‑ı âhara müteferrik ve perîşân
oldukların ve fî nefsi'l‑emr mûmâ‑ileyhimânın adâvet ve muhârebeleri sebebiyle taht‑ı nizâma idhâl
ile vesîle‑i ‘imârı olur hâlâtın istihsâli adîmü'l‑imkân ve husûsan düyûn‑ı vefîreye giriftâr olmaları
hasebiyle lede'l‑iktizâ bir işe yaramayacakları zâhir ve ayân ve fî‑mâ‑ba‘d ahâli ve fukarânın emn ü
râhatlarıyla havâli‑i merkûmenin ‘imârı için mûmâ‑ileyhimânın azli idi veyâhûd izâleleri emrine
muvaffak idiği nümâyân olmakla rahmen li'l‑fukarâ ve sıyâneten li'l‑mîrî livâeyn‑i mezkûreynin
ocaklık kaydı ref‘ ve terkîn ve senevî beş bin guruş mâl takdîr olunup meblağ‑ı mezbûrun bin beş
yüz guruşu cânib‑i mîrîçin mültezim tarafından Erzurum gümrüğü emînlerine ve mâadâsı hâslar
i‘tibârıyla Erzurum vâlilerine verilmek üzere hâs ta‘yîn ve fî‑mâ‑ba‘d vâli buyuruldusu ve tarîk‑i
âhar ile bir dahi mûmâ‑ileyhimâya ihâle ve ilzâm olunmayıp hemen vülât‑ı izâm taraflarından zabt
ve müteferrik olan reâyâları evtân‑ı kadîmlerine iskân etdirilmek bâbında başka ve mûmâ‑ileyhimâ
Muş Mütesellimi Maksud Paşa ve Bayezid mutasarrıfı İshak Paşa merkûmân Veli Paşa ve Mehmed
Bey'den keff‑i yed birle bir tarafa iânet etmemek üzere tenbîh ve te’kîdi şâmil başka başka ve merkûm
Veli Paşa ve Mehmed Bey dahi adâvet ve münâfese ve harekât‑ı sâbıkalarını terk ve kendi hâlleriyle
meşgûl olmaları tenbîh ve mütenebbih olmadıkları sûretde ıyâl ve evlâdlarıyla diyâr‑ı âhara nefy ü
iclâ olunmaları bâbında başka evâmir‑i şerîfe ısdâr buyurulmasın müşârun‑ileyh üç kıt‘a kâimesinde
ve Erzurum kâdısı i‘lâmında tahrîr ve inhâ eyledikleri takrîr ile lede'l‑arz vedî‘atullâh olan fukarâ‑yı
raiyyet üzerlerinden mezâlim ve taaddiyâtın def‘iyle istihsâl‑i esbâb‑ı âsâyiş ve istirâhat‑ı fukarâya
ikdâm‑ı nasbü'l‑ayn‑i ihtimâm‑ı hazret‑i cihândârî olduğuna binâen rahmen li'l‑fukarâ Hınıs
ve Tekman sancaklarının ocaklık kaydları ref‘ ve terkîn ve takdîr olunan beş bin guruş mâlı sene
be‑sene Erzurum vâlileri ma‘rifetleriyle mültezimi tarafından Erzurum gümrükcülerine teslîm
olunmak ve fî‑mâ‑ba‘d vakten mine'l‑evkât livâeyn‑i mezbûreynin sâbık ve lâhık mutasarrıfları olan
Veli Paşa ve Mehmed Bey'e ihâle ve ilzâm olunmamak şartıyla Erzurum vâlilerinin himâyelerinde
mahmî olmalarıçin hâslar misillü taraflarından mu‘tedil ve reâyâ‑perver ve zabt u rabt‑ı memleket
ve himâyet ü sıyânet‑i sekene ve raiyyete kudret ve liyâkati ezhar mücerrebü'l‑etvâr adam ta‘yîni
ile zabt etdirmek üzere Başmuhâsebe'ye kaydolunup i‘lâm‑ı hâli mutazammın müşârun‑ileyhe
hitâben iktizâsına göre emr‑i şerîfi ve Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne ilmühaberi verilmek bâbında
bâ‑telhîs ve fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince kaydolunup ber‑vech‑i muharrer livâeyn‑i
mezbûreynin zabtıçin emr‑i şerîf verilmekle sâbıku'l‑beyân üç kıt‘a evâmir‑i şerîfenin tahrîriçin
dahi Başmuhâsebe'den vürûd eden ilmühaber kâimesi mûcebince Dîvân‑ı Hümâyûn'dan iktizâsına
göre emirleri tahrîr ve ocaklık kaydı ref‘ ve terkîn olunmak için Kîse[dârlık] tarafından ilmühaberi
verilmek bâbında sâdır olan fermân‑ı âlîye imtisâlen Dîvân‑ı Hümâyûn'dan iktizâ eden üç kıt‘a
emirleri tahrîr ve asl‑ı fermân‑ı âlî kalem‑i mezbûrda hıfzolunmağla ocaklık kaydı ref‘ ve terkîn
olunmak üzere vürûd eden ilmühaber mûcebince terkîn olunmuşdur. 25 R. sene [1]199
[Ek: 162/1]

﴾ Boş sayfa﴿

[Ek: 162/2‑1a]

﴾ Boş sayfa﴿

[Ek: 162/2‑1b]

Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne kaydoluna.
Şirvan kazâsı cibâlinde mümtâz ve mu‘tenâ bir ma‘den‑i kesîrü'n‑nemâ mevcûd ise dahi Yezîdî
usâtının eyâdi‑i tagallüblerinde kaldığından usât‑ı merkûm yedlerinden istihlâs ve tathîri husûsuna
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[Ek: 162/2‑2a]

[Ek: 162/2M‑1b]

irâde‑i aliyye taallukuyla iktizâsı Muş mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan Murad Paşa'dan bâ‑tahrîrât
isti‘lâm olundukda ma‘den‑i mezkûrun tasallut‑ı usât‑ı merkûmeden istihlâsıyla zâhire ihrâcı ve
Diyarbekir eyâletinin kendiye tevcîhine ve eyâlet‑i merkûme kazâlarından Şirvan kazâsının İs‘ird
mukâtaasına ilhâkan ocaklık vechile uhdesine tevcîhine menût idiğini iş‘âr etmekden nâşî key‑
fiyyet rikâb‑ı müstetâb‑ı mülûkâneye arz ve istîzân olundukda mûcebince tanzîmi bâbında hatt‑ı
hümâyûn‑ı icâzet‑makrûn‑ı şâhâne şeref‑rîz‑i sudûr olduğuna binâen eyâlet‑i merkûme paşa‑yı
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuş olmağla kazâ‑i mezbûr kangı sancağa dâhil ise kaydını ihrâc ile
ma‘den‑i mezkûrun umûr‑ı örfiyyesinin rü’yet ve idâresi ve levâzımâtından olan hatab ve kömür
ve sâir esbâb‑ı i‘mâli mütevakkıf olduğu mesâlihin tanzîm ve temşiyeti ve ba‘dehû ebnâ‑yı hâne‑
dânına münhasır olup ale'd‑devâm ikdâm eylemek şartıyla Şirvan kazâsı evlâdına meşrûta olmak
üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık paşa‑yı mûmâ‑ileyhe tevcîh ile berâtının ısdâr[ı] bâbında sâdır
olan fermân‑ı âlîşân mantûku üzere ma‘den‑i mezkûr husûsiçin Darbhâne‑i Âmire Nâzırı saâdetlü
Ebubekir Efendi hazretlerinin i‘lâmı mûcebince emr‑i şerîf ısdâr olunmuş olmağla kuyûda mürâ‑
caat olundukda el‑yevm paşa‑yı mûmâ‑ileyh tarafından zabt olunan Diyarbekir eyâletinde vâki‘
senevî dört bin altı yüz kırk guruş on beş akçe mâl ve zamân‑ı zabtı Mart ibtidâsından olan hâshâ‑i
mîr‑livâ‑i İs‘ird ve tevâbii mukâtaası bundan akdem mahlûlden altı bin guruş muaccele ile Sadr‑ı
sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Yusuf Ziya Paşa hazretlerine ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh
olunup ba‘dehû müşârun‑ileyh bilâ‑muaccele paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kasr‑ı yed eylediğini ifâde‑bir‑
le bâ‑fermân‑ı âlî Başmuhâsebe'ye kayd ve kaydı ol vechile tashîh olunmuş olduğu ve Diyarbekir
ve Musul eyâletlerinin icmâl ve mufassalları tetebbu‘ olundukda Şirvan kazâsının tahrîri mahalli
bulunmadığı ve kazâ‑i mezbûr Diyarbekir Voyvodalığı'nın müfredâtına dâhil olmadığı ve yurtluk
ve ocaklık olarak mukaddem ve muahhar berât ve emr‑i şerîf tahrîri mahalli bulunmadığı Mâlikâne
ve Defterhâne‑i Âmire ve Başmuhâsebe ve Tahvîl kalemlerinden ba‘de't‑tahrîr kâide‑i mîriyyeye
ve misl‑i mesbûkuna kıyâsen muktezâ‑yı nizâmı Mâlikâne'den suâl olundukda şeref‑yâfte‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve fermân‑ı âlîşân mûceblerince kâide‑i mîriyyeye ve misl‑i
mesbûku olan Hınıs ve Tekman mukâtaasına tatbîkan mukâtaa‑i mezbûrun mâl‑ı mukayyedini be‑
her sene vakt ü zamânıyla Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve teslîm eylemek ve muaccele‑i kadîmesi olan
altı bin guruş ile îcâb eden resm‑i dellâliyyesini ber‑vech‑i peşîn teslîm‑i Hazîne‑i Âmire etmek ve
ma‘den‑i mezkûrun husûle gelmesi ehass‑ı matlûb‑ı şâhâne olmağla i‘mâl ve idâresi husûsuna
kemâ‑yenbagî sa‘y ü ikdâm eylemek ve mahlûl vukûunda âhara verilmeyip muaccele‑i kadîme‑
siyle evlâda verilmek şartıyla mukâtaa‑i mezbûr maa kazâ‑i Şirvan paşa‑yı mûmâ‑ileyhin ber‑ve‑
ch‑i yurtluk ve ocaklık uhdesine kaydolunup şurûtuyla berâtı ve Defterhâne‑i Âmire ve Dîvân‑ı
Hümâyûn ve Başmuhâsebe kalemlerine ve Zimmet ve Kalemiyye defterlerine ilmühaberleri veril‑
mek iktizâ eylediği derkenâr olunmağın mûcebince altı bin guruş muaccelesiyle îcâb eden yüz yir‑
mi guruş resm‑i dellâliyyesini ve harc‑ı aklâmını ba‘dehû irsâl ve Hazîne‑i Âmire'ye ve mahallerine
// teslîm eylemek şartıyla sâlifü'z‑zikr Şirvan kazâsı hâshâ‑i mîr‑livâ‑i İs‘ird ve tevâbii mukâtaasına
ilhâkan evlâd‑ı evlâda meşrûta olarak ve mahlûl vukûunda âhara verilmeyip muaccele‑i kadîme‑
siyle evlâda verilmek ve ma‘den‑i mezkûrun i‘mâl ve idâresi husûsuna kemâ‑hüve'l‑matlûb sa‘y ü
gayret eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık paşa‑yı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup şurût‑ı
mezkûre derciyle berâtı ve mahall‑i mezkûreye ilmühaberleri verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı
âlîşân sâdır olmağın mûcebince bin iki yüz yirmi senesi Mart'ı ibtidâsından zabt u rabt eylemek
üzere şurûtuyla berâtı yazılmak için tezkiresi ve mahall‑i sâireye ilmühaberleri verilmekle Dîvân‑ı
Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber verildi. Fî 23 Ra. sene 1221
[Mühür] Dâyim emân‑ı Hak'da ola Mehmed Emin
Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne
Mîr‑i mîrândan hâlâ Muş mutasarrıfı Murad Paşa dâme ikbâlühû tarafından vârid olan tahrîrâtın
hulâsasında Bayezid mutasarrıfı Mahmud Paşa, Eleşkird Beyi Halil Bey ile muhârebeye tasaddî
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edip mukâvemet edemediğine binâen yemîn ve şart ile inandırarak Bayezid'e celbetdikden sonra
mîr‑i mûmâ‑ileyhi katl ve bin kîselikden mütecâviz mâlını zabt ve Haydarânlı ağalarını dahi re’y
vermişiken katleylediğinden başka külliyyetli asâkir ile hudûda karîb kurâya vürûd‑birle gasb ü
gâret ve bunun emsâli nice nice mezâlim ve taaddiyâta mücâseret eylediği ve eğer fırsat bulur ise
paşa‑yı mûmâ‑ileyh üzerine hücûm edeceği ve "Hınıs benim mâlikânemdir" diyerek fukarâ ve
zuafâya eylediği cevr ü hasârın nihâyeti olmadığı ve paşa‑yı mûmâ‑ileyh kavl ü karârına i‘timâd
olunur makûleden olmadığına binâen paşa‑yı mûmâ‑ileyh ile beynlerinin ıslâhı adîmü'l‑imkân idiği
ve bu husûs zımnında Kars Muhâfızı Mehmed Paşa'nın kâime ve şukkası irsâl olunmuş olduğu
beyânıyla emvâl‑i mîriyyesi üzerine iki yüz elli guruş zammıyla Hınıs ve Tekman sancağı evlâdiyet
ve meşrûtiyyet üzere mûmâ‑ileyh Murad Paşa'ya berât‑ı âlîşân inâyet ve ihsân buyurulur ise üç yüz
kîseye kabûlü olmağla hîn‑i tanzîm ve berâtının tarafına vürûdunda kat‘â te’hîri tecvîz etmeyerek
müteahhid olduğu sâlifü'z‑zikr üç yüz kîse akçeyi on gün zarfında Erzurum veyâhûd ma‘den tara‑
fından poliçe edeceğinden bahisle husûs‑ı mezbûrun tanzîmine inâyet buyurulması mûmâ‑ileyh
Murad Paşa dâme ikbâlühû bir kıt‘a kâime ve bir kıt‘a şukkasında tahrîr ve inhâ ve mûmâ‑ileyh
Murad Paşa sâdât‑ı kirâmdan olup eslâfından ziyâde himâyet ve sıyânet‑i fukarâ ve zuafâya ih‑
timâm ü dikkat ve hidemât‑ı seniyyenin ber‑vefk‑i matlûb rü’yet ve tesviyesine bezl‑i makderet
etmekde olup bi'l‑cümle memleket kendiden hoşnûd ve müteşekkir olduğunu müş‘ir Van muhâ‑
fızının arzuhâlini ve Muş ve Van ve Bitlis kâdılarının i‘lâmlarıyla Kars muhâfızı paşa‑yı mûmâ‑ileyhin
mârrü'z‑zikr kâime ve şukkasını irsâl etmekle mezkûr Hınıs ve Tekman sancağının bu def‘a üç yüz
elli kîse muaccelesi cânib‑i mîrîye i‘tâ olunmak ve mahlûl oldukca muaccele‑i kadîmesiyle teslîm‑i
hazîne olunmak şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhin istid‘âsı üzere yurdluk sûretiyle tevcîhi husûsunun
iktizâ‑yı nizâmı bâ‑takrîr ifâde olunmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlîşân mûcebince Hazîne‑i
Âmire'de mahfûz Başmuhâsebe defterlerine nazar olundukda fi'l‑asl ber‑vech‑i ocaklık ve yurdluk
zabt olunan eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Hınıs ve Tekman sancakları mukâtaasının rub‘ hissesi senevî
üç bin guruş fâiz üzere seyyidetü'l‑muhadderât iklîletü'l‑muhsenât tâcü'l‑mestûrât zâtü'l‑âlî
ve's‑saâdâ Hadice Sultan dâmet ismetühâ ve zâdet iffetühâ ile çerâğ‑ı mahsûsası Dilpezîr Hanım
zîdet iffetühânın ber‑vech‑i mâlikâne uhdelerinde olduğu ve diğer üç rub‘ hissesi livâeyn‑i mezkû‑
reteynde vâki‘ züamâ ve erbâb‑ı tîmârdan yoklamada nâ‑mevcûd olduklarına binâen Îrâd‑ı Cedîd‑i
Hümâyûn Hazînesi'nden zabtı fermân olan zeâmet ve tîmârlardan Hınıs sancağında yüz seksen
beş ve Tekman sancağında otuz beş aded ki cem‘an iki yüz yirmi aded zeâmet ve tîmârların emr‑i
ilzâmı mukâtaa‑i merkûmeye ilhâk olunup senevî hâsılâtlarından fâiz olarak üç bin guruş Îrâd‑ı
Cedîd‑i Hümâyûn Hazînesi'ne ve mezkûr zeâmet ve tîmârların mukayyed olan dokuz yük on beş
bin sekiz yüz yetmiş bir akçe yazılarının beher bin akçesinden maa tahsîldâriyye cânib‑i mîrîden
tahsîli mu‘tâd olan üçer yüz kırkar akçeden cem‘an iki bin beş yüz doksan beş guruş bedel‑i mîrî‑
leri mukâtaa‑i merkûmenin asl‑ı mâl‑ı mîrîsi olan altı bin guruş ile maan Hazîne‑i Âmire'ye ve müşâr
ve mûmâ‑ileyhimânın rub‘ hisselerine âid sâlifü'z‑zikr üç bin guruş fâizi taraflarına ve maa harc‑ı
aklâm ve muhâsebe altı yüz altmış iki guruş kalemiyyesi dahi mahallerine teslîm olunmak için be‑
her sene Erzurum gümrüğü ümenâsı tarafından Dersaâdet'e vürûd edecek irsâliyye mâlıyla maan
Dersaâdet'e irsâl olunmak üzere Mart duhûlünde Erzurum gümrüğü ümenâsına edâ ve bin guruş
hâs akçesi dahi vakt ü zamânıyla Erzurum vâlilerine teslîm olunmak üzere mutasarrıf‑ı sâbıkları Veli
Paşa ve birâderi İbrahim Bey'in ref‘lerinden bin iki yüz sekiz senesi Mart'ından i‘tibâren İshak Pa‑
şazâde mûmâ‑ileyh Mahmud Paşa ve birâderi İbrahim Bey'e yüz bin guruş muaccele ve ber‑mu‘tâd
resm‑i dellâliyyesi teslîmi ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâen ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh
olunup şerâit‑i lâzımesi derciyle iki yüz dokuz senesi evâsıt‑ı Şa‘bân'ında tafsîlen berâtları verilmiş
olduğu ba‘de'l‑ihrâc muktezâsı suâl olundukda fermân‑ı âlî nâtık olduğu üzere bu def‘a üç yüz elli
kîse akçe muaccelesi cânib‑i mîrîye i‘tâ olunmak üzere mûmâ‑ileyh Murad Paşa'nın uhdesine tev‑
cîh olunmasına irâde‑i aliyye taalluk eylediğine ve mefhûm‑ı inhâya nazaran mâlına iki yüz elli gu‑
ruş zam ve muaccele‑i mezkûre ile ber‑mu‘tâd resm‑i dellâliyyesi paşa‑yı mûmâ‑ileyh tarafından
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ber‑vech‑i peşîn i‘tâ ve teslîm ve yed‑i vâhid sûretiyle mukâtaa‑i mezbûrun üç rub‘ hissesi yine
şerâit‑i sâbıkı üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn uhdesine mâlikâne tevcîh‑birle berât‑ı
şerîf ve Îrâd‑ı Cedîd Hazînesi'ne ve Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne ve Darbhâne‑i Âmire'ye ilmüha‑
berleri i‘tâsıyla tanzîmi iktizâ eylediği derkenâr olundukda üç yüz elli kîse muaccele akçesi ve
ber‑mu‘tâd üç bin beş yüz guruş resm‑i dellâliyyesini Hazîne‑i Âmire'ye teslîm eylemek ve mahlûl
oldukda muaccele‑i kadîmesi teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olunmak ve maa zam mâlını ve tîmâr‑ı mezkû‑
run hâsılât ve bedel‑i mîrîsini ve harc‑ı aklâm ve muhâsebe ve kalemiyyesini ve fâiz akçesi olan
mebâliğ‑i merkûmeyi sâbıkı üzere Erzurum gümrüğü mâl‑ı irsâliyyesiyle vakt ü zamânıyla Dersaâ‑
det'e irsâl ve mahallerine teslîm ve hâss‑ı mezkûru vaktinde mahallinde Erzurum vâlilerine edâ
eylemek şartıyla ve şerâit‑i sâiresi derciyle işbu bin iki yüz on sekiz senesi Mart'ından i‘tibâren zabt
eylemek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olundukdan sonra berâtı tanzîm ve tara‑
fına irsâl olunmak için mebâliğ‑i mezbûreyi tamâmen ve serîan irsâl eylemesi zımnında Paşa‑yı
mûmâ‑ileyh tarafına tahrîrât‑ı seniyye irsâli iktizâ edeceği ve mukâtaa‑i mezbûre derkenâra göre
ber‑vech‑i mâlikâne verilmek lâzım gelip ancak fermân‑ı âlîde yurtluk sûretiyle olmağla bu takdîrce
ba‘d‑ezîn mahlûlü zuhûrunda irâde olduğu vechile muaccele i‘tâsıyla verilmek şartı te’kîdi lâzım
geleceği ve maa resm‑i dellâliyye muaccelesi olan üç yüz elli yedi kîse akçe bi‑mennihî Teâlâ işbu
sene‑i mübâreke Şa‘bân‑ı şerîfinde ihrâc olunacak kısteyn mevâcibi gününe tahsîs olunmak üzere
tanzîmi husûsu irâde‑i aliyyeye menût mevâddan idiği beyânıyla takdîm kılınan takrîr bâlâsına zik‑
rolunan sancakların hey’et‑i asliyyesi yurdluk ve ocaklık sûreti olup bu def‘a yine hâleti kadîmesine
ircâ‘ı hem irâha‑i fukarâyı mûcib ve hem nef‘‑i mîrî husûsunu müstevcib olacağı vâreste‑i kayd u
iş‘âr olduğuna binâen takrîr‑i mezkûrda mübeyyen olduğu vechile üç yüz elli kîse muaccelesiyle
ber‑mu‘tâd resm‑i dellâliyyesi teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olunmak ve mahlûlü vukûunda muaccele‑i
kadîmesi verilmek ve beher sene sultân‑ı müşâr ve hanım‑ı mûmâ‑ileyhimânın hisse‑i fâizleri ve
mâl‑ı mîrî ve emvâl‑i sâiresi sâbıkı üzere vakt ü zamânıyla mahallerine edâ olunmak şartıyla sâli‑
fü'z‑zikr sancaklar yurdluk ve ocaklık vechile paşa‑yı mûmâ‑ileyhe tevcîh ve berâtına derc olunma‑
sı husûsu sadrıa‘zam devletlü efendimiz hazretleri taraflarından şerh verilerek takrîr‑i mezkûr
Rikâb‑ı Hümâyûn'a lede'l‑arz "takrîr mûcebince tanzîm olunsun, lâkin ahz olunacak muaccelenin
nısfı kesr‑i mevâcibe ve nısfı Tophâne ve Cebehâne mühimmâtına tahsîs olunsun, zîrâ mühimmâta
muhtâcız" deyü hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn şeref‑yâfte‑i sudûr olmağla mûcebince tanzîmine
mübâderet ve Hınıs ve Tekman sancakları Mahmud Paşa ve birâderi İbrahim Bey'den ref‘ olunup
müşârun‑ileyhimâ Hadice Sultan ile Dilpezîr Hanım'ın mâlikâne fâizleri olan senevî üç bin guruş
müşâr ve mûmâ‑ileyhimâya ve zeâmet ve tîmârlar bedeli olan üç bin guruş Îrâd‑ı Cedîd‑i Hümâyûn
Hazînesi'ne ve altı bin guruş irsâliyye mâlı ve iki bin beş yüz doksan beş guruş bedel‑i mîrî ile bu
def‘a zammolunan iki yüz elli guruş Hazîne‑i Âmire'ye ve altı yüz altmış iki guruş kalemiyyesi dahi
ale'd‑devâm beher sene vakt ü zamânıyla mahallerine edâ ve teslîm ve cânib‑i mîrîye hasâret ol‑
mamak için hâl vukûunda muaccele‑i kadîmesi mukâbili olan altmış bin guruş cânib‑i mîrîye te’di‑
ye ve i‘tâ olunmak şartıyla livâeyn‑i mezkûreteynin üç rub‘ hissesinin mâlikâne kaydı terkîn ve
batnen ba‘de batnin ve karnen ba‘de karnin evlâd‑ı evlâda yurdluk ve ocaklık olmak üzere i‘tâ olup
zikrolunan mâlikâne fâizi ve sâir emvâl‑i mîriyyesi ve kalemiyyesi ve hal vukûunda muaccele
mukâbili edâ olmadıkca ber‑vech‑i yurdluk ve ocaklık mutasarrıf olmaları şurûtu bir vakt ve bir
zamânda fesh olunmayıp ilâ‑âhiri'l‑eyyâm mu‘teber ve düstûrü'l‑amel tutulmak şartı derciyle
berât‑ı şerîf i‘tâ olunmak bâbında fermân‑ı âlîşân sâdır ve sâlifü'z‑zikr yüz yetmiş beş bin guruş
muaccelesiyle üç bin beş yüz guruş resm‑i dellâliyyesi ki cem‘an yüz yetmiş sekiz bin beş yüz gu‑
ruşu târih‑i temessükden doksan bir gün mürûrunda paşa‑yı mûmâ‑ileyh tarafından getirdip
teslîm‑i Hazîne‑i Âmire eylemeye müteahhid olduğunu nâtık işbu sene‑i mübâreke mâh‑ı Cemâzi‑
ye'l‑evveli'sinin on birinci günü târihiyle müverrah paşa‑yı mûmâ‑ileyhin kapıkethüdâsı Mehmed
Rüşdî Efendi memhûr temessük vermekle şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ve sâdır olan fermân‑ı âlîşân mûcebince mâlikâneye kayd ve temessük‑i mezbûr hıfzolunup şerâit‑i
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mezkûre derciyle berâtı ve Defterhâne ve Dîvân‑ı Hümâyûn ve Sergi'ye ve Zimmet ve Kalemiyye
ve Îrâd‑ı Cedîd‑i Hümâyûn defterlerine ve sultân‑ı müşârun‑ileyhânın kethüdâsı tarafına başka
başka ilmühaberleri ve ifâde‑i hâl zımnında Erzurum gümrükcüsüne hitâben iktizâsına göre emri
tahrîr olunmak fermân buyurulmağın mûcebince kayd ve temessük‑i mezbûr hıfzolunup Hınıs ve
Tekman sancaklarında vâki‘ sâlifü'z‑zikr zeâmet ve tîmârların emr‑i ilzâmı ilhâkıyla maan yed‑i vâhid
sûretiyle livâeyn‑i mezkûreteyn mukâtaasının üç rub‘ hissesi bin iki yüz on sekiz senesi Mart'ı ibti‑
dâsından i‘tibâren şerâit‑i mezkûre ve evlâdiyet üzere yurtluk ve ocaklık vechile zabt eylemek üze‑
re berâtı ve ifâde‑i hâl emri tahrîr ve mahall‑i mezkûreye ilmühaberleri verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn
Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 20 Ca. sene 1218
[Mühür] Yâ Aliyyü'l‑a‘lâ

[s. 163]

[18.19] Livâ‑i Malazgird413

Livâ‑i mezbûr Abdi ref‘inden Ahmed Bey'e Erzurum Vâlisi Vezîr Abdullah Paşa arzıyla tevcîh
olunmuşdur. 7 M. sene [1]168
Sâbıkâ Erzurum vâlisi olan Vezîr Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa mektûb gönderip eyâlet‑i Erzurum
mülhakâtı olan sancaklardan Malazgird sancağına mutasarrıf olan Ali Bey erâzil makûlesi olduğundan
zulm ü taaddîsine ve harekât‑ı nâ‑hemvârına sancağ‑ı mezkûr ahâlileri tâb‑âver olamadıkları ve
birkaç seneden beri perâkende ve perîşân olup iki sülüsü mertebesi kurâları harâb ve hâlî kalıp maktû‘
olan dört bin guruş mâl‑ı cizye ve emvâl‑i mîriyye‑i sâire külliyyen edâ olunmayıp ve mürûr u ubûr
eden ebnâ‑i sebîlin ba‘zısı helâk ve ba‘zılarının emvâl ve eşyâ ve devâb ve mevâşîleri gasb ü gâret
olduğundan tarîk‑i mezkûr dahi mesdûd olup mahûf ve muhâtara ve sâire sâri[k] makûlesi olduğu
ve merkûm Ali Bey'in pederi Nuh Bey dahi eşkıyâdan olmak hasebiyle cezâsı tertîb ve maktûlen
fevt olmağla harâb olan kurâlar şen ve âbâdân olup tevcîhi târihinden üçüncü sene zarfında dört bin
guruş mâl‑ı cizye ve emvâl‑i sâire dahi kabzına me’mûrlara edâ olunmak şartıyla livâ‑i mezbûr hâlâ
Bayezid sancağı mutasarrıfı Mahmud Paşazâde Abdullah dâme izzühûya tevcîh ve ihsân buyurulması
bâbında inâyet recâsına vezîr‑i müşârun‑ileyh arzıyla inhâ ve iltimâs etmeğin Dîvân‑ı Hümâyûnumda
mahfûz olan elviye defterlerine mürâcaat olundukda livâ‑i mezbûr bundan akdem mâlikânelikden
ref‘ ve senevî maa zam altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü emînlerine vermek şartıyla
sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr Abdullah Paşa'nın arzıyla İbrahim Bey'e altmış dört Zilhicce'sinin on
sekizinci gününden ibkâ ba‘dehû ref‘inden sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr İbrahim Paşa'nın arzıyla
altmış altı Zilhicce'sinin yirmi sekizinci gününde Bayezid sancağı mutasarrıfı Mahmud Paşa'nın oğlu
Abdi Bey'e tevcîh ve ba‘dehû ref‘inden şurût‑ı sâbıkı üzere vezîr‑i müşârun‑ileyh Abdullah Paşa'nın
arzıyla altmış sekiz senesi Muharrem'inin yedinci gününden Ahmed Bey'e tevcîh olunduğu mastûr
ve mukayyed bulunup zikrolunan Malazgird sancağı mezkûr Ahmed Bey'in ref‘inden senevî maa zam
altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü emînlerine vermek şartıyla mûmâ‑ileyh Abdullah
dâme izzühûya tevcîh olunmuşdur. 3 Za. sene [1]173
Erzurum Vâlisi Vezîr el‑Hâc İbrahim Paşa hazretleri mektûb gönderip eyâlet‑i Erzurum
mülhakâtından Malazgird sancağını Bayezid mutasarrıfı Mahmud Paşa Kürdistan'a idhâl ve kabza‑i
tasarrufuna almak sevdâsı ve bey ve beyzâdelerine buğz u adâveti hasebiyle mahlûl olan ba‘zı şurût
ve kuyûda rabt ve kayd ile bundan akdem oğlu Abdullah Bey'e tevcîh etdirip ancak livâ‑i mezbûr
hâlî ve harâbe olup rabt eylediği şurûtun rü’yet ve icrâya iktidâr ve imkânı olmadığından nâşî
tevcîhi târihinden beri havâle‑i çeşm‑i i‘tibâr eylemeyip adem‑i rağbet etmekle emr‑i pâdişâhî ile
makarr‑ı hükûmetde kimesne bulunmadığından Malazgird kasabası kurb ve civârında birkaç pâre
mevcûd ve bakıyye olan karyelerine ve kasabasına göçebe Ekrâd tâifesi tasallut edip bi'l‑külliyye
harâbına bâis olacaklarından gayrı livâ‑i mezbûre ez‑kadîm nân‑pâreleri olan ümerâsına gadr‑i küllî
olmağla Nuh Beyzâde Ali Bey dâme izzühû ez‑kadîm livâ‑i mezbûrun bey ve beyzâdelerinden olup
mahall‑i merhamet ve şâyeste‑i inâyet olduğu ecilden kadîmi nân‑pâresi olan livâ‑i mezbûr mezkûr
413 Malazgirt (Murtaza‑Türkiye)
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Abdullah'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet olunmak recâsına
müşârun‑ileyh ve Erzurum Kâdısı Mevlânâ Mehmed Muhlisî zîde fezâilühû ve Bitlis kazâsı nâibi
Yusuf ve Ahlat kazâsı nâibi Mehmed ve Adilcevaz kazâsı nâibi Mevlânâ İbrahim zîde ilmühüm ve
Bitlis Hâkimi Mehmed Haydar Hân dâme ulüvvuhû livâ‑i mezbûrun ber‑vech‑i muharrer mûmâ‑ileyh
Ali dâme izzühûya tevcîhiçin başka başka arz ve Bitlis ve Ahlat ve Adilcevaz ve Malazgird'de sâkin
ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve sâdât ve meşâyih ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı dahi ber‑vech‑i
muharrer başka başka mahzar etmeleriyle Dîvân‑ı Hümâyûnumda mahfûz olan Elviye defterlerine
mürâcaat olundukda livâ‑i mezbûr bundan akdem mâlikânelikden ref‘ ve senevî maa zam altı bin
beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü emînlerine vermek şartıyla mutasarrıfı Ahmed Bey'in
ref‘inden sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa'nın arzıyla yüz yetmiş üç senesi
Zilka‘de'sinin üçüncü gününde Abdullah Bey'e tevcîh olunduğu mukayyed bulunmağın zikrolunan
Malazgird sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyh ve kâdı ve nüvvâb arzları ve ahâli mahzarları mûceblerince
merkûm Abdullah Bey'in ref‘inden maa zam senevî altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü
emînlerine vermek şartıyla mûmâ‑ileyh Ali dâme izzühûya şurût‑ı sâbıkı üzere tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. 19 S. sene [1]176
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Malazgird sancağı[na] ez‑kadîm mukayyed olan senevî dört bin guruş
mâlı ile Ali Bey nâm kimesne mutasarrıf iken yetmiş dört senesi evâhirinde ref‘inden mâlına iki bin
guruş zam ve hâlâ Bayezid sancağı mutasarrıfı Mahmud Paşazâde Abdullah dâme izzühûya tevcîh
olunup ancak livâ‑i mezbûr harâba müşrif beş on pâre karye ve bir sagîr kasaba ve kaleden ibâret
mâadâ hâlî ani'r‑reâyâ olduğundan mâl‑ı kadîmi dahi sinîn‑i vâfireden beri pezîrâ‑yı husûl olmayıp
mâl‑ı mezkûr livâ‑i mezbûru i‘mâr edinceye dek kendi mâlından edâya muhtâc olduğundan gayrı
hîn‑i tevcîhinde yurtluk ve ocaklık ve te’bîd kaydı olmadığından adem‑i kabûl ve şimdiye dek terk
edip bu evânda livâ‑i mezbûr mukayyed‑i kadîmi yalnız dört bin guruş mâlı ve te’bîden yurtluk
ve ocaklık vechile kabûlünü inhâ ve bu vechile tevcîhi bâbında hâlâ Erzurum eyâletine mutasarrıf
Vezîr el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerinden babası ve mûmâ‑ileyh Dersaâdet'e arz eylemesini inhâ
ve iltimâs edip fi'l‑hakîka livâ‑i mezbûr göçebe Ekrâd tâifeleri ve Yezîdî eşkıyâlarının yaylak ve
güzergâhları olup nehb ü gâret ve gadr u hasâretlerinden perâkende ve perîşân ve gitdikçe hâlî ve
harâbe ve çöl ve beyâbân olacağı nümâyân olmağla sâhib‑i servet ve aşîret bir kimesnenin taht‑ı
tasarruf ve nezâretinde olmak lâzım ve lâ‑büd olmağın mûmâ‑ileyh Abdullah dâme izzühûya Selivan
aşîretinin kişizâde ve kibârı ve cümlesinin memdûh ve mu‘teberi olup zabt u rabt‑ı vilâyet ve hıfz u
hırâset‑i raiyyet ve i‘mârına sâhib‑i iktidâr ve her vechile şâyeste ve sezâvâr olmağla ber‑minvâl‑i
meşrûh zammolunan iki bin guruşu ref‘ ve mâl‑ı mukayyed‑i kadîmi olan yalnız dört bin guruşu
sene be‑sene edâ ve teslîm etmek ve ahâli‑i raiyyeti cem‘ ve istishâb ve hıfz u hırâset ve şen ve âbâdân
eylemek şartıyla fî mâ‑ba‘d mezbûr Ali Bey tarafından ve taraf‑ı âhardan müdâhale ve mutâlebe
olunmamasıçin livâ‑i mezbûr te’bîden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık müceddeden mûmâ‑ileyhe
tevcîh ve ibkâ ve şurûtuyla emr‑i âlîşân inâyet ve ihsân buyurulmasını vezîr‑i müşârun‑ileyh arzıyla
inhâ ve iltimâs etmeğin Dîvân‑ı Hümâyûnumda mahfûz elviye defterlerine mürâcaat olundukda
eyâlet‑i Erzurum mülhakâtından sâlifü'z‑zikr Malazgird sancağı bundan akdem mâlikânelikden
ref‘ ve senevî maa zam altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü emînlerine vermek şartıyla
mutasarrıfı Ahmed Bey'in ref‘inden vâli‑i sâbık Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa'nın arzıyla yüz yetmiş
üç senesi Zilka‘de'sinin üçüncü gününde mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşiken ref‘inden maa zam senevî
altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü emînlerine vermek şartıyla şurût‑ı sâbıkı üzere
vezîr‑i müşârun‑ileyhin arzı ve urûz ve mahzar mûceblerince yüz yetmiş altı senesi Safer'inin on
dokuzuncu gününden mezkûr Ali Bey'e tevcîh olunduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın livâ‑i
mezbûru i‘mâr eylemek için müddet‑i vâfire âhara tevcîh olunmayıp beher sene ibkâ olunmak ve
şurût‑ı sâbıkı üzere altı bin beş yüz guruş mâlını beher sene Erzurum gümrüğü emînlerine vermek
şartıyla livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Abdullah dâme izzühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Ca. sene 1176.
Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
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Ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Malazgird sancağı senevî altı bin beş yüz guruş mâlını beher
sene Erzurum gümrüğü emînlerine vermek şartıyla mukaddemâ Nuh Beyzâde Ali dâme izzühûnun
üzerinde ve livâ‑i mezbûr ahâlisinin marzîsi ve eben an‑ceddin nân‑pâresi iken hilâf inhâ üzerinden
ref‘ ve mağdûr olup reâyâsının perîşânlığına bâis olduklarından gayrı on seneden beri Erzurum
gümrüğüne merbût olan mâl‑ı mîrîsi verilmeyip kesr‑i mîrîye müeddî oldukların sancaklı ve sâir
ehl‑i vukûf olanlar Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Abdurrahman Paşa hazretleri
tarafına ihbâr edip ve livâ‑i mezbûrun Erzurum gümrüğüne merbût mâl‑ı mîrîsi olan altı bin beş
yüz guruşu beher sene Erzurum gümrüğü emînlerine vaktiyle edâ ve vezîr‑i müşârun‑ileyhin
maiyyetinde sancağı askeriyle kıyâm eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Abdullah'ın ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını vezîr‑i müşârun‑ileyh mektûbuyla
inhâ ve iltimâs etmeğin şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince şurût‑ı
sâbıkı üzere beher sene altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü emînine teslîm eylemek
üzere müşârun‑ileyhin iltimâsına binâen livâ‑i mezbûr Abdullah Bey'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Nuh
Beyzâde Ali dâme izzühûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî
gurreti S. sene [1]177
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Malazgird sancağıbeyi olan Ali Bey geçen sene me’mûr olduğu Gürcistan
seferinde gâib ve hayât ve memâtı nâ‑ma‘lûm oldukda sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
Abdurrahman Paşa hazretleri tarafından bâ‑buyuruldu livâ‑i mezbûr gâib‑i mezkûrun karındaşı
Mehmed Bey'e zabt etdirilip ancak livâ‑i mezbûre göçebe Ekrâd Yezîdî tâifelerinin ekser yaylak ve
güzergâhları olup an‑asl pâ‑zede‑i gadr u hasâretleri olduğundan gayrı mîr‑i merkûmun hadâset‑i
sinni ve muhâfazaya adem‑i iktidârından nâşî eşkıyâ‑i mezbûre fürce‑yâb olmalarıyla tasallutları
harâbına bâis ü bâdî olmağla sıyâneten li'l‑ibâd sâhib‑i servet ve aşîret birinin taht‑ı tasarruf ve
nezâretinde olmak lâzım ve lâ‑büd olmağın hâlâ Bayezid sancağı mutasarrıfı Mahmud Paşa'nın oğlu
olup ve sâbıkâ livâ‑i mezbûr beyi olan Abdullah dâme izzühû evsâf‑ı mezbûre ile mevsûf ve Selivan
aşîretinin kişizâde ve kibârı ve memdûh ve mu‘teberi olup zabt u rabt‑ı vilâyet ve hıfz [u] hırâset‑i
ahâli ve raiyyet ve i‘mârına sâhib‑i iktidâr ve şâyeste ve sezâvâr ve livâ‑i mezbûre harâb ve perîşân
olup maa zam mâl‑ı mukayyedleri olan altı bin beş yüz guruşa tahammülü olmamağla zammolunan
iki bin beş yüz guruşu afv ve fürû‑nihâde ve mâl‑ı mukayyed‑i kadîmi olan dört bin guruşu tevcîhi
târihinden üç sene tamâmında Erzurum gümrüğü emînlerine sene be‑sene edâ ve teslîm etmek ve
ahâli‑i raiyyeti cem‘ ve istishâb ve gürûh‑ı eşkıyâdan hırâset ve şen ve âbâdân eylemek şartıyla livâ‑i
mezbûre te’bîden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Abdullah dâme izzühûya tevcîh olunması
bâbında Erzurum vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretleri arzıyla inhâ
ve iltimâs etmeğin şurût‑ı sâbıkı üzere beher sene altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü
emînine teslîm eylemek şartıyla müşârun‑ileyhin iltimâsına binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 12 Ra. sene 1178
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Malazgird sancağı bundan akdem mutasarrıfı Ali Bey'in me’mûr olduğu
Gürcistan seferinde gâib ve mefkûd olduğundan Bayezid sancağı mutasarrıfı Mahmud Paşa'nın
oğlu Abdullah Bey'e tevcîh ve emr‑i şerîfi i‘tâ olundukda paşa‑yı mûmâ‑ileyh oğlu mîr‑i merkûmu
yerine ikâmet ve livâ‑i mezbûru zabt etmek ser‑riştesiyle umûm Kürdistan ümerâsı ve tavâyif‑i
askeriyyesiyle livâ‑i mezbûra zuhûr ve vürûd ve an‑asl zamîrinde merkûz ve muhtefî olan garaz‑ı
nefsâniyyesini icrâya tasaddî ve ahâli‑i vilâyet ve fukarâ‑yı raiyyet zuhûr eden envâ‘‑ı gadr u hasâret
ve zulm ü taaddiyâtına tâb‑âver olamadıklarından cemm‑i gafîr ile Erzurum'a gelip arzuhâl ve livâ‑i
mezbûr ocakzâdelerinden birine tevcîh ile mîr‑i merkûmun ref‘ ve azlini niyâz ve tazallum‑ı hâl ve
haklarında istirhâm ve istid‘â‑yı inâyet etmeleriyle Mehmed Bey dâme izzühû mefkûd‑ı mezbûrun
birâderi olup ve livâ‑i mezbûr nân‑pâre‑i kadîmesi olduğundan gayrı birâderi merkûm Ali uğur‑ı
dîn ü Devlet‑i Aliyye'de gâib ve mefkûd ve mûmâ‑ileyh <<mefkûd>> vücûhla mahall ü merhamet
ve şâyeste‑i inâyet olmağla rahmen li'l‑fukarâ livâ‑i mezbûr merkûm Abdullah Bey'in ref‘inden
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mâl‑ı mukayyedi olan altı bin beş yüz guruşu sene be‑sene Erzurum gümrüğü ümenâsına edâ ve
teslîm etmek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunması bâbında Erzurum Vâlisi Vezîr
el‑Hâc İbrahim Paşa arzıyla inhâ ve iltimâs etmeğin şurût‑ı sâbıkı üzere beher sene altı bin beş yüz
guruş mâlını Erzurum gümrüğü ümenâsına teslîm etmek şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsına
binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed Bey dâme izzühûya tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 4 Ş. sene [1]178
Malazgird sancağına bundan akdem mutasarrıf olan Ali Bey me’mûr olduğu Gürcistan seferinde
vukû‘ bulan muhârebede zâyi‘ ve telef oldukda livâ‑i mezbûr Bayezid sancağı mutasarrıfı Mahmud
Paşa'nın oğlu Abdullah Bey'e tevcîh ve karındaşı Mehmed dâme izzühû ocakzâde ve mefkûd‑ı
mezbûrun karındaşı olduğuna binâen livâ‑i mezbûr merkûm Abdullah Bey'in ref‘inden mâl‑ı
mukayyedi olan altı bin beş yüz guruşu sene be‑sene Erzurum gümrüğü ümenâsına teslîm eylemek
şartıyla fî 4 Ş. sene [1]178 târihinde mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup üzerinde ve hâlâ Bayezid sancağı
mutasarrıfı Mahmud Paşa kizb ü dürûğu irtikâb ve Âsitâne‑i Aliyye'ye sû’‑i hâlini tahrîr eylediğinden
başka bu sene‑i mübârekede dört beş binden mütecâviz haşerât ile Malazgird sancağına hücûm ve
kasaba‑i Malazgird'e duhûl ve on günden ziyâde ikâmet ve kaleyi muhâsara ve beş yüzden ziyâde
hâneyi ihrâk ve hedm ve yirmi pâre kurâyı tahrîb ve zehâyir ve emvâl ve eşyâların gasb ve sâir
kurânın dahi mahsûlât ve eşyâların yağma ve reâyâsını tecrîm ve kasaba‑i mezbûrda vâki‘ câmi‘
ve medreselerin kaliçe ve bisâtların ahz ve kiliselerde mevcûd on bin guruşluk emvâl ve eşyâyı
gâret ve sâir mezâlim ve taaddiyâta cesâret ve Malazgird'i kabza‑i tasarrufuna almak için oğlunu
Âsitâne'ye irsâl etmekle yağma eylediği emvâl ve vâki‘ olan hasâretin defterini Malazgird ahâlisi
tertîb ve Deraliyye'ye tesyîr ve Mahmud Paşa'da[n] emvâl‑i magsûbeleri istirdâd olunmasını hâvi
emr‑i âlîşân sudûrunu ve livâ‑i mezbûrun kemâ‑kân mûmâ‑ileyhe ibkâ olunmasını Malazgird Kâdısı
Süleyman ve Nâibi diğer Süleyman ve Adilcevaz kazâsı nâibi İbrahim ve Bitlis kazâsı nâibi Yusuf
başka başka arz ve Malazgird sancağının ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve sâdât ve eşrâf
ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve sâirleri dahi iki kıt‘a ve Adilcevaz sancağının dahi kezâlik bir kıt‘a
mahzar ve urûz ve mahzarlarını musaddık hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc İbrahim
Paşa hazretleri dahi mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince şurût‑ı sâbıkı üzere beher sene altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum
gümrüğü ümenâsına teslîm eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh
Mehmed dâme izzühûya ibkâ ve mukarrer kılınıp emr‑i şerîf yazılmışdır. 15 L. sene [1]178
[s. 164]

Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Malazgird sancağıbeyi Mehmed Bey'[in] ahâli‑i memleket ile hüsn‑i
zindegânîsi olmayıp reâyâ fukarâsına zulm ü taaddîsi hadden efzûn ve reâyânın perîşân olmasına
sebeb olduğundan gayrı Gürcistan seferine bâ‑emr‑i âlî me’mûr livâ‑i mezbûr sipâhilerini mahall‑i
me’mûrelerine irsâl etmeyip ve mekârî bârgîrlerinin dahi tedârik ve tahsîlinde tekâsül ve kazâ‑i
mezbûra isâbet eden imdâd‑ı seferiyye mâlını cem‘ ve tahsîl ve nısfından ziyâdesini ekl ü bel‘ ve
mekârî bârgîrleri her çend kendisinden mutâlebe olundukda cevâb verip sâdır olan evâmir‑i aliyyeye
adem‑i itâat ve inkıyâdından mâadâ birkaç senelik mâl‑ı cizyenin katı vâfirini ekl ü bel‘ etdiği hasebiyle
reâyâ kendisinden cizye hesâbın taleb eylediklerinde Yezîd içine firâr ve livâ‑i mezbûr zâbitden hâlî
kalıp ve sâbıkâ livâ‑i mezbûr beyi olan Ali dâme izzühû livâ‑i mezbûr beyzâdelerinden İbrahim Bey'in
oğlu olmak takrîbiyle her vechile hükûmet‑i mezkûra sezâ ve reâyâ fukarâsını himâyet ve sıyânet
ve vâki‘ olan hidemât‑ı aliyyede sâhib‑i iktidâr ve mücerrebü'l‑etvâr olduğundan livâ‑i mezbûr
ahâlisi hâlâ Erzurum vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerinin
tarafına varıp mezkûr Mehmed Bey'den iştikâ ve mîr‑i mûmâ‑ileyh Ali dâme izzühûdan hoşnûd
olduklarından livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını istircâ eylediklerine binâen fermân‑ı
âlî sudûr edinceye değin zabtıçin vezîr‑i müşârun‑ileyh tarafından yedine buyuruldu verilip ve
livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh arz
ve mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle ve arz ve iltimâsı mûceblerince şurût‑ı sâbıkı üzere beher
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sene altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü ümenâsına teslîm eylemek şartıyla zikrolunan
Malazgird sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mezkûr Mehmed Bey'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Ali
dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 R. sene [1]180
Sâbıkâ livâ‑i mezbûr beyi olan Mehmed dâme izzühû her vechile kârgüzâr ve sadâkat‑şiâr ve zabt u
rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i ahâli ve fukarâ emrinde sâhib‑i iktidâr ve mücerrebü'l‑etvâr
ve sancağ‑ı mezbûr beyliğine mahall ü müstahık ve şâyeste‑i merhamet ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna
binâen livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ali Bey'in ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Erzurum
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Nu‘mân Paşa hazretleri arz etmeleriyle arzları mûcebince
şurût‑ı sâbıkı üzere beher sene altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü ümenâsına teslîm
eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed dâme izzühûya tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî gurreti N. sene [1]180
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Malazgird sancağıbeyi olup bir müddetden beri alem‑efrâz‑ı şekâvet ve
livâ‑i mezkûr beyzâdelerinden Hâlid Bey ve birâderi Sâlih Bey'i bi‑gayrı hakkın katl ve envâ‘‑ı hasâret
eden Mehmed Bey şeref‑sudûr eden emr‑i âlîşân mûcebince ahz ve husemâlarıyla terâfu‘‑ı şer‘ için
Erzurum ve Kars cânibi Seraskeri Vezîr Hâfız Mustafa Paşa'nın delibaşısı ta‘yîn ve irsâl olundukda
adem‑i itâat‑birle kaleye tahassun ve ceng ü muhârebeye tasaddî ve tâb‑âver‑i tahammül olamadığı
hasebiyle kalenin bir tarafın sakb ve bir şeb‑i muzlimde firâr edip zulm ü hasâretinden Malazgird
ahâlileri meslûbü'r‑râhat olduklarını bi'd‑def‘ât vezîr‑i müşârun‑ileyhe inhâ ve Ali zîde mecdühû
livâ‑i mezbûr beyzâdelerinden ve cümlenin muhtârı olduğuna binâen zikrolunan Malazgird sancağı
mezkûr Mehmed Bey'in ref‘inden vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsı ve şurût‑ı sâbıkı üzere mûmâ‑ileyh
Ali'ye tevcîh olunup emir yazılmışdır. Fî 9 Ra. sene [1]186
Eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Malazgird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Nuh
Beyzâde Ali Bey bundan akdem Açıkbaş seferinde şehîd oldukda livâ‑i mezbûru İbrahim Beyzâde
Ali zabt edip ancak merkûmun fukarâ ve reâyâya envâ‘‑ı zulm ü taaddî [ve] îsâl‑i zarar ve hasâret
üzere olduğundan gayrı ebnâ‑i sebîl ve tüccâr tâifesine dahi cevr ü ezâdan hâlî olmamağla rahmen
li'l‑fukarâ istibdâli lâzıme‑i hâlden ve Mîr Abdi zîde mecdühû Nuh Beyzâde Ali Bey'in oğlu olup
yarar ve kârgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve hidmet‑i lâzımesini edâya sâhib‑i iktidâr ve emâret‑i
merkûmeye vücûhla şâyân ve sezâvâr olduğuna binâen zikrolunan Malazgird sancağı şurût‑ı sâbıkı
üzere beher sene altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü ümenâsına teslîm eylemek şartıyla
pederin mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Muş
mutasarrıfı Maksud dâme ikbâlühû tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 12 S. sene [11]97
Erzurum eyâletinde vâki‘ Malazgird sancağı[na] ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan
Nuh Beyzâde Ali Bey'in oğlu Mîr Abdi livâ‑i mezbûru mekâyid‑i Ekrâd'dan hıfz [u] hırâsete adem‑i
iktidârı ve ahâlinin perâkende ve perîşân olmalarına bâis ü bâdî olduğuna binâen azli muktezî ve sâbıkâ
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Malazgird sancağına mutasarrıf İbrahim Beyzâde Ali dâme izzühû yarar
ve ahâli‑i mezkûru mekâyid‑i eşkıyâdan hıfz u hırâsete sâhib‑i iktidâr ve reâyâ haklarında ehven ve
enfa‘ ve cümlenin marzî ve muhtârı olduğu mahzarlarından zâhir ve âşikâr olduğuna binâen livâ‑i
mezbûr ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Erzurum
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Timur Paşa hazretleri arz eylediği ecilden şurût‑ı sâbıkı üzere beher sene
altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü ümenâsına edâ ve teslîm eylemek şartıyla tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 2 Ş. sene [1]197
Başmuhâsebe'den vürûd eden ilmühaber kâimesi işbu mahalle kaydolundu.
Muş sancağı mutasarrıfı Maksud Paşa tarafından vârid olan tahrîrâtın hulâsa‑i mefhûmunda
Erzurum gümrüğü mukâtaası tevâbiinden cizye‑i şer‘iyye‑i ehl‑i zimmet der‑livâ‑i Malazgird maktûu
fi'l‑asl mâl ve muaccele ile ber‑vech‑i mâlikâne ecdâdı taraflarından zabt ve idâre oluna gelmişiken
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ba‘dehû bir takrîb mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn ve ber‑vech‑i yurdluk ve ocaklık Malazgird sancağı
mutasarrıflarına tevcîh ve eğerçi taraflarından zabt ve idâre olunmakda olup ancak livâ‑i mezbûr
mutasarrıflarının vâki‘ olan mezâlim ve taaddîlerine maktûa‑i mezbûra reâyâları tâb‑âver olamayıp
bi'l‑cümle perâkende ve perîşân olacakları rû‑nümâ olduğundan gayrı cânib‑i mîrîye dahi hasâreti
derkâr olmağla nef‘an li'l‑mîrî beş bin guruş muaccele ile maktûa‑i mezbûr kemâ fi'l‑evvel mâlikânelik
vechile nısfı kendiye ve nısf‑ı âharı dahi oğulları Mehmed Sâdık ve Mehmed Murad ve Mehmed Şeyhî
ve Yusuf Bey'e ale'l‑iştirâk tevcîh olunmasını tahrîr ve istid‘â etmeğin Hazîne‑i Âmire'de mahfûz
Başmuhâsebe defterlerine nazar olundukda eyâlet‑i Erzurum'da vâki‘ Malazgird sancağının cizye‑i
şer‘iyyesi maktûu Erzurum gümrüğü emînlerine beher sene altı bin beş yüz guruş mâl verilmek üzere
beş bin guruş muaccele ile Esedullah Bey ve Ali Bey'in iştirâken mâlikâne uhdelerinde iken bin yüz elli
altı senesinde mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn olduğu ve Erzurum eyâletinde vâki‘ Malazgird sancağına
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Nuh Beyzâde Ali Bey'in oğlu Mîr Abdi livâ‑i mezbûrun
mekâyid‑i Ekrâd'dan hıfz u hırâsetine ademü'l‑iktidâr ve ahâlisinin perâkende ve perîşân olmalarına
bâis olmağla ber‑vech‑i yurdluk ve ocaklık Malazgird sancağına mutasarrıf İbrahim Beyzâde Ali
Bey sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhin ref‘inden ber‑vech‑i yurdluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe şurût‑ı sâbıkı üzere beher sene altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü
ümenâsına edâ ve teslîm eylemek şartıyla tevcîh ve doksan yedi senesi evâil‑i Şa‘bân'ında emr‑i
şerîf verilmiş olduğu Dîvân‑ı Hümâyûn'dan derkenâr olunmağla bu sûretde mukâtaa‑i mezbûrenin
mâl‑ı kadîmîsi ve kemâ fi's‑sâbık beş bin guruş muaccele teslîm‑i Hazîne‑i Âmire eylemek şartıyla
mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunması husûsu takrîrleriyle lede'l‑arz sâdır olan fermân‑ı
âlî mûcebince teslîm‑i Hazîne‑i Âmire eyledikleri beş bin guruş muaccele mukâbili nısfı mûmâ‑ileyh
Maksud Paşa'ya ve nıfs‑ı âharı dahi Mehmed Sâdık ve Mehmed Murad ve Mehmed Şeyhî ve Yusuf
Bey'e bin iki yüz senesinden i‘tibâr ile mâlikâne uhdelerine kaydolunup şurûtuyla berâtları ve Dîvân‑ı
Hümâyûn Kalemi'ne ilmühaberi ve i‘lâm‑ı hâl emri verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır
olmağın mûcebince kaydolunup şurûtuyla başka başka berâtları ve vech‑i meşrûh üzere i‘lâm‑ı hâl
emri yazılmağa Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber kâimesi verilmişdir. Fî 11 R. sene
1200. İlmühaberi mâh‑ı mezbûre tobrasına vaz‘ şud.
Malazgird sancağı İbrahim Beyzâde Ali dâme izzühûnun ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık üzerinde
iken bundan akdem ref‘inden bin iki yüz senesinden i‘tibâr ile nısfı Muş mutasarrıfı Maksud Paşa'ya
ve nısf‑ı âharı oğullarına ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunup lâkin mûmâ‑ileyh yarar ve kârgüzâr ve
mücerrebü'l‑etvâr ve ahâlisini mekâyid‑i eşkıyâdan hıfz u hırâsete sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen
livâ‑i mezbûrun mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn ve ref‘lerinden şurût‑ı sâbıkı üzere ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Battâl
Seyyid Hüseyin Paşa arz ve sâdır olan fermâna imtisâlen livâ‑i mezbûr bin iki yüz senesinden i‘tibâr ile
mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn ve kemâ fi's‑sâbık ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin
Başdefterdâr Hasan Efendi i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince tevcîh ve mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn
olunmasıçin Mâlikâne Kalemi'ne dahi bâ‑fermân‑ı âlî ilmühaberi verilmişdir. Fî 11 Ş. sene 1200
Malazgird sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık İbrahim Beyzâde Ali Bey'in üzerinde iken
bundan akdem ref‘inden bin iki yüz senesinden i‘tibâr ile nısfı Muş mutasarrıfı Maksud Paşa ve
nısf‑ı âharı oğullarına ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunup lâkin mîr‑i mûmâ‑ileyh Ali Bey yarar
ve kârgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve ahâlisini mekâyid‑i eşkıyâdan hıfz u hırâsete sâhib‑i iktidâr
olduğuna binâen livâ‑i mezbûrun mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn ve ref‘lerinden şurût‑ı sâbıkı üzere
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yine mîr‑i mûmâ‑ileyh Ali Bey'e tevcîh olunması bâbında Erzurum
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Battâl Seyyid Hüseyin Paşa hazretleri arz ve iltimâs ve sâdır olan fermân‑ı
âlîşâna imtisâlen livâ‑i mezbûr yine bin iki yüz senesinden i‘tibâr ile mâlikâne kaydı ref‘ ve terkîn
ve kemâ fi's‑sâbık ber‑vech‑i yurtluk mîr‑i mûmâ‑ileyh Ali Bey'e tevcîhiçin bi'l‑fi‘l başdefterdârım
olan saâdetlü Hasan Efendi hazretleri i‘lâm eylediği ecilden mûceblerince mâlikâne kaydı ref‘ ve
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terkîn olunmağla bin iki yüz senesi Şa‘bân'ının on birinci gününde şurût‑ı sâbıkı üzere beher sene
altı bin beş yüz guruş mâlını Erzurum gümrüğü ümenâsına edâ ve teslîm eylemek şartıyla zikrolunan
Malazgird sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yine mîr‑i mûmâ‑ileyh Ali Bey'e tevcîh ve Dîvân‑ı
Hümâyûn'dan emr‑i şerîfi tahrîr ba‘dehû elviye‑i Kürdistan'dan Malazgird sancağı fi'l‑asl Erzurum
eyâletinden ve Bayezid mülhakâtından ve Süleymânî ta‘bîr olunan aşîretden olup bu esnâda Van
eyâletinden ve Milan aşîretinden Muş sancağı mutasarrıfı Maksud Paşa livâ‑i mezbûru kendiye
mâlikâne etmekle ahâli‑i Kürdistan'a âharın tasarruf ve hükûmeti miyâne‑i aşâyirde mugâyir‑i
kânûn‑ı kadîmeleri olduğuna mebnî paşa‑yı mûmâ‑ileyhin sancağ‑ı mezbûru zabt ve tasarrufuna bir
vechile tahammül edemeyip beynlerinde şûriş ve ihtilâli mûcib olduğu hâlâ Bayezid mutasarrıfı İshak
Paşa Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine tahrîr ve kayd‑ı kadîmesine
tahvîl olunmasına inâyet buyurulmak husûsunda istişfâ‘ eylediği beyânıyla istid‘âsı muvâfık‑ı rızâ‑yı
aliyye ise müsâade‑i seniyye erzânî buyurulmasın müşârun‑ileyhe bir kıt‘a mektûbunda tahrîr ve
mûmâ‑ileyh Maksud Paşa'nın Malazgird sancağı ahâlilerine mukaddemâ eylediği hasâret‑i külliyyesi
Dersaâdet'e lede'l‑inhâ Erzurum vâlisi ve müvellâ nasbolunan Erzurum kâdısı ma‘rifetiyle terâfu‘‑ı
şer‘ ve ihkâk‑ı hak olunmak bâbında şeref‑efzâ‑yı sudûr eden emr‑i âlî hâssa silâhşorlarından el‑Hâc
Mustafa Bey mübâşeretiyle vürûdunda paşa‑yı mûmâ‑ileyhin Erzurum'a ihzârı bi'd‑def‘ât irâde
olundukda adem‑i itâati ve temerrüd‑i sâbıkasında ısrârı nümâyân olduğundan mâadâ Malazgird
sancağı maktûu fi'l‑asl ber‑vech‑i mâlikâne gûyâ ecdâdının olup bin yüz elli altı senesinde mâlikâne
kaydı ref‘ ve livâ‑i mezbûr mutasarrıflarına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık // i‘tâ olunmuş deyü kemâ
fi's‑sâbık muaccelesiyle mâlikâne olmak üzere hilâf‑ı vâki‘ arz ve mâlikâne etdirip husûs‑ı zulm ü
taaddîsine revâc vermekde idiğin ve feth‑i hâkânîden beri livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
Süleymânî ümerâlarının nân‑pâreleri ve el‑hâletü hâzihî çend nefer ocak sâhibi beyler hayâtda olup
Eleşkird ve Malazgird ve Şelve ve Diyadin sancakların Bayezid'e ilhâk ve Erzurum eyâleti olmak üzere
mecmûu Süleymânî aşîreti ta‘bîr olunup mûmâ‑ileyh Maksud Paşa Milan aşâyiri aklâmı dâhilinde
Van eyâleti olduğu bedîdâr olmağın mûmâ‑ileyh üzerine mâlikâne olması husûsuna Süleymânî
aşâyiri katl‑i âmmı kabûl ve Kürdistan beyninde rüsûm ve kavâid olmayanı Milan aşâyirinden bir
vechile kabûl etmeyecekleri müberhen ve miyânelerinde ihtilâl ve fitne ilâ yevmi'l‑kıyâm mündefi‘
olmayıp sekenesi terk‑i evtân ve perâkende ve perîşân olacağı nümâyân olmağın ahâli ve fukarâyı
himâyete ve livâ‑i mezbûru pâ‑zede‑i hasâretden vikâyeten nizâm‑ı kadîmesine ircâ‘ı husûsuna
müsâade‑i aliyye‑i erzânî ve isticlâb‑ı daavât‑ı hayriyyelerine rağbet buyurulmasın mûmâ‑ileyh
İshak Paşa iki kıt‘a kâimesinde ve bir kıt‘a arzında tahrîr edip elviye‑i mezkûrenin başka başka on iki
kıt‘a arz ve mahzarları hîn‑i iktizâda ma‘lûm olmak için Dîvân‑ı Hümâyûn'da zikrolunan Malazgird
sancağı kaydı bâlâsına şerh verildikden sonra Başmuhâsebe'ye ve Cizye kalemlerinde mahallerine
şerh verilmek için ilmühaberleri i‘tâsı bâbında 19 Ş. sene [1]200 târihinde sâdır olan fermân‑ı âlî
mûcebince zikrolunan tahrîrât Dîvân‑ı Hümâyûn'da hıfz ve livâ‑i mezbûrun kaydı bâlâsına şerh
verilmekle ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî Başmuhâsebe'ye dahi işbu ilmühaberi verildi.
Livâ‑i Malazgird
Malazgird sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan İbrahim Beyzâde Ali fevt
olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve mûmâ‑ileyh İbrahim Bey işgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr
ve her vechile mahall ü müstahık olduğuna [binâen] zikrolunan Malazgird sancağı kemâ fi's‑sâbık
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunması bâbında Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Seyyid Ahmed Paşa hazretleri arz ve iltimâs etmekle mûcebince beher sene altı bin beş yüz guruş
mâlını Erzurum gümrüğü ümenâsına edâ ve teslîm eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyh İbrahim Bey'e tevcîh olunup emir yazılmışdır. Fî 9 C. sene [1]207
Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verilmişdir.
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Livâ‑i mezbûrun beher sene mâl‑ı mukayyedi olan meblağ‑ı mezbûr altı bin beş yüz guruş Erzurum
gümrüğü emînlerine edâ ve teslîm olunmak şartıyla sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
şurûtu mûcebince İshak Paşa'nın oğulları Mahmud Bey ve İbrahim Bey ve Mahmud Bey'in oğulları
Ahmed Bey ve Mustafa Bey zîde mecdühümün iştirâken ber‑vech‑i mâlikâne uhdelerine kayd ve
şurûtuyla berâtları ve Dîvân‑ı Hümâyûn ve Zimmet defterlerine ilmühaberleri verilmesi bâbında
bâ‑telhîs ve bâ‑fermân‑ı âlî livâ‑i mezbûr merkûm İbrahim Bey'in ref‘inden mûmâ‑ileyhimin
iştirâken ber‑vech‑i mâlikâne uhdelerine kayd ve şurût‑ı mufassalası zikriyle başka başka berâtları
yazılmak için tezkiresi ve Zimmet defterlerine ilmühaberleri verilip ve Dîvân‑ı Hümâyûn'a dahi
verilen ilmühaber kâimesi 4 Ra. sene [1]208 târihinde kayd ve hıfzolunmuşdur.
Mûcebince mukâtaa‑i mezbûr mutasarrıfları mûmâ‑ileyhimin ref‘lerinden Murad Paşa ile oğulları
Mirza Bey ve Mehmed Bey ve Selim Bey'e iştirâken mâlikâne tevcîh olunup iktizâsına göre şurûtu
ile berâtı ve Defterhâne‑i Âmire'ye ilmühaberi verilip Dîvân‑ı Hümâyûn'a dahi verilen ilmühaber
kâimesi 26 R. sene [1]212 târihinde kayd ve hıfzolunmuşdur.
[Ek: 166/1‑a]

Dîvân‑ı Hümâyûn'a kayd ola.
Hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Yusuf Ziya Paşa hazretlerinin tarafından vârid olan tah‑
rîrâtın hulâsa‑i meâli Bayezid mutasarrıfı İshak Paşa ile Murad Paşa'nın beynlerinde vukû‘ bulan
nizâ‘ın def‘için mûmâ‑ileyh İshak Paşa'nın oğulları uhdesinde olan Malazgird sancağı mukâtaası
ref‘ ve Murad Paşa dâme ikbâlühû ile oğulları Mirza Bey ve Mehmed Bey ve Selim Bey zîde mec‑
dühümün uhdelerine ber‑vech‑i iştirâk tevcîh olunmak iltimâsından ibâret olup def‘‑i nizâ‘ zımnın‑
da vezîr‑i müşârun‑ileyhin tahrîri vechile mukâtaa‑i merkûmenin ref‘den Murad Paşa ve oğulları
mûmâ‑ileyhimin üzerine tevcîhi muktezâ‑yı hâlden olmağla sa‘yen li'l‑mîrî muaccelesi olan on bin
guruşa beş bin guruş dahi zam ile tevcîhi telhîs olunmak bâbında fermân‑ı âlîşân sâdır olmağla
Hazîne‑i Âmire'de mahfûz Başmuhâsebe defterlerine nazar olundukda beher sene mâlın Erzu‑
rum gümrüğü emînlerine vermek üzere Erzurum eyâletinde Malazgird sancağında ehl‑i zimmet
reâyânın cizye‑i şer‘iyyesi maktûu senevî altı bin beş yüz guruş mâl ve beş bin guruş muaccele ile
bin yüz elli beş târihinde ber‑vech‑i mâlikâne Esedullah Bey ve Ali Bey'e ve ba‘dehû altmış beş
târihinde mâlikâne kaydı ref‘ ve ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık İbrahim Bey'e ve ba‘dehû bin iki yüz
târihinde ocaklık kaydı ref‘ ve beş bin guruş muaccele ile ber‑vech‑i mâlikâne Maksud Paşa ve sâir
müşteriklerine ve ba‘dehû yine iki yüz târihinde mâlikâne kaydı ref‘ ve ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
İbrahim Beyzâde Ali Bey'e ve ba‘dehû iki yüz yedi târihinde mûmâ‑ileyhin mahlûlünden sâbıkı
üzere yurtluk ve ocaklık vechile oğlu İbrahim Bey'e tevcîh olunmuş olup ancak livâ‑i mezbûrun
yurtluk ve ocaklık vechile tevcîhinden nef‘‑i mîrî melhûz olmamağla mâlikâne verilmesinde âcilen
ve hîn‑i inhilâlinde yine mâlikâne tarîki üzere muaccelâtı alınarak i‘tâsında aslen menâfi‘‑i mîriyye
olduğundan gayrı serbest üzere mâlikâne tevcîhi vesîle‑i umrân‑ı memleket ve sebeb‑i âsâyiş‑i
raiyyet olduğuna mebnî beher sene mâl‑ı mukayyedi Erzurum gümrüğü emînlerine edâ ve teslîm
olunmak şartıyla livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh İbrahim Bey'in ref‘inden on bin guruş muaccele ile
İshak Paşa'nın oğulları Mahmud Bey ve İbrahim Bey ve Mahmud Bey'in oğulları Ahmed Bey ve
Mustafa Bey'e ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunup şurûtuyla mufassal ve meşrûh berevât‑ı şerîfi
verilmiş olduğu derkenâr olundukda sâdır olan fermân‑ı âlîşân ve vezîr‑i müşârun‑ileyhin inhâ ve
iltimâsı üzere zikrolunan Malazgird sancağı mukâtaasının maa zam muaccelesi olan on beş bin
guruşun üzerine iki bin beş yüz guruş dahi zam ile ber‑vech‑i peşîn on yedi bin beş yüz guruş
muaccelesi ve resm‑i dellâliyyesi Hazîne‑i Âmire'ye ba‘de't‑teslîm mutasarrıfları mûmâ‑ileyhi[m]
in ref‘lerinden mûmâ‑ileyh Murad Paşa dâme ikbâlühû ile oğullarına ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh
olunmak üzere takdîm olunan telhîsi bâlâsına sa‘yen li'l‑mîrî iki bin beş yüz guruş zam ile muac‑
celesi yirmi bin guruşa iblâğ olunarak mûcebince mâlikâne tevcîh olunmak bâbında sâdır olan
fermân‑ı âlîşân mûcebince maa zam muaccelesi olan yirmi bin guruş ile iktizâ eden dört yüz guruş
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resm‑i dellâliyyesi teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olunduğunu müş‘ir suver‑i rûznâmçe‑i hümâyûn veril‑
meğin senevî mukayyed olan altı bin beş yüz guruş mâlını beher sene Erzurum gümrüğü emîn‑
lerine edâ ve teslîm eylemek şartıyla mukâtaa‑i mezbûr mûmâ‑ileyhimin ref‘lerinden mûmâ‑ileyh
Murad Paşa dâme ikbâlühû ile oğulları Mirza Bey ve Mehmed Bey ve Selim Bey zîde mecdühü‑
mün ber‑vech‑i iştirâk mâlikâne uhdelerine kaydolunup sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
şurûtu derc olunarak berâtı ve Defterhâne‑i Âmire ve Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne ilmühaberleri
verilmek bâbında diğer telhîsi ile fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince mukâtaa‑i mezbûr muta‑
sarrıfları mûmâ‑ileyhimin ref‘lerinden mûmâ‑ileyh Murad Paşa ile oğulları Mirza Bey ve Mehmed
Bey ve Selim Bey'e iştirâken mâlikâne tevcîh olunup iktizâsına göre şurûtu ile berâtı ve Defter‑
hâne‑i Âmire'ye ilmühaberi verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber kâimesi
verildi. Fî 26 R. sene 1212
[Mühür] Ahmed Vâsıf

[Ek: 166/1‑b]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 167]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 168]

[18.20] Livâ‑i Ahilkelek414

Livâ‑i mezbûr Tuz Paşa karındaşı Tayfur zîde mecdühûya karındaşı Hasan Bey fevtinden bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 25 N. sene [1]164
Mîr‑i mûmâ‑ileyhin yedinde olan tevcîh emr‑i şerîfi tecdîd olunmuşdur. 2 R. sene [1]171
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Hasan Bey bilâ‑veled fevt olup
livâ‑i mezbûr mahlûl oldukda karındaşı Tayfur dâme izzühûya arzuhâli ve şeref‑yâfte‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince bin yüz altmış dört senesi Ramazân'ının yirmi
beşinci gününde merhûm ve mağfûrun‑leh hudâvendigâr‑ı esbak Sultan Mahmud Hân zamânında
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve emr‑i şerîf‑i âlîşân ile üzerinde iken cülûs‑ı hümâyûn vâki‘
olup umûmen tecdîd‑i ahkâm ve berevât fermân olunduğuna binâen yedinde olan emr‑i şerîfi getirip
tecdîdini recâ etmeğin üzerinde olmağla müceddeden yine mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. 2 R. sene [1]171
Mezkûr Tayfur'un fevtinden oğlu Mîr Ali'ye arzuhâli mûcebince bâ‑hatt‑ı hümâyûn ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık tevcîh. 24 Ca. sene [1]204
Mezkûr Mîr Ali veled‑i Tayfur'un kasr‑ı yedinden diğer Ali Bey'e Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
Mehmed Şerîf Paşa hazretlerinin arzıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. 21 L. sene
[1]208; Hâslarıçin başka emr‑i şerîf yazılmışdır.
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Ahilkelek sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Ali Bey
fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve oğlu İbrahim Edhem yarar ve sezâvâr ve hidemât‑ı aliyyenin edâ
ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık olduğu ecilden livâ‑i mezbûr babası
mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması Çıldır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Sâbit Paşa hazretleri arz eylediğine binâen mûcebince tevcîh ve hâssı
için başka başka emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 23 R. sene [1]212
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Ahilkelek sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan İbrahim
Edhem Bey veled‑i Ali Bey fevt ve livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mîr Ahmed yarar ve cesûr ve rükûb ve
nüzûle sâhib‑i iktidâr ve gayûr ve hall‑i akde ve hetk ü fekke muktedir ve vakûr olduğu ecilden livâ‑i
mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Çıldır Vâlisi ve Faş Muhâfızı Vezîr Selim Paşa hazretleri arz
414 Akhalkalaki (Gürcistan)
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eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr ve hâslarıçin dahi tahvîli i‘tâ olunmuşdur.
Fî 7 Ca. sene [1]220
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Ahilkelek sancağı ve hâssına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf
Ahmed sancağ‑ı âharda sâkin olup hidmet‑i lâzımesinde mevcûd bulunmadığından livâ‑i mezbûr ve
hâssı ol vechile mahlûl ve Mîr Mustafa veled‑i Pehlivân Ahmed dâme izzühû yarar ve işgüzâr ve her
vechile inâyet‑i aliyyeme sezâvâr olduğundan livâ‑i mezbûr ve hâssı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa
hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip
7 Ra. sene [1]235 târihinde livâ‑i mezbûr ve hâssı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunup emr‑i şerîf i‘tâ ve hâssıçin dahi başka emir yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.

[18.21] Livâ‑i Kiskim,415 der‑Çıldır
[18.22] Livâ‑i Çeçerek416 nâm‑ı diğer Göle

Livâ‑i mezbûr Mehmed Bey'e babası Nasrullah fevtinden tevcîh. 24 Za. sene [1]157

Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mehmed Bey bilâ‑veled fevt
olup sancağı mahlûl ve hidmet‑i lâzımesi hâlî ve muattal kalıp ve Abdullah zîde mecdühû erbâb‑ı
istihkâkdan yarar ve mahall ü müstahık ve hidemât‑ı aliyyeye kâdir olduğuna binâen livâ‑i mezbûr
kayd‑ı kadîmîsi üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh buyurulması bâbında
Çıldır eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretleri arz ve iltimâs etmeğin
müşârun‑ileyhin arzı mûcebince livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Abdullah zîde mecdühûya ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. 7 R. sene [1]170
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Abdullah Bey bilâ‑veled fevt
olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mehmed zîde mecdühû yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyenin edâ
ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen livâ‑i mezbûr kadîmîsi üzere mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunması bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretleri arz etmekle
mûcebince mezkûr Abdullah Bey'in fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmuşdur. Fî 12 C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mehmed bundan akdem belde‑i
Ahısha'nın fitne ve fesâdına bâis olan ser‑eşkıyâ Deli Yusuf'un babası olup şakî‑i merkûmun hevâsına
tâbi‘ ve şekâvet-i hâli zâhir ve nümâyân olduğundan nâşî terk‑i hidmet ve Mîr Ali zîde mecdühû yarar
ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyenin edâ ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı
inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını
Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretleri arz etmeğin mûcebince tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 9 Ca. sene [1]197
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mîr Ali berâtın verip hüsn‑i
rızâsıyla Mîr Süleyman'a kasr‑ı yed ve mûmâ‑ileyh yarar ve kârgüzâr ve idâreye sâhib‑i iktidâr ve
mahall ü müstahık olduğuna binâen Çıldır Vâlisi Vezîr Mehmed Şerîf Paşa'nın arzı mûcebince tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 19 L. sene [1]209
Ber‑mûceb‑i icmâl hâsları dahi tedârik olmasıçin başka emir yazılmışdır. 19 L. sene [1]209
[Ek: 168/1]

Hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretleri tarafından vârid olup Rikâb‑ı
Hümâyûn'a arz ile bâlâsına hatt‑ı şerîf‑i şâhâne keşîde buyurulmuş olan tahrîrâtdan bir mâddenin
hulâsasıdır. Fî 3 R. sene [12]34
415 Kiskim, Arschin (BOA, HRT.h. 514)
416 Chacharaki (Gürcistan)
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Acara‑i Ulyâ'da sâkin Selim Paşazâde Ahmed Bey Ahilkelek kalesinin zabtıçin fermân ısdâr
etdirdiği ve Oltu sancakbeyi dahi bir kıt‘a emr‑i âlî ısdâr etdirmiş olduğu bu makûle sancakbeylerinin
istid‘âsına müsâade olunmak müşârun‑ileyhin emrine adem‑i itâat ve beynlerinde muhâlefeti
müstelzim olacağı beyânıyla sancakbeylerinin o makûle istid‘âları vukûunda müşârun‑ileyh
tarafından isti‘lâm olunması nüfûz ve nizâm‑ı eyâleti müstelzim olacağın müşârun‑ileyh tahrîr eder.
İşbu hulâsanın aslı rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı cenâb‑ı zıllıyeteyn‑i arz ile meşmûl‑i lihâzâ‑i
hazret‑i cihândârî olmağla fî‑mâ‑ba‘d bu makûle sancak beylerinin bir gûne istid‘âları
vukûunda keyfiyyet evvel emirde Çıldır vâlisi tarafından isti‘lâm olunmadıkca evâmir‑i
aliyye sudûr etmemek üzere Tahvîl Kalemi'ne kaydolunmak buyuruldu.
Fî 18 Z. sene [12]34

[s. 169]

[18.23] Livâ‑i Acara,417 ocaklık

Livâ‑i mezbûr İmirhavi sancağıyla maan Zeynelâbidin üzerindedir. Ba‘dehû İmirhavi sancağı
âhara verilmişdir. 28 Ra. sene 1117
Çıldır eyâletinde vâki‘ Acara ve İmirhavi sancaklarına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâslarıyla
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mustafa veled‑i Ca‘fer fevt olup livâeyn‑i mezbûreyn
mahlûl ve Mîr Hayreddin müteveffâ‑yı mezbûrun oğlu olup her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen livâeyn‑i mezbûreyn ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunması bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Şerîf Paşa hazretleri arz
ve iltimâs eylediği ecilden zikrolunan Acara ve İmirhavi sancakları babası mezkûrun fevtinden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 9 R. sene [1]216
Mezkûr Hayreddin veled‑i Mustafa'nın bilâ‑veled fevtinden Mîr Hüseyin Ağa Çukadâr‑ı
[Rikâb‑ı] Hümâyûn'a tevcîh olunup tafsîli İmirhavi tarafındadır. 8 S. sene [12]29
Mezkûr Hüseyin Ağa Çukadâr‑ı Rikâb‑ı Hümâyûn'un ref‘inden müteveffâ‑yı merkûm Hayreddin
veled‑i Mustafa'nın akrabâsından Mîr Osman ve Mîr Ali dâme izzühümâya iştirâken tevcîh olunup
tafsîli İmirhavi sancağı tarafındadır. Fî 19 B. sene [1]230
Nısf hisseye mutasarrıf Mîr Ali'nin fevtinden erbâb‑ı istihkâkdan oğulları Mîr Hüseyin ve Mîr
Süleyman ve Mîr Mehmed Sefer'e 16 C. sene [1]251 târihinde tevcîh olunup emri verilmişdir. Tafsîli
İmirhavi sancağı tarafındadır.

[18.24] Livâ‑i Mamervan418

Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Fethullah dâme izzühûya tevcîh. 22 C. sene [1]167
Çıldır eyâletinde vâki‘ Mamervan sancağının beyliğine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık eben an‑ceddin
mutasarrıf oluna gelip bu misillü sancakların mutasarrıfı fevt oldukda kaç evlâdı var ise ale's‑seviyye
mutasarrıf olması kâide iken Yusuf Bey'in karındaşı Fethullah "livâ‑i mezbûrun îrâdıyla berâber taayyüş
ederim" deyü mûmâ‑ileyh ile pederini iğfâl ve birkaç sene bu minvâl üzere taayyüş ederler iken
mezbûr Fethullah kendiden [ve] âhardan olan îrâdına kanâat etmeyip livâ‑i mezbûrun külliyyen zabtı
ile buna ve pederine külliyyen gadr eyledikden zikrolunan Mamervan sancağı mezbûr Fethullah'ın
ref‘inden mûmâ‑ileyh Yusuf Bey'e tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 16 S. sene [1]167
Çıldır eyâletinde vâki‘ Mamervan sancağına mutasarrıf Fethullah Bey ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıf iken ref‘inden karındaşı Yusuf Bey alıp ve ikisi dahi müteâkiben fevt olmağla
417 Ajaria (Gürcistan)
418 Narman (Erzurum‑Türkiye)
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mahlûllerinden merkûm Fethullah'ın büyük oğlu Hüseyin'e tevcîhiçin Çıldır vâlisi arz edip lâkin
tevcîh olunmaksızın ol dahi fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve mezbûr Fethullah'ın sagîr oğlu Sâlih
dâme izzühûdan mâadâ yurtluk ve ocaklık şurûtu üzere livâ‑i mezkûra mutasarrıf olacak kimesne
olmayıp mahall [ü] müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr arzuhâli ve
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. 23 C. sene
[1]182
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mîr Sâlih fevt olup livâ‑i mezbûr
mahlûl ve Mîr Fethullah müteveffâ‑yı merkûmun sahîh sulbî oğlu olup yarar ve işgüzâr ve uhdesine
ihâle olunan umûrun edâ ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olduğundan başka livâ‑i mezbûr öteden beri eben an‑ceddin nân‑pâresi olduğuna binâen
livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çıldır Vâlisi ve Seraskeri Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerinin arzıyla ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 29 M. sene [1]185
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mîr Fethullah veled‑i Sâlih
bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mîr Nu‘mân yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyenin
edâ ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve vücûhla mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen
Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerinin arzıyla tevcîh olunmuşdur. 23
Ra. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr yüz elli seneden beri yurtluk ve ocaklık vechile Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim
Paşa hazretlerinin oğlu Mehmed Saîd Bey'in ecdâdı nân‑pâresi olup bundan akdem mutasarrıf olan
ammizâdesi fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl oldukda Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa
hazretleri mîr‑i mûmâ‑ileyhe arz vermeyip ecânibden Nu‘mân'a arz ve tevcîh etdirip bu def‘a ol dahi
fevt olduğunu inhâ ve livâ‑i mezbûr ref‘inden kendiye tevcîh olunmasını istid‘â eylediğine binâen
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince mezkûr Nu‘mân'ın ref‘inden
mûmâ‑ileyh Mehmed Saîd Bey'e ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. Fî 3 Za. sene
[1]188
Eyâlet‑i Çıldır muzâfâtından Mamervan sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan
Mîr Mehmed Saîd yedinde olan senedin verip livâ‑i mezbûrdan hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yed edip ol
vechile mahlûl ve Mîrü'l‑hâc Ahmed ve karındaşı Mîr Mehmed zîde mecdühümâ kârgüzâr ve tesviye‑i
hidemât‑ı seniyyeye sâhib‑i iktidâr olduklarını eyâlet‑i mezbûrun elviye beyleri Çıldır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Sâbit Paşa hazretleri tarafına i‘lâm ve livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık ber‑vech‑i iştirâk mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunması bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh arz
etmeğin mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Ve Hâslarıçin dahi başka tahvîl verilmişdir.
Fî 6 Ca. sene [1]214
Eyâlet‑i Çıldır'da vâki‘ Mamervan sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken mutasarrıflar
Mîrü'l‑hâc Ahmed ve Mîr Mehmed'in üzerlerinde iken mezkûr Mîr Mehmed bilâ‑veled fevt ve
Mîrü'l‑hâc Ahmed dahi yedinde olan senedin verip hissesini hüsn‑i rızâsıyla oğulları dârendegân
Mîr Abdurrahman ve Mîr Abdülbâki dâme izzühümâ yarar ve kârgüzâr ve hidemât‑ı seniyyenin
edâ ve te’diyesine sâhib‑i iktidâr olduklarını elviye beyleri Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Selim Paşa hazretleri tarafına i‘lâm ve livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ammisi Mîr
Mehmed'in fevtinden ve babaları hissesi kasr‑ı yedinden mûmâ‑ileyhimâya iştirâken tevcîhini
vezîr‑i müşârun‑ileyh arz eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 L.
sene [1]221. Hâsları tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Mamervan sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Mîr Abdurrahman ve Mîr
Abdülbâki veledân‑ı Mîrü'l‑hâc Ahmed'in uhdelerinde olup bir vechile dahl îcâb etmez iken fevtleri
ihbâr olunmuş olunduğundan livâ‑i mezbûr ba‘zı hikmete mebnî Erzurum Vâlisi Sadr‑ı sâbık Ahmed
Paşa hazretleri tarafından zabt olunmak bâbında emr‑i şerîf sudûr etmiş ise de mîr‑i mûmâ‑ileyhimânın
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hayâtda oldukları ihbâr olunduğuna binâen tahkîk olunarak sıhhati üzere Deraliyye'ye arz ve iş‘âr
olunması bâbında muahharan sâdır olan emr‑i şerîfe imtisâlen mîr‑i mûmâ‑ileyhi celb ve bizzât
nezdinde isbât‑ı vücûd‑birle hayâtda oldukları zâhir olup şâyeste‑i merhamet olduklarını vezîr‑i
müşârun‑ileyh tahrîrâtıyla inhâ ve livâ‑i mezbûrun mîr‑i mûmâ‑ileyhimâya ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık kemâ‑kân ibkâsı bâbında iltimâs eylediği ecilden mûcebince kemâ‑kân ibkâ olunup emr‑i
şerîf ısdâr ve hâsları tedârikiçin başka tahvîl verilmişdir. 18 B. sene [1]229. Başmuhâsebe'ye ve
Defterhâne'ye başka başka ber‑vech‑i tafsîl ilmühaber kâimeleri verilmişdir.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Mamervan sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mîr
Abdurrahman ve Mîr Abdülbâki veledân‑ı Mîrü'l‑hâc Ahmed nâ‑ehil olduklarından başka tama‘‑ı
hâma meyl ve fukarâya ziyâde rencîde ve perîşân edip ve Mîr Ahmed ve Mîr Ali Dede veledân‑ı
Mustafa dâme izzühümâ yarar ve işgüzâr ve her vechile mahall ü müstahık olduklarına binâen livâ‑i
mezbûr mezkûrânın ref‘lerinden mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken tevcîhini Çıldır
Vâlisi sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Lutfullah Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği
ecilden 19 N. sene [1]233 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden
livâ‑i mezbûr mezkûrların ref‘lerinden mûmâ‑ileyhimâya419 ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken
tevcîh ve emr‑i şerîfi i‘tâ olunup hâssı tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 19 N. sene [1]233
Nısfına mutasarrıf Mîr Abdurrahman veled‑i el‑Hâc Ahmed'e 14 Ra. sene [1]265 târihinde tecdîden ibkâ
olunup emr‑i âlî tahrîr olunmamışdır.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Mamervan sancağı ve hâssı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Mîr Abdurrahman
ve Mîr Abdülbâki veledân‑ı Mîrü'l‑hâc Ahmed dâme izzühümânın münâsafeten üzerlerinde olup
dahl olunmak îcâb etmez iken bundan akdem hilâf inhâ ref‘inizden ecânibden Mîr Ahmed ve Mîr
Ali Dede veledân‑ı Mustafa'ya vâli‑i esbak tarafından arz olunarak ber‑vech‑i iştirâk tevcîh olunmuş
ise de mîr‑i mûmâ‑ileyhimâ yarar ve işgüzâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeme sezâvâr olduklarından
livâ‑i mezbûr ve hâssı mezkûrânın ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyhimâya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
ibkâsı bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği
ecilden 9 L. sene [1]234 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ve hâssı ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya münâsafeten tevcîh ve emr‑i şerîfi ısdâr ve hâssı için dahi başka
tahvîl yazılmışdır. Fi't‑târih‑i mezbûr.
Nısfına mutasarrıf Mîr Ahmed Rüşdî'nin fevtinden sulbî oğlu Mehmed Âtıf'a fî 16 S. sene [1]265 târihinde
tevcîh olunup emr‑i âlî tahrîr olunmamışdır.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Mamervan sancağında ber‑vech‑i yurtluk nısf hisseye mutasarrıf Mîr
Abdülbâki fevt olup hissesi mahlûl ve Mîr Ahmed Rüşdî müteveffâ‑yı mezbûrun oğlu olup me’mûr
olduğu hidemât‑ı aliyyenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile rahm ve şefkat‑i seniyyeye
sezâvâr olduğuna binâen mahlûl‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını hâlâ
Erzurum eyâleti ferîki ve Van ve Çıldır sancakları mutasarrıfı ve Kars Muhâfızı İskender Paşa
arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu bin
iki yüz elli beş senesi Saferü'l‑hayrının on yedinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i
behiyye‑i tâcdârâneden babası müteveffâ‑yı mezbûrun ber‑vech‑i yurtluk nısf hissesi mahlûlünden
mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîfi ısdâr ve hâssıçin dahi başka tahvîl yazılmışdır. Fî 17 S. sene [1]255
﴾ Boş sayfa﴿

[Ek: 172/1‑b]
[Ek: 172/1a‑1]

Tahvîl Kalemi'ne kaydoluna.
Bundan akdem Ahısha ve Çıldır eyâletlerinde vâki‘ kılâa binâ emîni olup bu esnâda Dersaâ‑
det'e vürûd eden Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Seyyid Osman Nuri Efendi'ye Sadr‑ı esbak
419 Metinde "mûmâ‑ileyhe" şeklinde yazılmıştır.
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müteveffâ Mustafa Paşa zamânında Erzurum tarafından havâle olunmuş olan yirmi beş bin guruş
emîn‑i mûmâ‑ileyhe vâsıl olmayıp Çıldır Vâlisi Şerîf Selim Paşa hazretlerinin kapıkethüdâsı İbiş
Ağa'nın makbûzu olduğuna binâen meblağ‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh İbiş Ağa'dan matlûb olduk‑
da müşârun‑ileyhin binâ emîni mûmâ‑ileyhden alacağı olduğundan emîn‑i mûmâ‑ileyhe verilmek
üzere havâle olunan yirmi beş bin guruşu tahsîl eylediği meblağ ile müşârun‑ileyhin oğlu Meh‑
med Bey'in yüz guruş muaccele ile ber‑vech‑i mâlikâne uhdesinde olan senevî altı buçuk kîse
fâizli Erzurum gümrüğü tevâbiinden mahsûl‑i livâeynin mukâtaasını kasr‑ı yedden almış olduğu
ifâde eylemekden nâşî mukâtaa‑i mezbûre ref‘inden fürûht olunup hâsıl olan muaccelesinden
mârrü'z‑zikr yirmi beş bin guruş ahz ve istîfâ olunmak üzere tanzîm olmuş ise de mîr‑i merkûmun
fevti ihbâr olduğuna binâen mukâtaa‑i mezbûr mahlûlünden on bin guruş muaccele ile ba‘zı ki‑
mesnelere fürûht olunup ve müşârun‑ileyh emîn‑i mûmâ‑ileyhi üç dört sene mikdârı bilâ‑mûcib
meks ve ikâmet etdirdip meblağ‑ı mezbûrun tahsîli mümkin olamadığından tehî‑dest avdet edip
bundan böyle her ne kadar matlûb olunsa bir şey hâsıl olmayacağı nümâyân olmağla eshel vechile
tahsîline irâde taalluk eder ise eyâlet‑i Çıldır dâhilinde vâki‘ Mamervan sancağı beyliği bundan ak‑
dem mahlûl olduğuna binâen müşârun‑ileyh Selim Paşa livâ‑i mezbûrun arzını Erzurum Vâlisi sâbık
Emin Paşa hazretlerinin kethüdâsı Sâlih Bey'e verip mîr‑i merkûm dahi henüz berât etdirmeksizin
katîlen fevt olduğundan el‑hâletü hâzihî livâ‑i mezbûr mahlûl olmağla işbu sene‑i mübârekeden
i‘tibâren meblağ‑ı mezbûr edâ oluncaya dek sancağ‑ı mezbûr Erzurum vâlisi tarafından zabt olu‑
nup meblağ‑ı mezbûr edâ olunmadıkca paşa‑yı mûmâ‑ileyhin arzı zuhûr eder ise tevcîh olunma‑
mak üzere kaydı bâlâsına şerh verilerek iktizâ eden mahallere ilmühaberleri i‘tâsıyla meblağ‑ı mez‑
bûr ba‘de'l‑edâ âhara fürûht olunmak için iktizâ eden arzı getirdip Dersaâdet'e irsâl eylemek üzere
vâli‑i müşârun‑ileyh[e] hitâben emr‑i şerîf sudûrunu emîn‑i mûmâ‑ileyh bundan akdemce bâ‑takrîr
istid‘â edip ol vakitde kuyûda mürâcaat olundukda mârrü'z‑zikr Mamervan sancağı el‑Hâc Ahmed
Bey ve oğulları Abdurrahman Bey ve Abdülbâki Bey'in ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık uhdelerinde
olduğu Defterhâne‑i Âmire ve Tahvîl kaleminden ba‘de'l‑ihrâc zikrolunan Mamervan mukâtaası
mahlûl olduğu ihbâr olunmakdan nâşî binâ emîni mûmâ‑ileyhin cânib‑i mîrîde olan matlûbuna
mahsûben mukâtaa‑i mezbûr Erzurum vâlisi müşârun‑ileyh tarafından ber‑vech‑i emânet zabt ve
idâre olunup fâizden matlûb‑ı mezkûr te’diye olundukdan sonra mukâtaa‑i mezbûre cânib‑i mîrî‑
den tâlibine fürûht olunmak için bu tarafa arz eylemesi bâbında vâli‑i müşârun‑ileyhe hitâben
emr‑i şerîf tasdîr olunması husûsu tanzîm olunmak bâbında mukaddemâ fermân‑ı âlî sudûr edip
ancak livâ‑i mezbûr âhara tevcîh olunmuş mudur Ordu‑yı Hümâyûn'dan tahkîke muhtâc idiğini
mübeyyin arz olunan diğer takrîr bâ‑tahrîrât‑ı seniyye Ordu‑yı Hümâyûn'a irsâl olunup bu def‘a
hâlâ kethüdâ‑yı hazret‑i sadâret‑penâhî saâdetlü atûfetlü Gâlib Efendi hazretleri tarafından vârid
olan tahrîrâtın hulâsasında husûs‑ı mezbûrun Ordu‑yı Hümâyûn'da kuyûduna mürâcaat oldukda
el‑hâletü hâzihî hâss‑ı mezbûr merkûmân Mîr Abdurrahman ve Mîr Abdülbâki'nin üzerlerinde olup
Ordu‑yı Hümâyûn tarafında âhara verildiğinin kaydı bulunmamış idiğini tahrîr ve inhâ eylemele‑
riyle muktezâsı suâl oldukda bu makûle mîr‑i mîrân ve mîr‑livâ hâslarından mâlikâne olmak üzere
gerek vülât gerek hükkâm taraflarından zuhûr eden arz ve i‘lâma kat‘â amel ve i‘tibâr olunmayıp
aklâma dahi gelir ise derkenâr olmayıp cevâb tahrîr olunmak bâbında bin yüz doksan târihinde
ilmühaberler verilmiş olmağla bu sûretde binâ emîni mûmâ‑ileyh[e] muahharan havâle olunup
Çıldır vâlisi müşârun‑ileyh zimmetine geçen mebâliğ‑i mezbûr oğlunun uhdesinde olan Penek
sancağı maktûu ref‘le fürûht ve muaccelesinden ahz u istîfâ olunmak üzere tanzîm olunmuş ise de
maktû‘‑ı mezbûre mahlûlden fürûht olunmuş olmağla meblağ‑ı mezbûr tamâmen müşârun‑ileyh
Selim Paşa'ya zimmet kaydolunarak tahsîliçin emri ve iktizâ eden mahallere ilmühaberleri verilmek
iktizâ edip ancak sâlifü'z‑zikr Mamervan sancağı ber‑vech‑i ocaklık ve yurtluk livâ‑i mezbûr beyi
olanlar taraflarından zabt olunageldiği ve bu makûle mîr‑livâ hâslarının hâslıkdan ifrâz ve mâlikâne
fürûhtu memnûâtdan olduğu nümâyân ise de inhâ olunduğu üzere livâ‑i mezbûr el‑yevm mahlûl
olduğundan cânib‑i mîrîden zabt ve idâre birle hâsılâtının binâ emîni mûmâ‑ileyhin matlûbuna

362

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

mahsûben te’diyesi husûsu menût‑ı re’y‑i âlî idiği Başmuhâsebe'den derkenâr ve bâ‑takrîr arz
olundukda inhâ olunduğu üzere livâ‑i mezbûr el‑yevm mahlûl olduğuna binâen cânib‑i mîrîden
zabt ve idâre birle hâsılâtının binâ emîni mûmâ‑ileyhin zimmet‑i müşârun‑ileyhde olan matlûbuna
mahsûben ol tarafda olan âdemisine ma‘rifet‑i şer‘le teslîm olunmak için Erzurum vâlisine hitâben
emr‑i şerîf ısdâr ve binâ emîni mûmâ‑ileyhin işbu matlûbu olan meblağ‑ı mezbûr tamâmen te’diye
olunmadıkca livâ‑i mezbûrun âhara verilmesiçin bir gûne arz zuhûr eder ise amel ve i‘tibâr olun‑
mamak üzere iktizâ eden mahallere ilmühaberleri i‘tâ olunmak bâbında fermân‑ı âlî sâdır olmağın
mûcebince Başmuhâsebe'ye kaydolunup iktizâ eden emri ve Defterhâne‑i Âmire'ye ilmühaberi
verilmekle Tahvîl Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber kâimesi verilmişdir. Fî 25 Ş. sene 1228
[Mühür] Hasan Tahsin

[s. 170]

[19.] Eyâlet‑i Kars420

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Van Beylerbeyisi Yusuf Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 Ra. sene [1]171. Hatt‑ı hümâyûnu sadrıa‘zam hazretlerinde kalmışdır.
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kars beylerbeyisi olan Yusuf Paşa dâmet meâlîhi[ye] kalesi muhâfazası
şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 9 Z. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 C. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıf‑ı sâbıkı Yusuf Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10
L. sene [1]174; Müteveffâ.
Eyâlet‑i mezbûre Tuz Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
21 M. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Ahmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 N. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kapıkıran Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağına mutasarrıf Avukatlızâde Seyyid Mustafa Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 18 M. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kapıkıran Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 27 M. sene [1]179
420 Kars (Türkiye)
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Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Yeğen Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 23 Ra. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6
L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i R. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Kel Ahmed Paşazâde Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Za. sene
[1]180
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Van Muhâfızı Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Z. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4
L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 2 Z. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kengırı mutasarrıfı Yeğen Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye kalesi muhâfazası
şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 Ra. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Sâbıkâ Van Muhâfızı Yeğenzâde Ömer Paşa'ya tevcîh. 8 L. sene [1]186
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene [1]187
Mîr‑i mîrândan Yakub Paşa'ya tevcîh. 17 Ra. sene [1]188
Sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene
[1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. Selh‑i Ca. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine
tevcîh. 6 L. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Gürcüzâde Halil Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. 16 Z. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine mükemmel
kapısı halkıyla bir sâat akdem varıp emr‑i muhâfazaya kıyâm ve ihtimâm eylemek şartıyla tevcîh. 16
Ra. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh. 27 C. sene
[1]191
Eyâlet‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya müceddeden tevcîh. 8 N. sene
[1]191
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Sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. 11 R.
sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe Sivas eyâleti ilhâkıyla kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Goniya mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abaza Mehmed Paşa'ya tevcîh. 10 R.
sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Yeniçeri ağası olup Bursa'da ikâmete me’mûr
Ebubekir Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 20 N. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib mutasarrıfı ve Rumeli
Beylerbeyiliği pâyesi olan Zaralızâde Abdullah Paşa'ya tevcîh. 14 C. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L.
sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Çorum mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Canikli Süleyman Paşazâde Mehmed
Paşa'ya tevcîh. 9 Z. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Erzurum Vâlisi İbrahim Paşazâde Vezîr Mustafa
Paşa hazretlerine tevcîh. 7 C. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr el‑Hâc İbrahim Paşa
hazretlerine tevcîh. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ ber‑vech‑i arpalık İçil sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan Mustafa
dâme ikbâlühûya livâ‑i mezbûr ilhâkıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 L. sene [1]197. İçil sancağı âhara
verilip Çorum sancağı ilhâkan tevcîh. 22 N. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Çorum sancağı ilhâkıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh
Mustafa dâme ikbâlühûya kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Kars eyâleti kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi mîr‑i mîrândan Zülkadrzâde
Ömer dâme ikbâlühûya tevcîh. 2 R. sene [1]199
Kars eyâleti kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Mustafa Paşa'ya tevcîh. 19 B.
sene [1]199
Kars eyâleti kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ ber‑vech‑i arpalık Kayseriyye sancağı mutasarrıfı
Mehmed Emin Paşazâde Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine Kayseriyye üzerinde kalmak şartıyla
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 Za. sene [1]199
Eyâlet‑i Kars sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan
Delîlbaşı sâbık el‑Hâc İbrahim Paşa'[ya] bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 22 Z. sene 1200
[s. 169]

Eyâlet‑i Kars
Eyâlet‑i mezbûr Kars sâkinlerinden ve Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Nu‘mân Ağa'ya rütbe‑i
mîr‑i mîrânî ve kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur.
2 S. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ.
4 L. sene 1201
İbkâ. 3 L. sene [1]202
İbkâ. 12 N. sene [1]203
İbkâ. 11 L. sene [1]204
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Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 2 L. sene [1]205
İbkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 170]

[19.1] Livâ‑i Zaruşad421

Livâ‑i mezbûr Süsenzâde Ömer Paşa karındaşı Abdullah zîde mecdühûya yurtluk ve ocaklık vechi
ve ba‘zı şurûtuyla ber‑vech‑i te’bîd tevcîh. 3 Ca. sene [1]149
Kars eyâletinde vâki‘ senevî iki yüz elli guruş mâlı olan Zaruşad sancağı maktûunun ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı olan Abdullah Bey fevt olup livâ‑i mezbûr hâlî ve üç dört aded kurâ ve
mezâri‘i dahi zeâmet ve tîmâra tashîh olunmuş olduğundan ol mikdâr mâla tahammülü olmamağla
yüz elli guruş tenzîl ve bâkî senevî yüz guruş mâl ile mûmâ‑ileyh fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık oğlu İbrahim zîde kadruhûya tevcîh buyurulmasını Diyarbekir ve Kars vâlileri başka başka
arz ve mektûblarında tahrîr ve Kars kâdısı dahi başka bir kıt‘a i‘lâmında tastîr eyleyip ve mîr‑livâ‑i
Zaruşad havâssından Ulyâ nâhiyesinde kırk bin akçe yazısı olan Cilavuz422 ve sekiz bin akçe yazısı
olan Karapınar423 ve on bin akçe yazısı olan Karacakale424 nâm karyeler mukaddemâ eşkinci zeâmet
ve tîmâr olmak üzere tashîh olundukdan sonra yüz otuz beş senesi Cumâde'l‑ûlâ'sında kemâ fi'l‑evvel
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑livâ tarafından zabt olunmak üzere mîr‑livâya tahsîs olunduğu
Defterhâne‑i Âmire'den ve livâ‑i mezbûr senevî iki yüz elli guruş mâl‑ı maktûun Kars kalesinin
gönüllüyân‑ı yemîn neferâtı mevâcibleriçin ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık vermek üzere kırk sekiz
târihinde ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık babası Abdullah Bey'e tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye
kayd‑birle maktû‘ berâtı ve mîr‑livâlık tevcîhi ile Dîvân‑ı Hümâyûn tarafından emr‑i şerîf verildiği
derkenârlarından müstefâd olmağla bu sûretde el‑yevm mîr‑livâ‑i mezbûra mahsûs kurâ ve mezâri‘den
zeâmet ve tîmâra tashîh olmadığından mâl‑ı maktûunun tenzîli kâbil olmayıp ancak kayd ve şurût‑ı
kadîmesi mûcebince iltimâs olunduğu üzere livâ‑i mezbûr babası mahlûlünden mûmâ‑ileyh İbrahim
zîde kadruhûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve Dîvân‑ı Hümâyûn'dan mîr‑livâlık emri tahrîr
olunmasını bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan Mehmed Emin dâme ulüvvuhû takrîr etmekle mûmâ‑ileyhin
takrîri mûcebince livâ‑i mezbûru rütbe‑i mîr‑livâlık ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh
İbrahim zîde kadruhûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 29 Za. sene 1177
Kars eyâletinde vâki‘ Zaruşad sancağına senevî iki yüz elli guruş mâl‑ı maktûunu Kars kalesinin
gönüllüyân‑ı yemîn ve yesâr neferâtı mevâcibleriçin edâ ve teslîm eylemek şartıyla ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan İbrahim veled‑i Abdullah425 fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve
Yusuf zîde kadruhû müteveffâ‑yı merkûmun ammizâdesi ve mücerrebü'l‑etvâr ve her vechile
mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr şart‑ı kadîmesi üzere rütbe‑i
mîr‑livâlık ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Kars Muhâfızı
Ebubekir dâme ikbâlühû arz ve Kars Kâdısı el‑Hâc Osman Efendi i‘lâm ve neferât‑ı merkûmun
zâbitân ve ihtiyârları dahi mahzar ve mûceblerince tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid el‑Hâc
Mustafa Efendi i‘lâm etmeğin mûceblerince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 11 N. sene
[1]194; Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir.
Zeyle naklolundu.
[s. 172]

Livâ‑i Zaruşad
Kars eyâletinde vâki‘ Zaruşad sancağına senevî iki yüz elli guruş mâl‑ı maktûunu Kars kalesinin
gönüllüyân‑ı yemîn ve yesâr neferâtı mevâcibleriçin edâ ve teslîm eylemek şartıyla ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık tahvîl ve tezkire ile mutasarrıf Mîr Mehmed fevt olup livâ ve hâssı mahlûl ve
421 Arpaçay (Türkiye)
422 Susuz (Kars‑Türkiye)
423 Karapınar köyü (Susuz/Kars‑Türkiye)
424 Karakale (Susuz/Kars‑Türkiye) Susuz'un güneybatı tarafındadır. (1946 Türkiye Haritası Çıldır paftası)
425 Metinde "Abdi" yazılmıştır.
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Mîr Ali veled‑i Abdülbâki dâme izzühû müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğundan livâ‑i
mezbûr ve hâssı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Kars Muhâfızı
sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Hüseyin Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden
hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip fî 26 N. sene [1]234 gününde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ve hâssı, mezkûrun fevtinden şurût‑ı mezkûre ile ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf sudûr etmiş ve hâssıçin dahi başka
tahvîl yazılmışdır. Fi't‑târi[hi]'l‑mezbûr.
Kar[s] eyâletinde vâki‘ Zaruşad sancağına ve hâssına senevî iki yüz elli guruş mâl‑ı maktûunu
Kars kalesinin gönüllüyân‑ı yemîn [ve] yesâr neferâtı mevâcibleriçin edâ ve teslîm eylemek
şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mîr Ali veled‑i Abdülbâki livâ‑i mezbûru idâreye
adîmü'l‑iktidâr ve bu def‘a Dergâh‑ı Âlî Kapıcıbaşılığı rütbesi ihsân‑ı hümâyûn olan Koca Ali
dâme mecdühû Kars yeniçerileri ağası olup yarar ve işgüzâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve
şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden livâ‑i mezbûr ve hâssı mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında hâlâ Kars Vâlisi ve Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Osman Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmekden nâşî hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne
ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip işbu 10 L. sene 1237 gününde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn‑ı şâhâne mûcebince livâ‑i mezbûr ve hâssı mezkûrun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf sudûr etmiş ve hâssıçin dahi başka tahvîl verilmişdir.
Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Sânî bin Sânî dâme izzühûya hüküm:
Kars eyâletinde vâki‘ Zaruşad sancağına ve hâssına senevî iki yüz elli guruş mâl‑ı maktûunu Kars
kalesinin gönüllüyân‑ı yemîn ve yesâr neferâtıçin edâ ve teslîm eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mutasarrıf Koca Ali bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr ve hâssı mahlûl ve sen yarar ve
işgüzâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr olduğundan livâ‑i mezbûr ve hâssı mah‑
lûl [ber‑vech‑i] yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Kars Muhâfızı sâbık Vezîr‑i müker‑
rem saâdetlü Mehmed Es‘ad Paşa hazretleri bâ‑tahrîrât inhâ ve iltimâs eylediği ecilden hakkında
mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip işbu 12
S. sene [1]247 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden livâ‑i mez‑
bûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf sudûr etmiş ve hâssıçin
dahi başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.

[s. 171]

[19.2] Livâ‑i Geçvan426

Livâ‑i mezbûr Hüseyin zîde mecdühûya tevcîh. 19 Z. sene [1]163
Hâss‑ı mezbûrun nısfına mutasarrıf Hüseyin'in mahlûlünden Mâliye Hazîne‑i Celîlesinden zabtıçin
ilmühaberi verilip diğer nısfına mutasarrıf Hasan'ın fevtinden oğullarına tevcîh olunmağla karşı varakaya
kaydolunmuşdur. Fî 11 S. sene [1]263
Livâ‑i mezbûrda ve nâhiyesinde mahsûl‑i öşr hâric‑i kale‑i Geçvan ve gayruhûdan iki yüz bin
akçe hâs ile livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i ocaklık mutasarrıf Abdi fevt olup oğlu Süleyman Bey hıfz u
hırâsete kâdir ve zabt u rabt‑ı fukarâya muktedir olduğuna binâen livâ‑i mezbûr babası mahlûlünden
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Yusuf Ziya Paşa
hazretleri arz ve iltimâs etmekle mûcebince hâss‑ı merkûm ile zikrolunan Geçvan sancağı ber‑vech‑i
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 3 Ra. sene [1]213
Hâslar tedârikiçin başka emr‑i şerîf yazılmışdır.
426 Geçvan (1946 Türkiye Haritası Kars paftası)
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Livâ‑i mezbûrda ve nâhiyesinde mahsûl‑i öşr hâric‑i kale‑i Geçvan ve gayrıdan iki yüz bin akçe hâs
ile livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıfı Hasan Bey veled‑i Ferhâd fevt olup sahîh
sulbî oğlu Ferhâd dâme izzühû her vechile mahall ü müstahık olduğuna binâen livâ‑i mezbûr babası
fevti ve mahlûlünden mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Kars eyâletine mutasarrıf ve muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Nu‘mân Paşa ve eyâlet‑i mezbûrun yoklamasına me’mûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı
Hümâyûn'dan Mehmed Ârif Efendi dahi başka arz ve bin yüz dokuz târihiyle babası müteveffâ‑yı
merkûm Hasan'ın berâtını ve bin kırk iki ve bin elli dört târihleriyle mutasarrıf‑ı esbakı Mehmed'in
berâtını ve bin yüz427 altmış üç târihiyle mutasarrıf Hasan'ın berât ve zabtıçin verilen emr‑i şerîfi
ibrâz ve livâ‑i mezbûr Abdi üzerine tevcîh olunmamışiken Geçvan kalesi gönüllüyân cemâatinin
ağası Abdi bundan akdem fevt oldukda livâ‑i mezbûr ağalık‑ı mezbûr ile merkûm Abdi'nin fevtinden
olarak oğlu Süleyman'a arz ve tevcîh olunup mûmâ‑ileyhe gadr ve mezkûr Süleyman el‑yevm
mahallinde hidmetde mukîm olmadığı tahkîk olunmağla ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti Za. sene [1]213
Hâslar tedâriki için başka emr‑i şerîf yazılmışdır.
Mîr Hasan ve Hüseyin dâme izzühümâya hüküm:
Kars eyâletinde vâki‘ Geçvan sancağında ve nâhiyesinde mahsûl‑i öşr hâric‑i kale‑i Geçvan ve
gayrıdan bir yük doksan altı bin akçe hâs ile livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf
Süleyman Bey veled‑i Mahmud bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve mûmâ‑ileyh Mîr Hasan
ve Hüseyin dâme izzühümâ livâ‑i mezbûrun mutasarrıf‑ı sâbıkı müteveffâ Ferhâd Bey'in oğulları
olup yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyeyi edâya sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık
ve sezâ[vâr‑ı] inâyet olduklarına binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun bilâ‑veled fevtinden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhimâya tevcîhi bâbında hâlâ Kars Vâlisi ve Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden 26 Z. sene [1]232 târihinde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmış‑
dır. Fî 26 Z. sene [1]232

Hâsları tedâriki için başka emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur.
[s. 172]

Livâ‑i Geçvan
Mefâhirü'l‑ümerâi'l‑kirâm merâciü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm el‑muh‑
tassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm Mîr Sâlih ve Mîr Derviş Süleyman ve Mîr
Şerîf Mehmed dâme izzühümâ hüküm:
Geçvan sancağında ve nâhiyesinde mahsûl‑i öşr hâric‑i kale‑i Geçvan nâm karye ve gayrıdan
bir yük doksan altı bin akçe Defterhâne‑i Âmiremde mukayyed hâssın nısfına ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıf Mîr Hasan veled‑i Mîr Ferhâd fevt olup nısf‑ı hâss‑ı mezbûr mahlûl olmağla siz
müteveffâ‑yı mezbûrun sahîh sulbî oğulları olup her vechile yarar ve kârgüzâr ve hidemât‑ı aliyye‑
de istihdâma sezâvâr olarak bi'l‑vücûh şâyeste‑i inâyet ve re’fet olduğunuza binâen mahlûl‑i mez‑
bûrun uhdenize tevcîh olunması husûsu hâlâ Musul eyâleti Müşîri düstûr vezîrim Mehmed Es‘ad
Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehûnun Erzurum eyâleti müşîrliği hengâmında eyâlet‑i merkûme def‑
terdârı iftihârü'l‑ekâbir ve'l‑ekârim Ali Tevfik zîde ulüvvuhû ile bi'l‑iştirâk arz ve ber‑mûceb‑i nizâm
tevcîhini vükelâ‑yı fihâm‑ı Devlet‑i Aliyyemden hâlâ Mâliye Nâzırı düstûr‑ı sadâkat‑semîrim es‑Sey‑
yid Abdurrahman Nâfiz Paşa [e]dâma'llâhu Teâlâ iclâlehû cânibinden bâ‑takrîr ve telhîs ifâde ve
ifhâm olunmuş ve ol vechile icrâsı husûsuna irâde‑i aliyyem taalluk eylemiş olmağın mûcebince
mahlûl‑i mezbûrun size ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken tevcîh ve inâyet edip ol bâbda emr‑i
427 Metinde "bin iki yüz altmış üç" yazılmıştır.
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şerîfim ısdâr ve i‘tâ olunmuşdur. İmdi sâdır olan işbu fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince ber‑min‑
vâl‑i muharrer mahlûl‑i mezbûr[a] ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olup zabt u rabtında ve
himâyet‑i ahâli‑i fukarâ ve sıyânet‑i reâyâ husûslarında ve sâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin
rü’yet ve tesviyesi emrinde hidemât‑ı mebrûre ve harekât‑ı mergûbe ibrâzına ihtimâm ve gayret
eyleyesiz. Fî 11 S. sene [1]263

Emr‑i şerîf sudûr etmiş ve hâssıçin dahi başka tahvîl yazılmışdır.
[s. 171]

[19.3] Livâ‑i Ardahan‑ı Küçük428

Livâ‑i mezbûr Ali Paşazâde Abdullah zîde mecdühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık tevcîh. 3 Ra. sene [1]152
Ardahan‑ı Küçük sancağına rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf
olan Abdullah fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve müteveffâ‑yı mûmâ‑ileyhin oğlu Ali zîde mecdühû
yarar ve mahall ü müstahık ve hidemât‑ı aliyyeme kâdir ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğuna binâen livâ‑i
mezbûr babası mahlûlünden kadîmîsi üzere mîr‑i mîrâniyyet pâyesiyle ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet buyurulması bâbında hâlâ Çıldır vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc
Ahmed Paşa hazretleri arz‑birle inhâ ve iltimâs etmeğin müşârun‑ileyhin arzı mûcebince livâ‑i
mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emri
yazılmışdır. Fî 8 C. sene 1171
Çıldır eyâletinde vâki‘ Ardahan‑ı Küçük sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan
Ali veled‑i Abdullah Paşa fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve Hasan dâme izzühû her vechile mahall ü
müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunması bâbında hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Sâbit Paşa hazretleri arz ve
iltimâs eylediği ecilden zikrolunan Ardahan‑ı Küçük sancağı mezkûr Ali veled‑i Abdullah Paşa'nın
fevtinden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 Za.
sene [1]213
Hâslarıçin dahi emir yazılmışdır.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Ardahan‑ı Küçük sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf
olan Hasan Bey fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl olmağla erbâb‑ı istihkâkdan olup müteveffâ‑yı
mezbûrun sahîh sulbî oğlu Mîr Abdullah her vechile mahall ü müstahık ve rükûb ve nüzûle sâhib‑i
liyâkat olduğuna binâen ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Çıldır
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Selim Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden mûmâ‑ileyhe
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 8 B. sene [1]221
Hâslarıçin dahi emir yazılmışdır.
Çıldır eyâletinde vâki‘ Ardahan‑ı Küçük sancağına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâssıyla
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mîr Abdullah veled‑i Mîr Hasan fevt olup livâ‑i mezbûr ve
hâssı mahlûl olmağla oğlu Mîr Behram Hasan dâme izzühû yarar ve işgüzâr ve her vechile inâyet‑i
aliyyeye sezâvâr olduğundan livâ‑i mezbûr ve hâssı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunması bâbında Çıldır Vâlisi sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hâfız Ali Paşa
hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip
fî 21 Ra. sene [1]235 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîfi ısdâr ve hâssıçin dahi başka emr‑i şerîf verilmişdir.
Fi't‑târihi'l‑mezbûr.

428 Göle (Ardahan‑Türkiye)
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Mehmed İzzet ve Arslan Ali ve Süleyman veledân‑ı Kâmil dâme izzuhüme hüküm:
Çıldır eyâletinde vâki‘ Ardahan‑ı Küçük sancağına Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâssıyla
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mîr Behram Hasan veled‑i Mîr Abdullah bilâ‑veled fevt
olup livâ‑i mezbûr ve hâssı mahlûl ve siz müteveffâ‑yı mezbûrun ammizâdeleri olup yarar ve iş‑
güzâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye lâyık ve sezâvâr olduklarınızdan livâ‑i mezbûr ve hâssı ci‑
hetleri ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık size iştirâken tevcîhi bâbında hâlâ Çıldır Beylerbeyisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkınızda mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i
şâhâne zuhûra getirilip 10 S. sene [1]247 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i
hüsrevâneden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık size iştirâken tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Mûmâ‑ileyhimin uhdelerinde olan ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf oldukları hâssın tec‑
dîden ibkâ olunup tafsîli [için] Dîvân‑ı Hümâyûn defterine nazar oluna. Fî 3 N. sene [1]265

[19.4] Livâ‑i Göle‑i Ardahan429
[s. 174]

[20.] Eyâlet‑i Batum430 nâm‑ı diğer Trabzon431

Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Abdülcelilzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Maraş eyâletine mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdurrahman
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 28 Ra. sene [1]170
Trabzon'da vâki‘ olan ihtilâli def‘ ve izâle eylemek şartıyla eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Sivas Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem Zaralızâde Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 C. sene [1]170
Bundan mukaddemce Trabzon ve havâlisinde olan Yeniçeri tâifesinin şekâvet‑pîşeleri fürce bulup
birbirleriyle muhârebe ve cidâl ve nizâm‑ı memlekete îrâs‑ı ihtilâl etmeleriyle te’dîb ve tanzîmlerine
kâdir bir zî‑kudret ve mutabassır vezîrin me’mûriyyetinden lâ‑büd olup ve sâbıkâ Diyarbekir
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc İbrahim Paşa vüzerâ‑yı izâmımın yarar ve şecâat‑şiârlarından ve
an‑asl ağa‑yı Ocağ‑ı Yeniçeriyân ve me’lûf‑ı zabt u rabt‑ı tâife‑i Bektâşîyân olduğundan nâşî tâife‑i
merkûmenin te’dîb ve gûş‑mâllerinde sebkat‑ı mümâreset ile cümleden evfak ve ahrâ ve enseb ve
evlâ olduğu ecilden tâife‑i mezbûreyi te’dîb ve gûş‑mâl eyleyip memleket‑i mezbûreye gereği gibi
nizâm vermek şartıyla Trabzon eyâleti bâ‑hatt‑ı hümâyûn müşârun‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 17
Ş. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Canik Muhassılı Süleyman dâme ikbâlühûya Anadolu Beylerbeyiliği pâyesiyle
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 Ra. sene [1]171
Hatt‑ı hümâyûnu sadrıa‘zam hazretlerinde kalmışdır.
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Süleyman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4
L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre müşârun‑ileyhe rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
26 C. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Maraş beylerbeyisi olan Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh. 12 M. sene [1]173
429 Göle (Ardahan‑Türkiye)
430 Batumi (Gürcistan)
431 Trabzon (Türkiye)
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Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Musul Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 6 Ra. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Trabzon eyâletinde bir müddetden beri ser‑zede‑i zuhûr bulan şekâvet‑mu‘tâd derebeyleri ve
eşkıyâ‑yı sâire eyâlet‑i merkûme reâyâsına hadden bîrûn zulm ü taaddîye ictisâr eylediklerine binâen
eşkıyâ‑yı merkûmenin tedmîr ve tenkîllerine ve ednâsın taaddiyâtlarından eyâlet‑i merkûmeyi
tasfiye ve tathîr ile sükkân‑ı memleket ve fukarâ‑yı raiyyetin emniyyet‑i hâl ve âsâyişlerine bezl‑i
makderet eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden sâbıkâ Karaman vâlisi olup bu def‘a vezâreti
ibkâ olunan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Abdurrahman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn eyâlet‑i mezbûre tevcîh olunmuşdur. Fî 10 Ra. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Abdurrahman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Müşârun‑ileyhin eyâlet‑i mezbûrede olan hidmeti mukâbelesinde Aydın sancağı dahi yetmiş altı
senesi Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur.
24 B. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyh Abdurrahman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
Aydın sancağı üzerindedir. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ İçil ve Alâiye mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Nu‘mân Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [11]77
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Ra. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kars Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 17 M. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîrim saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine
<<kapısız levendât eşkıyâsının def‘‑i mazarratlarına ihtimâm eylemek şartıyla>> bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 27 M. sene [1]179
[s. 173]

Tetimme.
Trabzon eyâleti hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 Za. sene [1]179
Kifâyet mikdârı piyâde asker ile Gürcistan'da kışlamak ve nizâm‑ı Gürcistan'ın sebât ve bekâsı ve
gâilesinin külliyyen def‘i levâzımını îfâ eylemek ve seferler vaktinde kırk bin guruş seferiyyesini ve
vakt‑i hazarda yirmi bin guruş hazariyyesini cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla müceddeden
Başmuhâsebe'de mîrî mukâtaa kaydolunup eyâlet‑i mezbûre bilâ‑muaccele Canik Muhassılı Hacı Ali
Bey'e seksen senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile ber‑vech‑i mâlikâne tevcîhiçin Başdefterdâr İbrahim
Sârım Efendi i‘lâm ve mûcebince me’mûriyyetiçin Beylik tarafından emr‑i şerîf tahrîr ve verilen
ilmühaber kâimesi hıfzolunmuşdur. Evâhir‑i Ra. sene [1]180
Tafsîli Mısır defterindedir.
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Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine ucâleten varıp Faş kalesine külliyyetli asâkir sevk ve
tesbîli ile ol câniblerin istihsâl‑i esbâb‑ı hıfz u hırâsetine bezl‑i makdûr eylemek şartıyla tevcîh. 15
Za. sene [1]185
Çıldır eyâletine ilhâkan Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. 19 M. sene [1]186
Sâbıkâ Adana Vâlisi ve Niğbolu Muhâfızı Selman Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Seyyid Ahmed
Paşa hazretlerine tevcîh. 19 N. sene [1]186
Canik Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 21 N. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 8 B. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L.
sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L.
sene [1]190
Kars cânibi seraskerliği ve Erzurum eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan tevcîh. 21 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh.
5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 14
Ca. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Çerkes Hasan Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 20 N. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Beylerbeyisi Dârendeli İbrahim Paşa'ya tevcîh. 21 R. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr Canikli Vezîr el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 24 B. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Canikli el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Kayseriyye sancağı ilhâkan tevcîh. 4 B. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mikdad Ahmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 22 N. sene [1]198
Trabzon eyâleti sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Sa‘deddin Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Nasuh Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 2 Ra. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Şahinzâde Osman Paşa'nın oğlu Mustafa dâme ikbâlühûya tevcîh.
24 Za. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Battâl Seyyid Hüseyin Paşa hazretlerine
ilhâkan tevcîh. 11 Ş. sene 1200. Haleb eyâleti dahi tevcîh.
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Kudüs ve Nablus sancakları ilhâkıyla Şam Vâlisi ve mîr‑i hâccı olan Vezîr‑i
mükerrem Battâl Seyyid Hüseyin Paşa hazretlerinin üzerinde olmağla ber‑vech‑i ilhâk kemâ‑kân
ibkâ. 13 S. sene 1201
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Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4
L. sene 1201
Trabzon eyâleti sâbıkâ Haleb Vâlisi ve Soğucak Başbuğu Vezîr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 10 Z. sene
[1]201
Trabzon eyâleti sâbıkâ Şam Vâlisi ve Mîrü'l‑hâccı Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa'ya sürücülük
ile tevcîh. 15 R. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr Canikli Paşa kethüdâsı sâbık mîr‑i mîrândan Abdullah Paşa'ya tevcîh. 15 M. sene
[1]203
Rütbe‑i vezâret tevcîh. 16 Ca. sene [1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i Trabzon sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr Battâl Seyyid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 19 Z. sene [1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr Abdullah Paşa hazretlerine gurre‑i Za. sene [1]204
târihinden ilhâkan tevcîh. 8 Z. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Kuğuzâde Süleyman Paşa'ya Sohum432 muhâfızlığı ile tevcîh. 15
Z. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr sadr‑ı sâbık Vezîr Yusuf Paşa'ya Anapa Seraskerliği ile tevcîh. 11 N. sene [1]206
[Ek: 174/1]

Dîvân‑ı Hümâyûn'a
Trabzon eyâleti sefer vaktinde kırk bin guruş seferiyyesini ve vakt‑i hazarda yirmi bin guruş
hazariyyesini cânib‑i mîrîye edâ ve teslîm eylemek şartıyla seksen senesi Muharrem'i gurresinden
i‘tibâr ile Canik Muhassılı el‑Hâc Ali Bey'e ber‑vech‑i mâlikâne tevcîh olunup el‑yevm üzerinde
olduğu Başmuhâsebe'den derkenâr olunmağla eyâlet‑i mezkûre bu def‘a Sadr‑ı esbak Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmağla mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunan şurût‑ı
mezkûrenin kaydı mahalli ref‘ ve terkîn olunmak bâbında fermân‑ı âlî sudûr etmekle sâdır olan
fermân‑ı âlî mûcebince şurût‑ı mezkûrenin kaydı ref‘ ve terkîn olunup Başmuhâsebe'ye kayd ve
Zimmet halîfesi efendiye ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaberleri i‘tâ olunmak telhîs oldukda
telhîsi mûcebince şurût‑ı mezkûrenin kaydı ref‘ ve terkîn olunup Başmuhâsebe'ye kayd ve Zimmet
halîfesi ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaberleri i‘tâ olunmak bâbında fermân‑ı âlî sâdır olmağın
mûcebince şurût‑ı mezkûrenin kaydı ref‘ ve terkîn ve Zimmet halîfesi efendi tarafına ilmühaberi
verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 21 Za. sene 1185
[Mühür] (…?) Süleyman

[s. 174]

[20.1] Livâ‑i Batum

Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ali'nin fevtinden etmeği mukâbili Süleyman Seferli zîde mecdühûya
şurût‑ı sâbıkasıyla tevcîh. Gurre‑i Ş. sene [1]159
Livâ‑i mezbûre mutasarrıfı Süleyman Seferli fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûlünden müteveffâ‑yı
mezbûrun oğulları Sâlih zîde kadruhû ile Mehmed ve Hüseyin'e tevcîhiçin Faş kalesi muhâfazası
şartıyla Goniya sancağına mutasarrıf Cevher dâme ikbâlühû arz etmekle Batum kalesi neferâtının
432 Sohum, Sochumi (Abkhazia‑Gürcistan)
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mevâciblerine ocaklık olan dört yüz otuz buçuk guruşu beher sene neferâta edâ ve teslîm etmek
şartıyla livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yalnız mezkûr Sâlih'e tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî gurreti R. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mezkûr Sâlih'in fevtinden karındaşı Mehmed zîde mecdühûya şurût‑ı merkûme ile
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık bâ‑arzuhâl tevcîh olunmuşdur. Fî 7 Ca. sene [1]179
Ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Batum sancağına mutasarrıf Mehmed zümre‑i eşkıyâdan olup
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Süfyân zîde mecdühûnun babası ve karındaşı ve şâtırını bir takrîb
hânesine celb ve katl ve mezkûrûnun emvâl ve eşyâların gasbeylediğini Batum kâdısı i‘lâm ve ahâlisi
mahzar ve Mehmed bin Mehmed zîde mecdühû hânedân ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr şakî‑i merkûmun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk mûmâ‑ileyhe
tevcîhini Faş Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Halil Paşa hazretleri arz ve iltimâs etmekle mûcebince
Batum kalesi neferâtının mevâciblerine ocaklık ta‘yîn olunan dört yüz otuz buçuk guruşu beher
sene neferâtına edâ ve teslîm eylemek şartıyla zikrolunan Batum sancağı şakî‑i mezbûrun ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. Fî 27 R. sene [1]198
Hâsları dahi berât olunmak için bâ‑arzuhâl 6 L. sene [1]198 târihinde emr‑i şerîf yazılmışdır.
Ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sâbıkâ Batum sancağına mutasarrıf Mehmed dâme izzühûya livâ‑i
mezbûr karındaşı mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve Batum kalesi neferâtının
mevâciblerine ocaklık ta‘yîn olunan dört yüz otuz buçuk guruşu beher sene edâ ve teslîm ve neferât‑ı
kale ve ahâlisi dahi hoşnûd ve râzılar iken erbâb‑ı ağrâzın hilâf inhâ i‘lâm ve arz ve mahzarlarıyla
ref‘inden Mehmed bin Mehmed'e tevcîh ve mûmâ‑ileyhe gadr eylediklerinden başka neferât‑ı
mezkûrenin mevâcibleri ahz ve itlâf ve neferâta zulm ü taaddî ve ekserinin perîşân olmalarına bâis ü
bâdî ve mûmâ‑ileyh Mehmed dâme izzühû hânedân ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olup livâ‑i mezbûr ref‘inden yine mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınması bâbında bi'l‑cümle ahâli‑i Faş
ve neferât‑ı kale iltimâs ve mahzar ve Faş Kâdısı Mustafa Efendi i‘lâm etmeleriyle mûceblerince
Batum kalesi neferâtının mevâciblerine ocaklık ta‘yîn olunan dört yüz otuz buçuk guruşu beher sene
neferâta edâ ve teslîm eylemek şartıyla Batum sancağı mîr‑i merkûmun ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyhe
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmuşdur. 6 Za. sene [1]199
Hâslarıçin dahi başka emr‑i şerîf yazılmışdır. 6 Za. sene [1]199
Kalesi neferâtına ta‘yîn olunan dört yüz otuz buçuk guruşu beher sene edâ ve teslîm eylemek
üzere ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Batum sancağına mutasarrıf Mehmed fevt olup Yusuf ve Sefer
Mehmed müteveffâ‑yı mezbûrun oğulları ve her vechile şâyân‑ı âtıfet olduklarına binâen Batum
sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık iştirâken oğulları mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunmasını hâlâ
Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Osman Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği
ecilden haklarında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk dokuz
senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının yirmi beşinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i
hüsrevâneden livâ‑i mezbûr müteveffâ‑yı mezbûr Mehmed'in mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık oğulları mûmâ‑ileyhimâya tevcîh olunmasıçin emr‑i şerîfi tahrîr olunmuşdur. 25 Ca. sene
[1]249
Hâssıçin dahi başka tahvîl yazılmışdır. Fi't‑târih‑i mezbûr.
Mezkûr Yusuf veled‑i Mehmed'in fevtinden oğlu Mehmed Emin'e ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
tevcîh olunup Dîvân defterine nazar oluna. Fî 22 Z. sene [1]265
Mezkûr Sefer Mehmed'in fevtinden oğulları Abdulhamid ve Hüseyin ve Ferhâd ve Mehmed'e
ber‑vech‑i iştirâk tevcîh olunup tafsîli [için] Dîvân defterine nazar oluna. 21 B. sene [1]265
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[s. 175]

[20.2] Livâ‑i Goniya433

Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr yine Faş kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ. Fî 4 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr yine Faş kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı Abaza Mehmed'in kebîr karındaşı
Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr yetmiş üç Şevvâl'i gurresinden hâlâ mutasarrıfı Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. 18 Ş. sene [1]173. Müteveffâ 27 Ş. sene [11]74
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ
ve mukarrer kılınmışdır. 23 B. sene [1]174. Müteveffâ 27 Ş. sene [11]74
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf mezkûr
Mehmed Paşa'nın karındaşı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 27
Ş. sene [1]174
Zikrolunan Goniya sancağı hâlâ Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf Abaza Mehmed
dâme ikbâlühûya Faş kalesi muhâfazası şartıyla ihlâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla Karahisar‑ı Sahib sancağına mutasarrıf Abaza
Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Abaza Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Cevher dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 9 L. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Sultanönü sancağına mutasarrıf Hüseyin Paşa
birâderi Yusuf dâme ikbâlühûya hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerinin
iltimâsıyla bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 15 Ş. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazasına ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla hâlâ Çıldır Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ilhâkan tevcîh
olunmuşdur. Fî 18 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid
Nu‘mân Paşa hazretlerine ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Ş. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla Çıldır eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 19 N. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mükemmel kapısı halkı ile Faş kalesi ve etrâfını muhâfazaya ihtimâm‑ı tâm ve
bezl‑i vüs‘ ü kudret eylemek şartıyla sâbıkâ Merzifon Voyvodası Hacı Sâdık'a rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile
tevcîh olunmuşdur. 11 L. sene [1]183
Amasya sancağı dahi ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 16 L. sene [1]183
433 Gonio (Gürcistan)
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Mîr‑i mîrândan Abaza Mehmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 23 Ra. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla Nu‘mân Paşa mütesellimi Hasan Ağa'ya bâ‑rütbe‑i
mîr‑i mîrânî tevcîh. 16 L. sene [1]185
Kemâ fi'l‑evvel Abaza Mehmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya ibkâ. 2 B. sene [1]186
Zikrolunan Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Abaza Mehmed
Paşazâde Mehmed Paşa'ya ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 6 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla Hacı Şahin Paşazâde Osman Paşa'ya tevcîh. 6 S. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıf‑ı sâbıkı Abaza Mehmed Paşazâde
Mehmed Paşa'ya tevcîh. 21 Z. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla Acaralı Şekeroğlu434 Ali'ye rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile
tevcîh olunmuşdur. 11 S. sene [1]192
Kale‑i mezbûreyi ve ol havâliyi muktezâ‑yı me’mûriyyet ve gayreti üzere muhâfazaya dikkat
eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kars Muhâfızı mîr‑i mîrândan Abaza Mehmed
Paşa'ya tevcîh. 20 N. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla Bîcânzâde el‑Hâc Ali dâme ikbâlühûya tevcîh. 19 L.
sene [1]196
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla Niğde'de ikâmet üzere olan sadr‑ı esbak Silâhdâr
Mehmed Paşa hazretlerine vezâreti ibkâsı ve Niğde sancağı ilhâkıyla tevcîh. 2 S. sene [1]197
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla Karaman Ereğlisi'nde435 ikâmete me’mûr vezâreti
merfû‘ Halil Paşa'ya vezâreti ibkâsı ve Niğde sancağı ilhâkıyla tevcîh olunmuşdur. 28 Ra. sene [1]197
Niğde sancağı âhara verilmişdir. 10 R. sene [1]197
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartı ve Çorum sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı vezîr‑i
müşârun‑ileyh Halil Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Adana eyâleti dahi vezîr‑i müşârun‑ileyhe ilhâkan tevcîh. 22 N. sene [1]198
434 Şekerzâde Ali Paşa (BOA, HAT, 17/740)
435 Ereğli (Konya‑Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr Faş kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh Seyyid Halil Paşa hazretlerine
kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Çorum sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan
Abaza Mehmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur.
28 R. sene 1200
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe tevcîh. 4 L. sene 1200
Yüz elli nefer tertîb ve Mart duhûlünde Sohum'a gönderilmek ve Faş kalesi muhâfazası şartıyla
sâbıkâ Trabzon beylerbeyisi olan Hacı Şahin Paşazâde Osman Paşa'nın oğlu Mustafa Paşa'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 2 Za. sene 1200
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Abaza
Mehmed Paşazâde Mehmed Paşa'ya tevcîh. 17 B. sene 1201
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla Faş Muhâfızı müteveffâ Abaza Mehmed Paşa'nın
birâderi İbrahim Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 26 S. sene [1]202
[Mutasarrıf‑ı] sâbıkı Şahin Paşazâde Osman Paşa'nın oğlu mîr‑i mîrândan Mustafa Paşa'ya
tevcîh. 13 Ş. sene [1]202
İbkâ. 12 L. sene [1]203
Goniya sancağı Faş kalesi muhâfazası şartıyla Mısır kâşifi sâbık mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya
tevcîh. 23 Ş. sene [1]204
[s. 176]

Livâ‑i Goniya
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Faş Muhâfızı Şahinzâde Osman Paşa'nın oğlu Mustafa Paşa'ya tevcîh. 29 S.
sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206

[s. 175]

[20.3] Livâ‑i Keçileriskelesi436

Livâ‑i mezbûr Mustafa dâme izzühûya tevcîh. 29 Ca. sene [1]153
[s. 177]

[s. 178]

﴾ Boş sayfa﴿

[21.] Eyâlet‑i Van437

Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. se ne [1]169
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Receb dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 24 Za. sene [1]169
436 Adler (Krasnodar Krayı, Rusya) ve civarı olmalı.
437 Van (Türkiye)
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Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla mutasarrıfı Receb dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid
Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Selh‑i L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Mustafa
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Şehsüvârzâde Vezîr‑i mükerrem
es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Zaralızâde Feyzullah Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh olunmuşdur. 14 S. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Zaralızâde Feyzullah Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartıyla Vezîr‑i mükerrem Feyzullah Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Mekkîzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 C. sene [1]177
Ba‘dehû eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kengırı sancağına mutasarrıf olan
Ahmed Paşa dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 C. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre kalesi muhâfazası şartı ve Ankara sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Ra.
sene [11]78
Ankara sancağı âhara verilmişdir.
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kars Beylerbeyisi Avukatlızâde Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 27 M. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6
L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Trabzon Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 Za. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Trabzon beylerbeyisi olan Sarızâde Mehmed
dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 13 C. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 29 Z. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Tuz Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya kalesi muhâfazası
şartıyla bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 7 C. sene [1]181
Kalesi muhâfazası şartıyla eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kocaili sancağı mutasarrıfı Ömer dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 29 B. sene [1]181
Kalesi muhâfazası şartıyla eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı el‑Hâc Sâlih Paşa'ya
bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ. 6 L. sene [1]182

378

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Ömer Paşa'ya tevcîh
olunmuşdur. Fî 25 B. sene [1]183
Sâbıkâ Musul Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine tevcîh. 6 N. sene [1]183
Sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kethüdâ Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh.
8 L. sene [1]184
Mîr‑i mîrândan Yeğenzâde Ömer Paşa'ya tevcîh. 3 Ra. sene [1]185
Kürd İbrahim Paşa yeğeni Halil Bey'e bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh. 5 R. sene [1]186
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 17 Za. sene [1]186
Sâbıkâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 19 Ca.
sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ.9 Za. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 6 L. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi mîr‑i mîrândan Timur Paşa'ya tevcîh. 15 R. sene
[1]189
Eyâlet‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Timur Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L.
sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Timur Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr paşa‑yı mûmâ‑ileyhe rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile ibkâ. 22 Z. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Dergâh‑ı Âlî Kapıcıbaşılığı pâyesi olup Van mütesellimi
olan Vezîr Timur Paşa'nın birâderzâdesi Ahmed Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur.
28 Ra. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Ahmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mûmâ‑ileyh Ahmed dâme ikbâlühûya kemâ‑kân ibkâ.
5 L. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Timur Paşa
hazretlerine tevcîh. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4
L. sene 1201
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Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Timur Paşa birâderi Ahmed Paşa'ya tevcîh.
27 R. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr Timur Paşa'ya tevcîh. 12 L. sene [1]203
<<Eyâlet‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Ahmed Paşa'ya tevcîh. 27 M. sene [1]204.>>
Ba‘dehû terkîni yazılmışdır.
Eyâlet‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı mîr‑i mîrândan Timur Paşa birâderi Ahmed Paşa'ya tevcîh.
2 Ş. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Rütbe‑i vezâret tevcîh. 13 Z. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 179]

[21.1] Hükûmet‑i Bidlis,438 ocaklık

Hükûmet‑i mezbûre sâbıkâ mutasarrıfı Burhan dâme ulüvvuhûya tevcîh. 10 Ş. sene [1]169
Bidlis hükûmetinin ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve eşrâf ve meşâyih ve a‘yânı ve kılâ‘
dizdârları ve azebân ağaları ve kethüdâ ve sâir neferâtı ve alâybeyisi ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı mahzar
gönderip vilâyetlerinin hânlık hükûmeti öteden beri ocaklık olup ve eben an‑ceddin hükûmet‑i
mezbûre hânzâdelere verilmek mu‘tâd ve ânlar dahi fukarâ ve zuafâ ve reâyâ ve berâyâ ve aşâyir ve
kabâyili himâyet ve sıyânet etmek eslâfları eserine iktidâ ile ahâli‑i vilâyet ve aşâyir ve kabâyil râhat
ve emniyyet üzere olacakların bundan akdem taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'ye i‘lâm olunduğuna binâen
hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık sâbıkâ mutasarrıfı olan Âdil Hân dâme ulüvvuhû hânzâde
olduğuna binâen tevcîh ve ihsân olunup cümlesi etvârından ve hüsn‑i sülûk ve muâmelesinden râzı
ve hoşnûd ve emniyyet üzereler iken hânlık‑ı mezbûr Behramzâde Mehmed Burhan'a bir takrîb
tevcîh olunmağla sû’‑i hareket birle taaddîsinden emniyyetleri münselib ve ihtilâle bâis olmağla
hükûmet‑i mezbûre mezkûr Mehmed Burhan'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh Âdil Hân dâme ulüvvuhûya
tevcîh buyurulmasını mahzarlarıyla istirhâm etmeleriyle zikrolunan Bidlis hükûmeti merkûm
Behramzâde Mehmed Burhan'ın ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Âdil Hân dâme ulüvvuhûya
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 13 B. sene [1]170
Mehmed Şeref Hân dâme ulüvvuhû arzuhâl edip eben an‑ceddin Bidlis hükûmeti hânzâdelerinden
olup ve sâbıkâ hükûmet‑i mezbûreye mutasarrıf olan karındaşı Mehmed Saîd Hân fevt olmağla her
vechile sezâvâr‑ı inâyet olduğundan hükûmet‑i mezbûre kendiye verilmek bâbında istid‘â‑yı inâyet
etmekle mûcebince ber‑vech‑i ocaklık tevcîh olunup emir yazılmışdır. 6 Z. sene [1]170
Kasaba‑i Bidlis'de vâki‘ ulemâ ve sulehâ ve hutebâ ve sâdât ve eimme ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr
ve cemâat‑i müstahfızân ve azebân ve sükkân‑ı memleket ve kuttân‑ı vilâyet mühürlü mahzar
gönderip Bidlis hükûmeti bundan akdem Veli eş‑Şemseddin evlâdlarından Âdil Hânzâde Mehmed
Saîd Hân'a inâyet olunup cümlesi râzı ve şâkirler iken bi‑emrillâhi Teâlâ fevt oldukda Mehmed Şeref
Hân dâme ulüvvuhû müteveffâ‑yı mezbûrun karındaşı olup hükûmet‑i mezbûre bin yüz yetmiş senesi
Zilhicceti'ş‑şerîfesinin altıncı gününde mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet ve ihsân olunmağla cümlesi
mûmâ‑ileyhin tavrından râzı ve şâkir ve her vechile dîndâr ve perhîzkâr olup mazlûma muîn ve
zâlime mühîn olmakdan nâşî yirmi seneden mütecâviz perâkende olan nevâhi ve kurâ reâyâları
vatanlarına müteveccih ve ric‘at ve vilâyetleri ihyâ ve umrân olmak me’mûlleriyle bir müddet
hükûmet‑i mezbûre üzerinde istikrâr ve bu [ve]chile ibkâ ve ihsân buyurulması bâbında inâyet
438 Bitlis (Türkiye)
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recâsına mahzar etmeleriyle mûcebince hükûmet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınıp
emri yazılmışdır. Fî gurreti C. sene 1171
Bitlis hükûmeti öteden beri ber‑vech‑i ocaklık ocakları beyzâdelerinden zabt u rabta kâdir a‘kal
ve erşedine inâyet ve ihsân ve fukarâ ve zuafâ sâye‑i Devlet‑i Aliyye'de âsûde ve emn ü emân iken
ahd‑i karîbde ba‘zı müfsidler tama‘‑ı hâmlarından nâşî sâhte arz ve mahzarlar peydâ ve câize‑i
mu‘tâdesi olan bin beş yüz guruşun iki üç katını ba‘zı mahallere sarf ile senede birkaç def‘a hükûmet‑i
mezbûru nâ‑ehil kimesnelere tevcîh ve ânlar dahi müddet‑i hükûmetin iki üç aydır "bâri verdiğim
câize ve rüsûmu çıkarayım" deyü verdiklerinin birkaç katını fukarâ üzerine tarh ve tahmîl ve cebren
ve kahren tahsîl ile gadr‑i küllî ve zulm ü taaddîlerinden fukarâ ve zuafâ muzdaribü'l‑hâl ve etrâfa
perâkende ve perîşân olmalarıyla hân olan kimesne ve gerek fukarânın hâllerine merhameten
fî‑mâ‑ba‘d hükûmet‑i mezbûre tevcîhiçin zuhûr eden sâhte arz ve mahzarlara amel ve i‘tibâr
olunmayıp hükûmet‑i mezbûre mutasarrıflarının azli mûcib bir hâlde olmadıkdan sonra müddet‑i
hükûmetleri bir sene tamâm olmayınca tecdîd ve ibkâlarına müsâade buyurulmamak üzere kaydına
şerh verilmek için ahâli ve fukarâ istid‘â‑yı inâyet eylediklerini hâlâ Bidlis Hâkimi Mehmed Şeref
Hân'ın tarafından gelen âdemisi Ali Efendi takrîr etmekle mûcebince kaydı mahalline şerh verilmek
deyü sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince işbu mahalle şerh verildi. 11 C. sene [1]171
Ber‑vech‑i ocaklık sâbıkâ Bidlis hâkimi olan Mehmed Burhan dâme ulüvvuhû müsinn ü ihtiyâr
ve öteden beri emekdâr ve sefer‑i hümâyûnlarda küllî hidmeti sebkat eylediğinden mâadâ ez‑kadîm
ecdâdı Bidlis hâkimi olagelip ve mûmâ‑ileyh dahi yedi‑sekiz def‘a hükûmet‑i mezbûreye mutasarrıf
ve reâyâ fukarâsı kendisinden râzı ve şâkirler iken on altı ve on yedi yaşında olan Mehmed Şeref Hân'a
hükûmet‑i mezbûre bin yüz yetmiş bir senesi Cumâde'l‑âhire'si gurresinden tevcîh olunup hadâset‑i
sinni hasebiyle reâyâ‑perver olamayıp ahvâl‑i fukarâ diğer gûn ve perîşân olmağla ahvâllerine
merhameten hükûmet‑i mezbûre merkûm Mehmed Şeref Hân'ın ref‘inden senesi hitâmından zabt
eylemek üzere kendiye tevcîh buyurulması bâbında istid‘â‑yı inâyet eylediği ecilden selefinin senesi
hitâmı olan yetmiş iki senesi mâh‑ı Cumâde'l‑âhire'si gurresinden zabt eylemek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden zikrolunan Bidlis hükûmeti mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 19 Z. sene [1]171
Sâbıkâ Bitlis hâkimi olan Mehmed Selim zîde ulüvvuhû öteden beri eben an‑ceddin Bitlis
hükûmetinin ihtiyârlarından olup reâyâ her vechile mûmâ‑ileyhden râzı ve şükrân üzereler iken
hükûmet‑i mezbûr bir takrîb Mehmed Burhan'a tevcîh olunup reâyâ fukarâsına cevr ü taaddî edip
zulmüne tâkat getiremediklerinden hükûmet‑i mezbûre mezkûr Mehmed Burhan'ın ref‘inden
mûmâ‑ileyh Mehmed Selim zîde ulüvvuhûya ihsân buyurulması bâbında Bitlis Kâdısı Mevlânâ Yusuf
zîde fazlühû arz ve ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve meşâyih ve sâir ahâli ve reâyâ dahi mahzar
etmeleriyle arz ve mahzar mûceblerince hükûmet‑i mezbûre mezkûr Mehmed Burhan'ın ref‘inden
ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed Selim zîde ulüvvuhûya tevcîh olunup emri yazılmışdır. Fî 2
Za. sene [1]172
Bitlis Nâibi Mevlânâ el‑Hâc Yusuf zîde ilmühû mektûb gönderip Bitlis'in ulemâ ve sulehâ ve eşrâf
ve a‘yân ve fukarâları bi'l‑ittifâk huzûr‑ı şer‘a varıp bin yetmiş iki senesinde bâ‑fermân‑ı âlî Bitlis
hâkimi olan Mehmed Burhan Hân sene‑i mezbûre Şevvâl'i gurresinde bi‑emrillâhi Teâlâ bilâ‑veled
fevt olup hükûmeti mahlûl olduğundan Haydar Bey zîde ulüvvuhû için hükûmet‑i mezbûra cümleden
akdem ve müteveffânın ırk ve kabîlesinden ve hânzâdelerinden olup her vechile hükûmet‑i mezbûra
şâyeste ve sezâvâr akl‑ı evvel ve umûr‑dîde olup hükûmet‑i mezbûreye hân nasbolunmasını cümlesi
iltimâs ve beynimizde ilmi lâhık olmuşdur deyü hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh
Haydar Bey'e ihsân buyurulması bâbında inâyet recâsına arz ve vilâyet‑i Bitlis'in ulemâ ve sulehâ ve
eimme ve hutebâ ve eşrâf ve a‘yân ve fukarâ ve zuafâsı dahi başka mahzar ve Dîvân‑ı Hümâyûnumda
mahfûz olan elviye defterine mürâcaat olundukda hükûmet‑i mezbûre Mehmed Burhan'ın ref‘inden
bin yüz yetmiş iki senesi Zilka‘de'sinin ikinci gününde sâbıkâ yine hükûmet‑i mezbûre mutasarrıfı
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Mehmed Selim Hân'a tevcîh ve emr‑i şerîf verildiği mastûr ve mukayyed bulunmağın zikrolunan
Bitlis hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Haydar zîde ulüvvuhûya tevcîh olunup emr‑i şerîf
verilmişdir. Fî 29 S. sene 1173
Bidlis Kâdısı Mevlânâ el‑Hâc Yusuf zîde fazlühû mektûb gönderip hâlâ Bidlis hükûmetine
bâ‑emr‑i âlî mutasarrıf olan Haydar mukaddemâ karındaşı müteveffâ Emin Hân ile Âdil Hânzâde
Süleyman'ı katletdikleri esnâda tarafeynin vâki‘ olan cidâl ve ihtilâlinde vilâyetde etdikleri cebr ü
taaddî ve eziyyet ve celb‑i mâl ve ahâliye hasâret ve fezâhat sebebiyle vilâyet ahâlisi mahzarları nâtık
vâki‘ ahvâl ve ihtilâlden râhatları ve emniyyetleri kalmayıp merkûm Haydar ve karındaşı mezbûr
hükûmet sevdâsında olmayıp umûra dahl etmemek üzere vilâyetden ihrâc ve taşrada sâkin olmağla
emn ü istirâhat hâsıl olmuşiken bu def‘a merkûm Haydar'a yine hükûmet‑i mezbûre tevcîh olunmağla
dimâğında olan gayz ü garaz ve adâvet‑i sâbıklarını icrâya mübâşeret edip vilâyete ihtilâl ve cidâl ve
îkâz‑ı fitne ve fesâd‑ı mesbûkaları kaydında olmağla memleketin emniyyet ü râhatı olmadığını ve Âdil
Hânzâde Mehmed Şeref dâme ulüvvuhûnun hükûmeti vaktinde selâmet ve emân ve min külli'l‑vücûh
hüsn‑i harekât ve muâmele ve marziyye ve hâlinden şâkir olduklarını izhâr ve hükûmet‑i mezbûrenin
tevcîh olunması bâbında inâyet recâsına üç kıt‘a arz ve kasaba‑i Bitlis'de vâki‘ ulemâ ve sulehâ ve
eimme ve hutebâ ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve ricâl‑i aşâyir ve kabâil439 ve müstahfızân ve azebân
dahi ber‑vech‑i meşrûh iki kıt‘a mahzar etmeleriyle zikrolunan Bidlis hükûmeti ber‑vech‑i ocaklık
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Gurre‑i L. sene [1]173
Bidlis hükûmetine mutasarrıf Âdil Hânzâde Mehmed Şeref hadâset‑i sinninden nâşî hükûmetden
bî‑haber olduğundan başka bir müddetden beri sâhib‑i firâş ve ma‘lûlü'l‑mizâc olmak takrîbiyle
zabt u rabt‑ı memleketden âciz ve âtıl olup fukarâ‑yı memleketin perâkende ve perîşân olmalarına
bâis ve sâbıkâ hükûmet‑i mezbûrenin mutasarrıfı Mehmed Haydar dâme ulüvvuhû zabt u rabt‑ı
memlekete kaviyyü'l‑iktidâr ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyetde mücerrebü'l‑etvâr olmağla hükûmet‑i
mezbûre merkûm Mehmed Şeref'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Mehmed Haydar dâme ulüvvuhûya Bidlis
Nâibi el‑Hâc Yusuf zîde ilmühûnun arz ve Bidlis'in ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâsı ve sâirleri
mahzarları mûceblerince tevcîh olunmuşdur. Fî 22 C. sene [1]174
Sâbıkâ Bidlis hâkimlerinden Şeref Hân ve Selim Hân'ın derûnlarında muzmer olan icrâ‑yı garaz‑ı
nefsâniyye ve tama‘‑ı kesîreleri izhârıyla adem‑i hüsn‑i muâşeretlerine binâen senin hükûmetine
mâni‘ olduklarından başka yirmi nefer beyzâde ve iki bin neferden mütecâviz Ekrâd erâzil eşkıyâsını
başlarına cem‘ ve sarâylarına tahassun üzere olup ve hâlâ Bitlis hâkimi olan Mehmed Haydar
dâme ulüvvuhû hilâf‑ı şer‘‑i şerîf ve hilâf‑ı kânûn bir ferde zulm ü taaddîsi yoğiken yetmiş yaşında
Azebân Ocağı ağasın bilâ‑sebeb bi‑gayrı hakkın katl ve ehl‑i zimmet reâyâ fukarâsına îsâl‑i hasâret
ve iki binden mütecâviz hânelerin nehb ü gâret ve nice bî‑günâh ehl‑i ırzın hânelerin dahi ihrâkun
bi'n‑nâr ve bu vechile elli‑altmış pâre kurâyı pây‑mâl ve perâkende eyleyip bir vechile def‘i mümkin
olmadığından Bitlis mülhakâtından Muş Mütesellimi Maksud zîde mecdühû ile mûmâ‑[ileyh]
Mehmed Haydar dâme ulüvvuhû ve bi'l‑ittifâk eşkıyâ‑yı merkûmûnu Bitlis'den ihrâc ve ib‘âd eyleyip
def‘‑i mezâlim ve eşkıyâ eylediğine binâen hakkında hilâf‑ı marzî zuhûra gelen tahrîrâtları ısgâ
olunmayıp hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ibkâ mûmâ‑ileyh Mehmed Haydar'a tevcîh buyurulmasını
arzuhâli ile istid‘â ve husûs‑ı mezbûrun vech‑i meşrûh üzere olduğunu ve hükûmet‑i mezbûrenin
mûmâ‑ileyh Mehmed Haydar dâme ulüvvuhûya ibkâ buyurulmasını Adilcevaz Nâibi İbrahim ve Van
Nâibi Mehmed Emin ve Ahlat maa Erciş kâdısı diğer Mehmed Emin ve Bitlis Nâibi el‑Hâc Yusuf
zîde ilmühüm ile eyâlet‑i Van'da sâkin ulemâ ve sulehâ ve ağavât ve defterdâr ve sâbık ve lâhık çavuşlar
kethüdâsı ve gönüllüyân‑ı yemîn ve yesâr ağaları ve tîmâr defterdârı ve alâybeyi ve züamâ ve erbâb‑ı
tîmârı ve Adilcevaz sancağının dahi ulemâ ve sulehâ ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı ve alâybeyisi ve
Ahlat'ın kılâ‘ ağaları ve sâir neferâtı ve Bitlis'in dahi bi'l‑cümle ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâsı
ve sâir a‘yân ve ağavât ve neferâtı ve ehl‑i zimmet reâyâları dahi başka başka mahzar etmeleriyle urûz
439 Metinde "ricâl ve aşâyir ve kabâil" şeklinde yazılmıştır.
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ve mahzarlar ve iltimâs mûceblerince zikrolunan Bitlis hükûmeti ber‑vech‑i ibkâ yine mûmâ‑ileyh
Mehmed Haydar dâme ulüvvuhûya ibkâ ve tevcîh olunup emri yazılmışdır. Fî 26 R. sene [1]175
Hâlâ Bitlis hâkimi olan Mehmed Haydar Hân dâme ulüvvuhû müstakîmü'l‑etvâr ve ahâli‑i Bitlis ile
hüsn‑i zindegânîsi olduğu Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Feyzullah Paşa hazretleri tarafına ihbâr
olunduğuna binâen hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık müşârun‑ileyhin mektûbu mûcebince
mûmâ‑ileyh Mehmed Haydar Hân dâme ulüvvuhûya ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 11 R. sene [1]176
Sâbıkâ Bidlis hükûmetine mutasarrıf olan Şeref Hân dâme ulüvvuhû eben an‑ceddin hükûmet‑i
mezbûreye ber‑vech‑i ocaklık mutasarrıf ve hânedân iken hükûmet‑i mezbûre mukaddemâ ref‘inden
Mehmed Haydar Hân'a tevcîh olunup mûmâ‑ileyh Şeref Hân her vechile müstahıkk‑ı inâyet
olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Şeref Hân dâme ulüvvuhûya
arzuhâli mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 Ra. sene [1]177
Ber‑vech‑i ocaklık Bidlis hükûmetine mutasarrıf Şeref Hân zaleme ve cebâbireden olup fukarâ ve
reâyâyı rencîde ve perâkende ve perîşân etmekle a‘yân‑ı memleket ve ocaklı ve bi'l‑cümle fukarâ ve
reâyâ meclis‑i şer‘a varıp merkûm Şeref Hân'ın zulm ü taaddîsinden perâkende ve perîşân olmaları
mukarrer ve Hâşim zîde mecdühû silsile‑i hânîden olup her vechile lâyık ve mahall ü müstahık olduğuna
binâen hükûmet‑i mezbûre merkûm Şeref Hân'ın ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını iltimâs
eyledikleri ecilden hükûmet‑i mezbûr Bidlis kazâsı nâibi Ömer'in arzı ve ulemâ ve sulehâ ve eimme
ve hutebâ ve sâir ahâlinin mahzarlarıyla tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 Ra. sene [1]179
Ber‑vech‑i ocaklık Bidlis hükûmetine mutasarrıf olan Hâşim Bey'in azlini îcâb eder hareketi
zuhûr edip hükûmet‑i mezbûr Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Nu‘mân Paşa
hazretlerinin kâimesi ve iltimâsı mûcebince ber‑vech‑i ocaklık Hasan Bey'e tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 29 N. sene [1]179
Bidlis hükûmetine mutasarrıf olan Hasan dâme ulüvvuhû Mehmed Âdil Hân evlâdından olup
her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûre bundan
akdem ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup hâlâ üzerinde ve te’mîn‑i turuk
ve memleket ve terfîh‑i hâl‑i raiyyet ile umrânî‑i bilâd ve tatmîn‑i kulûb‑ı ibâd ve rü’yet‑i umûr‑ı
erbâb‑ı mesâlihde terk‑i hâb [u] râhat‑birle fevk‑i mâ‑yurâd sarf‑ı vüs‘ ve ictihâdı sebebiyle hükûmet‑i
merkûme dâhilinde sâkin vücûh‑ı ahâli‑i reâyâ ve a‘yân râzı ve şükrân olduklarına binâen hükûmet‑i
mezbûre kemâ‑kân mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmasını Bidlis kazâsı nâibi Abdurrahman
zîde ilmühû arz ve Bidlis Alâybeyisi Efdal zîde kadruhû ile kazâ‑i mezkûrede sâkinûn ulemâ ve sulehâ
ve eimme ve hutebâ ve sâir ahâli ve reâyâ ve berâyâ mahzar ve mûmâ‑ileyh dahi mühürlü arzuhâliyle
istid‘â‑yı inâyet eylediği ecilden hükûmet‑i mezbûre ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe ibkâ
ve mukarrer kılınmışdır. Fî 8 Z. sene [1]180
Kâğıdın karşı tarafına kaydolunmuşdur.
[s. 180]

Hükûmet‑i Bidlis, ocaklık
Bidlis hâkimi olan Hasan bundan akdem maraz‑ı cünûna mübtelâ olmağla nice def‘a birâderleri
zencîr ile mukayyed eylediklerinden mâadâ hadâset‑i sinni olmağla zabt u rabt‑ı memlekete adem‑i
iktidârlarından gayrı fukarâ‑yı raiyyet ve kuttân‑ı memlekete zulm ü taaddîsi firâvân ve umûrunu
sâbıkâ Bidlis Hâkimi Hâşim Hân'a teslîm ve emvâl‑i ibâdullâhı nehb ü gâret ve başıboş levendâtı
istishâb ve Van'a tâbi‘ Ahlat440 ve Karçikan441 nevâhilerinde vâki‘ havâss‑ı mîr‑i mîrân ve Van
muhâfazasında olanların bedel‑i mevâciblerine menût havâss‑ı hümâyûn kurâlarına taslît ve sayf ü
şitâda reâyâ fukarâsı üzerlerinden dûr olmayıp me’kûlâtların ekl ve envâ‘‑ı tekâlîf ile rencîdeden hâlî
440 Ahlat (Bitlis‑Türkiye)
441 Yelkenli Bucağı (Tatvan/Bitlis‑Türkiye); Karçikanvank, Reşadiye (1946 Türkiye Haritası Van paftası)
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olmayıp emvâl ve devâbların nehb ü gâret edip gerek Bitlis ve gerek Ahlat ve Tatvan442 ve Karçikan
nevâhilerinin reâyâlarının muzmahil olmalarına bâdî ve iki üç senelik mevâciblerinin verilmemesine
bâis olmağla mutasarrıf‑ı sâbıkı Haydar Bey Bitlis hâkimleri hânedânları idâdından olup zabt u
rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen hükûmet‑i
mezbûre merkûm Hasan'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh Haydar Bey'e Van kalesinde sâkin ulemâ ve sulehâ
ve eimme ve hutebâ ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve gılmânân‑ı yemîn ve yesâr ve müstahfızân ve
çavuşân‑ı dîvân ve sâirlerinin mahzarı ve Van kazâsı nâibi Mevlânâ Feyzullah zîde ilmühûnun dahi
ber‑vech‑i meşrûh arzı ve sâbıkâ Van muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa hazretlerinin
dahi mektûbuyla inhâ ve iltimâsı mûceblerince zikrolunan Bitlis hükûmeti Hasan Bey'in ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Haydar Bey'e tevcîh olunmuşdur. Fî 19 B. sene [1]181. İşbu
kaydın emri şakkolunup geri verilmekle terkîn olunmuşdur. Ve battâlı dahi geri verilmişdir. 23 B. sene [1]181
Hâlâ Bidlis hâkimi olan Hasan Hân hadîsü's‑sinn ve zulümle mevsûf ve Mehmed Hâşim
ahâlinin muhtârları ve Haydar Hân dahi Van ahâlisinin matlûbları olduğu mukaddemâ mahallinden
Dersaâdet'e inhâ ve mûmâ‑ileyhin keyfiyyetinden iştibâh vâki‘ olmakdan nâşî her kangısı fukarâya
nâfi‘ ise mahallinden tashîh ve i‘lâm olunmak bâbında Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem İbrahim
Paşa hazretlerine hitâben sâdır olan emr‑i münîf Çukadâr‑ı Sadrıa‘zamî Abdullah ile tesyîr ve
husûs‑ı mezbûrun tefahhusu için bâ‑buyuruldu Bidlis'e adam gönderip ve ahâli‑i Bidlis sâbıkâ Bidlis
hükûmetine mutasarrıf olan Mehmed Hâşim Hân'ın hüsn‑i hâlini müş‘ir mukaddem ve muahhar
mahzar ve i‘lâm ve Hasan Hân'a dahi bir kıt‘a mahzar i‘tâ ve hânlığa müstaid beş nefer kimesne olup
Hasan Hân hadîsü's‑sinn ve karındaşı Şerîf ile müttehid ve zulümde şerîk ve Haydar ve Selim dahi
zabt u rabta iktidârdan âtıl ve mûmâ‑ileyhin hîn‑i hükûmetinde raiyyet‑perverlik merâsimini icrâ
ve etrâfa müteferrik olan reâyâyı yerlerine celb ve memleket ‘imâra yüz tutup ahâli âsûde olmuşlar
iken hükûmet‑i merkûme sâlifü'l‑beyân Hasan Hân'a tevcîh ve mezbûrun kesret‑i zulmünden
reâyânın sülüsü mikdârı terk‑i evtân ve hân‑ı merkûm rûz u şeb şürb‑i hamr ile evkât‑güzâr ve zikr
[ü] fikri tecrîm‑i reâyâ ve ızrâr‑ı ibâda mahsûr olmakdan nâşî hükûmet uhdesinde ibkâ olunmak
lâzım gelir ise fukarânın pesmândeleri dahi perîşân olacakları muhakkak ve mûmâ‑ileyh Mehmed
Hâşim cümlenin muhtârı olduğu ecilden hükûmet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında
verdikleri mahâzır ve i‘lâmları vezîr‑i müşârun‑ileyh mektûb ve kâimesiyle Deraliyye'ye irsâl
etmekle zikrolunan Bidlis hükûmeti mezbûr Hasan Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyh Mehmed Hâşim'e tevcîh olunmuşdur. Fî 16 M. sene [11]82
Van eyâletinde vâki‘ Bidlis hâkimi olan Hâşim Hân ve tevâbii olan hânzâdeler ve hidmetkârları
reâyâ ve fukarâya zulm ü taaddî eylediklerinden mâadâ serhad‑nişîn olanlara tahsîs buyurulan cizyeye
dahl ü taarruz ve el‑yevm bâkî kalıp ahâli râhat ve emniyyet üzere olmayıp ihtilâl‑i azîm vâki‘ ve
dârende Hasan sâbıkâ Bidlis hâkimi cümlenin çeri ve cesûru olup hükûmet‑i mezkûrenin uhdesinden
gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve mûcib‑i emniyyet‑i fukarâ olduğunu Van kalesinin ulemâ ve sulehâ ve
eimme ve hutebâ ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı ve gılmânân‑ı yemîn ve yesârı ve müstahfızân ve azebân
çavuşânı mahzar ve Bidlis kalesinin ve Ahlat kasabasının ve Adilcevaz sancağının ve Hınıs kazâsının
ve İs‘ird kazâsının ulemâ ve sulehâ ve sâirleri ber‑vech‑i muharrer beş kıt‘a başka başka mahzar ve
Ahlat maa Erciş Kâdısı Mevlânâ Mehmed Emin ve Hınıs Kâdısı Mevlânâ Mehmed zîde fazlühümâ ile
Van kazâsı nâibi Mevlânâ Feyzullah ve Bitlis kazâsı nâibi Mustafa ve Adilcevaz kazâsı nâibi el‑Hâc
İbrahim dahi başka başka i‘lâm ve mûceblerince hükûmet‑i mezbûr mezkûr Hâşim Hân'ın ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh olunmasını Anadolu kazaskeri olan Dâmâdzâde Mevlânâ
Mehmed Murad Efendi dahi mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmeleriyle mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîf
yazılmışdır. 2 Z. sene [1]183
Hâlâ Bidlis hükûmetine mutasarrıf olan Hasan Hân'ın zabt u rabta iktidârı olmadığından gayrı
rehâvet ve tekâsülü sebebiyle vâcibe‑i zimmeti olan umûrun te’hîrine bâis ü bâdî olmakdan nâşî
442 Tatvan (Bitlis‑Türkiye)
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merkûm hükûmet‑i mezbûreden [ref‘] ve ( ) dâme ulüvvuhû her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını
hâlâ Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa hazretleri mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle
mûcebince tevcîh olunmuşdur. Fî 19 S. sene [1]184
Bidlis hükûmetine mutasarrıf Hasan Hân mecnûn olup zabt u rabta iktidârı olmadığına binâen
mutasarrıf‑ı sâbıkı Hâşim Hân'a Bidlis kazâsı nâibi Mustafa'nın arzı ve ulemâ ve sulehâ ve eimme
ve hutebâ ve ağavât ve zâbitânın mahzarlarıyla müteretteb uhde‑i ihtimâmı olan umûrun te’diye
ve temşiyetinde ikdâm ve himâyet ve sıyânet‑i fukarâ‑yı raiyyet husûsunda dikkat‑i tâm eylemek
şartıyla tevcîh olunmuşdur. Fî 26 S. sene [1]185
Sâbıkâ Bidlis hükûmetine mutasarrıf Hasan Hân Şemseddin Veli evlâdlarından olup perhîzkâr
ve reâyâ‑perver ve her hâlde tanzîm‑i umûra ve muhâfaza‑i memlekete sâhib‑i iktidâr ve
mücerrebü'l‑etvâr olduğuna binâen gerek Bidlis ahâlisi ve gerek Van kalesi muhâfazasında olan ocaklı
neferâtı mûmâ‑ileyhden râzı ve şâkirler olup azlini mûcib ve her hâlde taksîrâtı zuhûr etmemişiken
ashâb‑ı ağrâzdan ba‘zı kimesnelerin hilâf inhâlarıyla hükûmet‑i mezkûr ref‘inden Hâşim Hân'a tevcîh
olunup mûmâ‑ileyhe gadr olduğundan başka mezkûr gaddâr ve zâlim ve fukarâ‑yı raiyyeti kemâl‑i
taaddîsiyle perâkende ve perîşân edip ol vechile mâl‑ı cizye dahi noksan terettüb edip kale‑i mezbûre
neferâtının mevâcibleri tahsîlinde mümânaat ve vâride olan evâmire ve Van tarafından zuhûr eden
buyuruldulara adem‑i itâat‑birle envâ‘‑ı taaddiyâta cesâreti ve hükûmete şâyân liyâkati olmadığı
nümâyân ve mûmâ‑ileyh cümlenin muhtârı olup sezâvâr olduğu ecilden hükûmet‑i mezbûre mezkûr
Hâşim Hân'ın ref‘inden sâbıkâ Van Beylerbeyisi Ömer Paşa'nın arzı ve Bidlis kazâsı nâibi Hasan
Efendi'nin i‘lâmı ve eyâlet‑i Van'da vâki‘ ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve zâbitân ve neferât‑ı
kalenin iki kıt‘a mahzarları mûceblerince mûmâ‑ileyh Hasan Hân'a tevcîh. Fî 18 R. sene [1]186
Mezkûr Hasan Hân fevt olup hükûmet‑i mezbûre mahlûl ve karındaşı olup sâbıkâ Bidlis
hükûmetine mutasarrıf Âdil Hânzâde Mehmed Şeref Hân yarar ve kârgüzâr olduğuna binâen ahâli
ve raiyyete bast‑ı cenâh‑ı himâyet ve Van kalesi neferâtının mevâcibleri tahsîline dikkat ve vâride
olan evâmir‑i aliyyenin tenfîz ve icrâsına müsâraat eylemek şartıyla hükûmet‑i mezbûr Bidlis kazâsı
nâibi Mustafa arzıyla ve ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve zâbitân ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr
ve neferât‑ı kale mahzarlarıyla tevcîh olunmuşdur. Fî 8 S. sene [1]188
Bidlis hükûmetine mutasarrıf Âdil Hânzâde Hasan Hân mecnûn ve umûrunu rü’yete
adîmü'l‑iktidâr olduğundan gayrı fukarâ ve zuafâ muzdaribü'l‑hâl ve etrâfa perâkende ve perîşân
olmak derecelerinde iken mezkûr Hasan Hân fevt oldukda karındaşı Mehmed Şeref Hân sâhte
mahzarlar peydâ ve bir takrîb hükûmet‑i mezbûru üzerine tevcîh etdirip lâkin gerek kendinin ve
gerek hidmetkârlarının kesret‑i zulm ve nâ‑hemvâr hareketlerinden ahâli ve reâyâ fukarâsının
sülüsü mikdârı terk‑i evtân ve Mehmed Hâşim Hân zâtında yarar ve işgüzâr ve edîb ve perhîzkâr
ve reâyâ‑perver ve mücerrebü'l‑etvâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyete
sâhib‑i iktidâr ve mazlûma muîn ve zâlime mühîn ve vücûhla mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet
ve sâbıkâ hükûmet‑i mezbûreye mutasarrıf olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr mezkûr Şeref
Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed Hâşim Hân'a tevcîh olunması
bâbında Bidlis kazâsı nâibi Hasan arz ve kazâ‑i mezbûrda sâkin ulemâ ve sulehâ ve meşâyih ve eimme
ve hutebâ ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve ağavât ve neferât‑ı kale ve sâir ahâli dahi iki kıt‘a mahzar
etmeleriyle mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 28 B. sene [1]189
Bitlis hükûmetine mutasarrıf Mehmed Hâşim Hân'ın zulm ü taaddîsinden ahâli‑i vilâyet ve
reâyâ muzdaribü'l‑hâl ve etrâfa perâkende ve perîşân ve mezkûrun azli iktizâ edip ve sâbıkâ Bitlis
hükûmetine mutasarrıf Mehmed Şeref Hân mücerrebü'l‑etvâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet
ve sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna
binâen hükûmet‑i mezbûr mezkûr Mehmed Hâşim Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyhe
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tevcîh olunması bâbında Bitlis kazâsı nâibi Hasan Efendi ve Muş kazâsı nâibi İbrahim Efendi başka
başka arz ve ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve meşâyih ve alâybeyi ve dizdâr ve züamâ ve erbâb‑ı
tîmâr ve müstahfızân ve azebân neferâtı ve reâyâ dahi mahzar etmeleriyle mûceblerince hükûmet‑i
mezkûr Mehmed Hâşim Hân'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh Mehmed Şeref Hân'a tevcîh olunmuşdur. Fî
14 M. sene [1]190
Bitlis Hâkimi Mehmed Şeref Hân Alâeddin oğlu Maksud Bey ile ittifâk ve bir mahalle istinâden
Van tarafına adem‑i rağbet birle bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn Van neferâtına merbût olan
mevâciblerinden üç seneliğini yegden ve güzeşte senelerinden ba‘zan beş kat bahâ ile birer mikdâr
eşyâ i‘tâ ve mâadâsı bakâyâ kalarak el‑yevm yetmiş üç bin sekiz yüz yetmiş guruş mâl‑ı mevâcibleri
bakâyâ kaldığından başka üç binden mütecâviz ehl‑i zimmet reâyâyı kendileri zabt ve voyvodaların bir
sene te’hîr ve hezâr cevr ü sitemden sonra tehî avdet ve mâl‑ı mevâcibi külliyyen ekl ü bel‘ sevdâsında
olduğu âşikâr ve bu sene‑i mübârekede müstevlî olan kaht u galâ ve illet‑i vebâ hasebiyle müzâyaka
ve ızdırâbları ber‑kemâl olup ve sâbıkâ Bitlis Hâkimi Haydar Hân her vechile sadâkatkâr ve kârgüzâr
ve çeri ve cesûr ve hidemât‑ı aliyyeyi idâreye sâhib‑i iktidâr ve şâyeste‑i merhamet olduğuna binâen
hükûmet‑i mezbûr mezkûr Mehmed Şeref Hân'ın ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Van
Muhâfızı Timur Paşa ve Van kazâsı nâibi es‑Seyyid Abdullah dahi i‘lâm ve ulemâ ve sulehâ ve eimme
ve hutebâ ve meşâyih ve alâybeyi ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve dizdâr ve müstahfızân ve azebân
neferâtı mahzar etmeleriyle mûceblerince tevcîh olunmuşdur. Fî 11 N. sene [1]190
Bitlis hükûmetine mutasarrıf olan Haydar Hân umûrunu rü’yete adîmü'l‑iktidâr ve oğlu Âbid
Bey dahi mecnûn ve işbu sene‑i mübârekede Bitlis ahâlisinden iki nefer adamı bi‑gayrı hakkın
katleylediğinden başka fukarâ‑yı raiyyet ve kuttân‑ı memlekete zulm ü taaddîleri hadden ziyâde ve
envâ‘‑ı tekâlîf ile rencîdeden hâlî olmadıklarına binâen fukarâ ve zuafâ muzdaribü'l‑hâl ve etrâfa
perâkende ve perîşân olmak derecelerine varıp vücûhla mezkûrun azli muktezî ve Saîd Hânzâde
Âdil Hân zâtında yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve
sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr ve eben an‑ceddin hânzâde ve her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden hükûmet‑i mezbûr merkûm Haydar Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Bitlis kazâsı nâibi Hasan Efendi i‘lâm ve
kazâ‑i mezbûrda sâkin ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve meşâyih ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve
müstahfızân ve azebân neferâtı ve sâir ahâli ve reâyâ mahzar etmeleriyle mûceblerince tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 29 Ra. sene [1]191
Sâbıkâ Bidlis hükûmetine mutasarrıf olan Mehmed Şeref Hân eben an‑ceddin hükûmet‑i
mezbûra ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf ve bi'l‑cümle ahâli ve reâyâ hoşnûd ve râzılar
iken bir takrîb üzerinden ref‘ ve Haydar Hân'a ve ânın dahi ref‘inden Âdil Hân'a tevcîh olunup lâkin
mezkûr Âdil Hân sagîrü's‑sinn sabî ve umûrunu rü’yete adîmü'l‑iktidâr olduğundan fukarâ ve zuafâ
muzdaribü'l‑hâl ve etrâfa perâkende ve perîşân olmak derecelerine varıp ve mûmâ‑ileyh zâtında
yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyete
sâhib‑i iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğuna binâen zikrolunan Bidlis
hükûmeti mezkûr Âdil Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve
tevcîh olunması bâbında Bidlis kazâsı nâibi Mevlânâ Hasan zîde ilmühû arz ve kazâ‑i mezbûrda vâki‘
ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve meşâyih ve alâybeyi ve dizdâr ve züamâ ve erbâb‑ı [tîmâr] ve
müstahfızân ve azebân‑ı kale neferâtı ve bi'l‑cümle ahâli ve reâyâ dahi mahzar etmeleriyle mûcebince
zikrolunan Bidlis hükûmeti merkûm Âdil Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed
Şeref Hân'a tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî selhi Ş. sene [1]191
Sâbıkâ Bidlis hükûmetine mutasarrıf olan Âdil Hân zâtında yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr
ve eben an‑ceddin hânzâde ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu hâlâ Kars
Vâlisi ve Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid İbrahim Paşa hazretlerinin bundan akdem
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nezâret ile me’mûr olup ol tarafın keyfiyyeti ma‘lûmu olmakdan nâşî hükûmet‑i mezbûr Şeref Hân'ın
ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh
tahrîr ve iltimâs etmekle mûcebince ref‘inden tevcîh olunmuşdur. 7 Ca. sene [1]192
[s. 181]

Hükûmet‑i Bidlis, ocaklık
Bidlis hükûmetine mutasarrıf Âdil Hân'ın zulm ü taaddîsinden ahâli ve reâyâ muzdaribü'l‑hâl ve
etrâfa perâkende ve perîşân ve mezkûrun azl[i] iktizâ edip ve Mehmed Şeref Hân mücerrebü'l‑etvâr
ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı
inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr mezkûr Âdil Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i
ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed Şeref Hân'a tevcîh olunmasını istid‘â ve Van Muhâfızı Timur Paşa arz
ve Van Kâdısı Seyyid Abdullah [ve] Bitlis kazâsı nâibi Hasan zîde ilmühümâ başka başka arz etmeleriyle
mûcebince zikrolunan Bitlis hükûmeti merkûm Âdil Hân'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh Mehmed Şeref
Hân'a tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 18 N. sene [1]194
Mîr Mehmed Koçak dâme ulüvvuhû yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve hânzâdelerden olup
her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden Bidlis hükûmeti Mehmed Şeref
Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Van kazâsı
nâibi Mahmud Efendi i‘lâm ve Van'da sâkin ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve sâirleri mahzar
ve sâbıkâ Van muhâfızı olup Erzurum vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem Timur Paşa hazretleri tahrîr
eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunup emir yazılmışdır. Fî gurreti Ş. sene [1]197
Sâbıkâ ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Bidlis hükûmetine mutasarrıf Mehmed Şeref Hân
dâme ulüvvuhû zâtında yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve eben an‑ceddin hânzâdelerden olup
her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden Bidlis hükûmeti Mîr Mehmed
Koçak Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîh olunması bâbında
Bidlis kazâsında sâkin ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve sâir ahâli mahzar ve kazâ‑i mezbûr
nâibi Osman Efendi i‘lâm etmekle zikrolunan Bidlis hükûmeti merkûm Mîr Mehmed Koçak Hân'ın
ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 13 L.
sene [1]197
Sâbıkâ Bitlis hükûmetine mutasarrıf Âdil Hân dâme ulüvvuhû zâtında yarar ve işgüzâr ve
mücerrebü'l‑etvâr ve eben an‑ceddin hânzâde ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet
olduğu ecilden hükûmet‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe i‘tâ ve tevcîh olunması
bâbında Bidlis kazâsında sâkin ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve sâir ahâli mahzar ve kazâ‑i
mezbûr nâibi dahi i‘lâm etmeleriyle zikrolunan Bidlis hükûmeti Mehmed Şeref Hân'ın ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15
S. sene 1198
Bidlis hükûmetine mutasarrıf Âdil Hân'ın zulm ü taaddîsinden ahâli ve reâyâ muzdaribü'l‑hâl
ve etrâfa perâkende ve perîşân ve mezkûrun azli iktizâ edip ve sâbıkâ Bitlis hükûmetine mutasarrıf
Mehmed Şeref Hân mücerrebü'l‑etvâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyete
sâhib‑i iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen hükûmet‑i
mezbûr mezkûr Âdil Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması
bâbında Bitlis kazâsı nâibi Osman Efendi i‘lâm ve ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve sâir ahâli ve
reâyâ dahi mahzar etmeleriyle mûcebince zikrolunan Bitlis hükûmeti mezkûr Âdil Hân'ın ref‘inden
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 18 B. sene [1]199
Sâbıkâ Bitlis hükûmetine mutasarrıf Mîr Mehmed Koçak Hân mücerrebü'l‑etvâr ve zabt u rabt‑ı
memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve
şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen Bitlis hükûmeti ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
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olunması bâbında hâlâ Bağdad ve Basra ve Şehr‑i Zor eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
Süleyman Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmeleriyle mûcebince zikrolunan Bidlis hükûmeti
mûmâ‑ileyh Mîr Mehmed Koçak Hân dâme ulüvvuhûya ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. 4 Z. sene 1200
Bitlis hâkimi olan Mehmed Koçak Hân'ın zulm ü taaddîsinden ahâli ve reâyâ muzdaribü'l‑hâl ve
etrâfa perâkende ve perîşân ve mezkûrun azli iktizâ edip ve ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sâbıkâ Bitlis
hükûmetine mutasarrıf Mehmed Şeref Hân mücerrebü'l‑etvâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet
ve sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet ve âtıfet
olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûru ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması
bâbında Bitlis kazâsı nâibi Osman i‘lâm ve ahâli ve reâyâ dahi mahzar etmeleriyle mûcebince tevcîh
olunmuşdur. 18 C. sene 1201
Mehmed Âdil Hân yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve eben an‑ceddin hânzâde ve her vechile
mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden Bidlis hükûmeti ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Bidlis kazâsının bi'l‑cümle ocaklısı meclis‑i şer‘de istircâ
eylediklerini kazâ‑i mezbûr nâibi Abdurrahman Efendi i‘lâm ve Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
Timur Paşa hazretleri dahi arz etmeğin mûcebince Mehmed Şeref Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Mehmed Âdil Hân'a tevcîh olunmuşdur. Fî 17 L. sene 1201
Bitlis hâkimi olan Mehmed Âdil Hân'ın hadâset‑i sinni olduğundan mâadâ bundan esbak
cünûnu sebkat edip umûr‑ı ibâd muhtel ve müşevveş olup el‑ân cümle ahâli ve reâyâ üzerlerine
bilâ‑mûcib tekâlîf‑i örfiyye ve sâlyâne nâmıyla zulm ü taaddîsi bî‑had ve bir vechile tahammülleri
olmadığından perâkende ve perîşân ve mezkûrun azli iktizâ edip ve Selim Hânzâde Fâik Ahmed
Hân mücerrebü'l‑etvâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr
ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet ve âtıfet olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûru
mezkûr Mehmed Âdil ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Fâik Ahmed Hân'a tevcîh
olunması bâbında Bitlis kâdısı olan Osman i‘lâm ve ahâli ve reâyâ dahi mahzar etmeleriyle mûcebince
tevcîh olunmuşdur. 11 S. sene 1202
Sâbıkâ Bidlis hükûmetine mutasarrıf olan Mehmed Şeref Hân dâme ulüvvuhû zâtında yarar ve
işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve eben an‑ceddin hânzâde ve zabt u rabt‑ı memleket ve himâyet ve
sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet ve âtıfet olduğu
ecilden hükûmet‑i mezbûr bundan akdem bir takrîb tevcîh olunan Fâik Ahmed Hân'ın ref‘inden
mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Van kazâsı nâibi Abdurrahman Efendi i‘lâm ve hâlâ Van Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem Timur Paşa hazretleri arz etmeleriyle mûcebince mezkûr Fâik Ahmed Hân'ın
ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ibkâ olunmuşdur. Fî 12 B. sene
[1]202
Sâbıkâ Bitlis hükûmetine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mehmed Şeref Hân dâme izzühû
zâtında yarar ve işgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve eben an‑ceddin hânzâde ve zabt u rabt‑ı memlekete
sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve üzerinde iken ve ahâlisi
hoşnûd iken bir takrîb Koçak Mehmed Hân kendiye tevcîh etdirdip lâkin zulm ü taaddîsine bir vechile
iktidârları kalmadığı ecilden hükûmet‑i mezbûr mezkûr Koçak Mehmed Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık yine mûmâ‑ileyhe ibkâsı bâbında mîr‑i mîrândan Murad Paşa dâme ikbâlühû
tahrîr ve iltimâs ve ahâlisi mahzar eylediklerine binâen ref‘inden yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tahvîl
olunmuşdur. 27 Z. sene [12]07
Ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık Bitlis hükûmetine mutasarrıf olan Mehmed Şeref Hân fevt olup
hükûmet‑i mezbûr mahlûl ve Mîr İbrahim müteveffâ‑yı mezbûrun torunu olup zabt u rabt‑ı memleket
ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyete sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet
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ve âtıfet olduğuna binâen hükûmet‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunması bâbında Bitlis kazâsı nâibi Mehmed i‘lâm ve medîne‑i Bitlis'de sâkin ulemâ ve sulehâ ve
meşâyih ve eimme ve hutebâ ve fukarâ ve zuafâ ve müstahfızân ve azebân dahi mahzar etmeleriyle
mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî gurreti M. sene [1]212
Bidlis hükûmetine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan İbrahim Hân ahâlisiyle hüsn‑i
imtizâc ve ülfet etmeyip envâ‘‑ı fezâyih‑i ef‘âle mücâseret eylediğini kazâ‑i mezbûr ahâlisi hâlâ Van
muhâfızı olup Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan es‑Seyyid Mehmed Paşa tarafına mahzarlarıyla
inhâ ve hükûmet‑i mezbûr üzerinden ref‘ olunmasını istircâ ve kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm hân yeğeni
Mîr Ahmed dâme izzühû zâtında yarar ve kârgüzâr ve müstakîmü'l‑etvâr ve sadâkatkâr ve cümlenin
muhtârı olduğu ecilden hükûmet‑i mezbûr mezkûr İbrahim Hân'ın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhini paşa‑yı mûmâ‑ileyhin tahrîrât ve iltimâsıyla ve Van kazâsı nâibi
es‑Seyyid Sun‘ullah Efendi dahi arz etmeğin hükûmet‑i mezbûr mezkûr İbrahim Hân'ın ref‘inden
mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Hâslar tedârikiçin
başka tahvîl yazılmışdır. 18 S. sene [1]224
Bitlis hükûmetine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mîr Ahmed'den ahâlisi hoşnûd
ve râzı olmayıp cümlesi dilgîr olduklarına binâen hükûmet‑i mezbûr üzerinden ref‘ ve hânedân‑ı
kadîmden dârende kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm Şeref Hân hafîdi Mîr Yusufzâde İbrahim Hân
dâme izzühû reâyâ‑perver ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve cümlenin muhtârı ehl‑i
hak ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen 5 R. sene [1]224 gününde
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden livâ‑i mezbûr mezkûr Mîr Ahmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Hâsları tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Bitlis hükûmetine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Şeref Hân hafîdi Mîr Yusufzâde
İbrahim Hân meflûc olduğu ihbâ[r] olunmakdan nâşî hükûmet‑i mezbûr üzerinden ref‘ ve hânedân‑ı
kadîmden kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm ( ) dâme izzühû reâyâ‑perver ve kârgüzâr ve müstakîm ve
mücerrebü'l‑etvâr olduğuna binâen fî 3 M. sene [1]226 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
hükûmet‑i mezbûr ( ) mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve hâsları tedâriki için başka
tahvîl yazılmış olduğu Ordu‑yı Hümâyûn'dan vürûd eden ilmühaber mûcebince işbu mahalle işâret
olundu. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Bitlis hükûmetine Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâssıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mutasarrıf olan Sâlih Hân'ın hadâset‑i sinni hasebiyle hevâ‑i hevesine tebaiyyet ile umûr‑ı ibâdın
rü’yet ve idâre ve ahkâm‑ı şer‘iyye ve evâmir‑i aliyyenin tenfîz ve icrâsına gayr‑ı muktedir olduğundan
başka fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve sıyânet eylemediğinden kazâsı ahâlisi mezkûrdan vücûhla dilgîr
ve perîşâniyetlerine bâdî olacağını sığar ve kibârı Muş sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan
Selim Paşa'ya ifâde ve inhâ ve yerine içlerinden intihâb ve ihtiyâr eyledikleri reâyâ‑perver birinin
hân ta‘yîn olunmasını istid‘â eylediklerine binâen hükûmet‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ( )
dâme izzühûya tevcîh olunması bâbında paşa‑yı mûmâ‑ileyh arz ve iltimâs eylediği ecilden hakkında
mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne zuhûra getirilip 14 Za. sene [1]229 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden hükûmet‑i mezbûre mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Hâslar tedârikiçin başka tahvîl verilmişdir. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Van eyâletinde vâki‘ Bitlis hükûmetine Defterhâne‑i Âmire'de mukayyed hâssıyla ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan İbrahim Hân fevt olup hükûmet‑i mezbûr ve hâssı mahlûl ve
( ) dâme izzühû Bitlis hânedân‑ı kadîminden ve müteveffâ‑yı mezbûrun akrabâsından ve kârgüzâr
ve inâyet‑i aliyye‑i şâhâneye sezâvâr olduğundan hükûmet‑i mezbûr ile hâssı ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında hâlâ Muş sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrân‑ı
kirâmdan Selim dâme ikbâlühû arz ve iltimâs eylediği ecilden 13 C. sene [1]232 gününde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr ve hâssıçin dahi başka emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
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[Ek: 180/1‑a]

Hükûmet‑i Bidlis
Van eyâletinde vâki‘ Bidlis hükûmeti mutasarrıf‑ı esbakı Mîr Mehmed Koçak Hân'a hâlâ Bağdad ve
Basra ve Şehr‑i Zor eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerinin
tahrîr ve iltimâsıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh olunup 4 Z. sene 1200 târihinde emr‑i şerîf
yazılmışdır.
Bidlis hükûmeti öteden beri Bidlis kazâsı nâibi arz ve inhâsı ve ahâlisinin mahzarı ve ba‘zan arzuhâl
ile ve Van ve Kars muhâfızları ve Erzurum vâlisi tahrîr ve iltimâsıyla tevcîh ve ibkâ olunagelmişdir.
Muş Mütesellimi Maksud'a Kars cânibi seraskeri maiyyetine me’mûriyyetini hâvi şeref‑sudûr
olan emr‑i şerîfde beyân olunan şurût ve kuyûda riâyet ederek hidemât‑ı pesendîde ibrâzına bezl‑i
makderet eylemek şartıyla gurre‑i Ca. sene [1]191 târihinde rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh ve emr‑i
şerîf tahrîr olunduğu mukayyeddir.
Ancak Muş başka sancak olduğu ve kimlerin üzerinde ve tevcîhi ne vechile idiği Dîvân‑ı Hümâyûn
tarafından ma‘lûm olmayıp ibtidâ Defter‑i Hâkânî'den ba‘dehû Başmuhâsebe'den görülmeğe
muhtâcdır.
Hâshâ‑i Bitlis
Be‑nâm‑ı Şeref Hân hâkim‑i Bitlis
Nefs‑i şehr‑i Bitlis: 64.437 akçe
Cem‘an hâshâ‑i Şeref Hân: 621.005 akçe
Ber‑mûceb‑i hatt‑ı hümâyûn mîr‑livâ‑i Bidlis
An‑icmâl
Hatt‑ı hümâyûn mûcebince müstakil sancak olmuşdur. Tekrâr müşârun‑ileyhe verilip "nâhiye
üzere kaydoluna" deyü hükm‑i hümâyûn vârid olmağın [ber‑] mûceb‑i emr‑i şerîf kaydolundu. 27
Z. sene 1004
Nâhiye‑i Muş
Hâshâ‑i nefs‑i Muş: 40.994 akçe
Yekûn: 22.601
Cem‘an: 1.434.302 akçe
Bu vechile kaydolunmak buyurulup hükm‑i hümâyûn vârid olmağın atîk ve cedîd berâtları
mûcebince naklolundu. 27 Z. sene 1004; Hâss‑ı mîr‑livâ‑i Muş geri Şeref Hân'a verildi.

[Ek: 180/1‑b]

Müteveffâ Maksud Paşa'nın oğulları tarafından Muş sancağını mîr‑i mîrânlık veyâhûd mâlikâne
sevdâsıyla babalarının eserine sülûk ve dahi eşed olacakları nümâyân ve maazallâhi Teâlâ bu sûretde
serhad‑nişîn olan ocaklının rükûb ve nüzûle iktidârları kalmayıp kale‑i pâdişâhî harâb olacağı zâhir
ve ayân olduğundan bahisle Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Timur Paşa hazretlerinin
tarafından Hasan Ağa'nın Deraliyye'ye vürûduna dek müteveffâ‑yı mûmâ‑ileyhin oğulları tarafından
bu vechile ilticâ ve amel olunur ise müsâade buyurulmayıp te’hîr ve tevakkuf olunmasın vezîr‑i
müşârun‑ileyh bir kıt‘a kâimesinde tahrîr edip livâ‑i mezkûrun tevcîhi iltimâsıyla tahrîrât vârid olup
kaleme havâle olundukda işbu tahrîrât mefhûmu derkenâr olunmak üzere sâdır olan fermân‑ı âlî
mahfûzdur. 17 Ra. sene 1201. Tatbîk kîsesindedir.
Muş sancağı Defter‑i Hâkânî derkenârı nâtık olduğu üzere ber‑vech‑i ocaklık Bidlis Hâkimi hâssı
dâhilinde olduğuna binâen livâ‑i mezbûr başka olarak tevcîhi iltimâsıyla tahrîrât vürûd eder ise kaydı
derkenâr olunmamak üzere 17 Ra. sene [1]201 târihinde fermân‑ı âlî sâdır olmuşdur.
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[s. 182]

Hükûmet‑i Bitlis, ocaklık
Kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm umdetü'l‑küberâi'l‑fihâm, zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm, el‑muh‑
tassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm İbrahim Hânzâde Mehmed Hân dâme izzühû
tevkî‘‑i refî‘‑i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Van eyâletinde vâki‘ Bitlis sancağında ve nâhiyesinde nefs‑i şehir ve gayrıdan dokuz yük altmış
bir bin dokuz yüz yetmiş üç akçe Defterhâne‑i Âmiremde mukayyed hâs ile Bitlis hükûmetine
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Sâlih Hân öteden beri ahâli ve fukarâya envâ‘‑ı mezâlim
ve taaddiyâtı i‘tiyâd etmiş olduğundan mâadâ magdûb‑ı pâdişâhânem olup hakkında fermân‑ı
kazâ‑cereyânım sudûr eden Muş mutasarrıfı sâbık Selim Paşa ile ittihâd ve muvâfakat ve taraf‑ı
Devlet‑i Aliyyeme adem‑i itâat ve asker tedârikiyle muhârebeye cesâret etmiş olmakdan nâşî hân‑ı
merkûm üzerine me’mûrlar ta‘yîniyle Bitlis'den ihrâc ve ahz u girift olunduğu beyânıyla livâ‑i mez‑
bûrun uhdesinden ref‘iyle sana tevcîh olunmasını hâlâ Erzurum Vâlisi ve bi'l‑istiklâl Şark cânibi Se‑
raskeri Sadr‑ı sâbık düstûr‑ı mükerrem ve muazzam müşîr‑i mufahham ve muhterem nizâmü'l‑âlem
vezîrim es‑Seyyid Mehmed Saîd Gâlib Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû muktezâ‑yı me’mûriyyet
ve istiklâli üzere bu def‘a Dersaâdetime tahrîr ve iş‘âr etmekden nâşî hakkında mezîd‑i inâyet‑i
aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk iki
senesi Cumâde'l‑âhire'sinin on dokuzuncu gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i
hüsrevânemden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhânem mûcebince
hâss‑ı mezbûr ile Bitlis hânlığın sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyur‑
dum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince hâss‑ı
mezbûr ile zikrolunan Bitlis hânlığına târih‑i merkûmdan sen mutasarrıf olup zabt u rabtında ve
reâyâ ve berâyânın ve aşâir ve kabâilin himâyet ve sıyânetinde ve sâir fermânım olan hidemât‑ı
aliyyemin edâ ve temşiyet ve tekmîlinde bezl‑i iktidâr ve sa‘y‑i bî‑şümâr eyleyip min‑ba‘d fukarâ‑yı
raiyyet ve sükkân‑ı vilâyet ve kuttân‑ı memlekete bir vechile zulm ü taaddî ve tecâvüzden be‑gâyet
ihtirâz ve ictinâb üzere olup berâtın ihrâcıyla mukayyed olasın deyü mûmâ‑ileyhe hitâben emr‑i
şerîf yazılmışdır. Hâs tedârikiçin başka tahvîl verilmişdir. Fî 19 C. sene [1]242

[Ek: 184/1]

[s. 181]

Sâdır olan fermân‑ı âlîlerine imtisâlen kuyûdât taharri olundukda Van eyâletinde vâki‘ Bidlis
hükûmetinin tevcîhi kimin inhâsıyla olmak husûsu için mahsûs nizâmları olmayıp öteden beri Bidlis
kazâsı nâibi arz ve inhâsı ve ahâlisinin mahzarı ve ba‘zan arzuhâl ile ber‑vech‑i ocaklık tevcîh ve
ibkâ oluna gelip ba‘zan Van ve Kars muhâfızları ve Erzurum vâlisi tahrîr ve iltimâs edip lâkin Erzu‑
rum vâlileri arzıyla olması nizâmını iş‘âr eder kayd bulunmadığı ma‘lûm‑ı âsafâneleri buyuruldukda
emr ü fermân devletlü sultânım hazretlerinindir. 19 Ş. sene [1]197

[21.2] Livâ‑i Bilican443

Van eyâletinde vâki‘ Bilican sancağı baban mîr‑i mûmâ‑ileyhe bin yüz otuz altı senesi
Cumâde'l‑ûlâ'sında tevcîh ve Dîvân‑ı Hümâyûnumdan emr‑i şerîf tahrîr ve livâ‑i mezbûrun hâssı dahi
târih‑i mezbûrede berât olunup cülûs‑ı hümâyûn vukûuyla kırk beş senesi Receb'inde müceddeden
berât verildiği dahi Defterhâne‑i Âmiremde mukayyed olup sen ki mîr‑i mûmâ‑ileyhsin, meclis‑i
şer‘de müteveffâ Mîr Alâeddin'in oğlu mîr‑i mîrândan Maksud dâme ikbâlühûnun muvâcehesinde
hüsn‑i rızân ile kurâsını ma‘mûr ve âbâdân eylemek şartıyla babalarınız misillü livâ‑i mezbûra
münâsafeten mutasarrıf olmalarınız için emr‑i şerîfim sudûrunu istircâ ve mûcebince tevcîhi bâbında
Bitlis kazâsı nâibi Mevlânâ Osman zîde ilmühû i‘lâm ve ceddin Mîr İsa'nın berâtını dahi ibrâz eylediğin
ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra
getirilip 26 Za. sene [1]197 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden
443 Bilican Daglari, Yemişen köyü/Bulanık/Murtaza (Türkiye)
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livâ‑i mezbûrun nısfı ber‑vech‑i ocaklık sana tevcîh ve inâyet edip ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum
ki; sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Bilican sancağının nısfına ber‑vech‑i
ocaklık sen mutasarrıf olup zabt u rabtında ve reâyâ ve berâyâ ve aşâyir ve kabâili himâyet ve sıyânet
ve def‘ ü ref‘‑i taaddiyât ve mezâlimde ve sâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin edâ ve temşiyet ve
tekmîlinde bezl‑i iktidâr ve sa‘y‑i bî‑şümâr eyleyip min‑ba‘d fukarâ‑yı raiyyet ve sükkân‑ı vilâyet ve
kuttân‑ı memlekete bir vechile zulm ü taaddî ve tecâvüzden be‑gâyet ihtirâz ve ictinâb üzere olasın
deyü emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 26 Za. sene [1]197
Emîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm kebîrü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm sâhibü'l‑izzi
ve'l‑ihtişâm el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑A‘lâ Maksud veled‑i Alâeddin
dâme ikbâlühûya hüküm:
Van eyâletinde vâki‘ Bilican sancağı Mîr Murtaza'ya bin yüz otuz altı senesinde Cumâ‑
de'l‑ûlâ'sında tevcîh ve Dîvân‑ı Hümâyûnumdan emr‑i şerîf tahrîr ve livâ‑i mezbûrun hâssı dahi
târih‑i mezbûrda berât olunup cülûs‑ı hümâyûn vukûuyla kırk beş senesi Receb'inde müceddeden
berât verildiği dahi Defterhâne‑i Âmiremde mukayyed olup sen ki mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhsin,
meclis‑i şer‘de muvâcehesinde Müteveffâ Mîr Murtaza'nın oğlu Mîr Ali dâme izzühû hüsn‑i rızâ‑
sıyla kurâsını ma‘mûr ve âbâdân eylemek şartıyla babalarınız misillü livâ‑i mezbûra münâsafeten
mutasarrıf olmalarınız için emr‑i şerîfim sudûrunu istircâ ve mûcebince tevcîhi bâbında Bitlis kazâsı
nâibi Mevlânâ Osman zîde ilmühû i‘lâm ve ceddi Mîr İsa'nın berâtını dahi ibrâz eylediği ecilden
hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra ge‑
tirilip 26 Za. sene [1]197 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden
livâ‑i mezbûrun nısfın ber‑vech‑i ocaklık sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 26 Za. sene [1]197. Hâslarıçin başka başka emr‑i şerîf yazılmışdır.

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 183]
[s. 184]

[21.3] Hükûmet‑i Hizan,444 ocaklık

Hükûmet‑i mezbûre Muhyiddin'e tevcîh. 7 N. sene [1]131
Kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm umdetü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm, el‑muh‑
tassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm Şerefüddin Bey dâme izzühû tevkî‘‑i refî‘‑i
hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Hükûmet‑i mezbûra mutasarrıf Muhyiddin Bey fevt olup hükûmet‑i mezbûre mahlûl ve sen
müteveffâ‑yı mezbûrun oğlu olup yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı aliyyemin uhdesinden gelmeğe
sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeme lâyık ve sezâvâr olduğuna binâen mahlûl‑i mez‑
bûr sana tevcîh olunmasını mülhakâtıyla Erzurum Müşîri düstûr‑ı mükerrem müşîr‑i mufahham
nizâmü'l‑âlem vezîrim Halil Kâmilî Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû arz ve iltimâs eylediği ecilden
ber‑mûceb‑i nizâm tevcîhini hâlâ umûr‑ı Mâliyem nâzırı düstûr‑ı mükerrem müşîr‑i mufahham nizâ‑
mü'l‑âlem müşîr‑i sadâkat‑semîrim Safvetî Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû tarafından bâ‑takrîr
ifâde ve inhâ olunup keyfiyyet atebe‑i ulyâ‑yı cihândârânemden lede'l‑istîzân hükûmet‑i mezbûre‑
nin ber‑mûceb‑i şurût uhdene ihâle ve tevcîh olunması husûsuna emr ü irâde‑i seniyye‑i şâhânem
müteallık olarak muktezâ‑yı münîfi üzere iktizâsının icrâsı husûsunu müşîr‑i müşârun‑ileyh telhîs
etmeğin mûcebince hükûmet‑i mezbûreyi sana tevcîh ve inâyet edip işbu emr‑i münîfim ısdâr
ve tesyâr olunmuşdur. İmdi emr ü irâde‑i şâhânemle sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûce‑
bince ber‑minvâl‑i meşrûh baban mahlûlünden hükûmet‑i mezbûreye sen mutasarrıf olup zabt u
444 Hizan (Bitlis‑Türkiye)
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rabtında ve himâyet‑i ahâli ve fukarâ ve sıyânet‑i reâyâ ve berâyâ husûslarında ve sâir fermânım
olan hidemât‑ı aliyyemin hüsn‑i rü’yet ve tesviyesi emrinde ibrâz‑ı harekât‑ı mergûbeye ihtimâm
ve gayret eyleyesin. Fî 9 M. sene [11]58

[Ek: 188/2]

[21.4] Hükûmet‑i Hakkari,445 ocaklık

Kırk seneden mütecâviz ammisi Servet Şîr mutasarrıfiken pîr ve ihtiyâr ve alîl olup zabta iktidârı
olmadığından Seyyid Hân'a rızâsıyla ve aşîretlerinin talebleriyle olup üç seneden beri zabtında
olmağla ocaklarında merkûm Seyyid Hân dâme ulüvvuhûya arzuhâli mûcebince verildi. Fî 23 N. sene
[10]99
Hükûmet‑i mezbûreye mutasarrıf İzzeddin kırk seneden mütecâviz uğur‑ı hümâyûnda hidmet ve
hüsn‑i sülûk üzere iken karındaşı oğlu Seyyid Hân kalesini ahz ve kendisin ihrâc ve emvâl ve erzâkın
gâret eylediğinden mâadâ kat‘‑ı tarîk ve nice tüccâr tâifesin emvâlin bi‑gayrı hakkın ahz ve ebnâ‑i
sebîli dahi rencîde etmekle ahâlisi Seyyid Hân'ı ihrâc etmeleriyle İzzeddin'in oğlu İbrahim'e sâbıkâ
Van Muhâfızı Vezîr Ömer Paşa arzıyla verildi. Fî 14 L. sene [1]103
İbkâ. Fî 22 Ca. sene [1]155
[s. 184]

Hükûmet‑i Hakkari, ocaklık
Hükûmet‑i mezbûre mutasarrıfı İbrahim Bey'e ibkâ. 22 Ca. sene [1]155

[21.5] Hükûmet‑i Hoşab nâm‑ı diğer Mahmudî446

Hükûmet‑i mezbûre mutasarrıf‑ı sâbıkı Zeynel dâme ikbâlühûya tevcîh. 5 Ra. sene [1]155
[s. 185]

[21.6] Livâ‑i Karkar447
[21.7] Livâ‑i Ziriki,448 ocaklık
[21.8] Livâ‑i Şirvi449

Livâ‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Süleyman dâme izzühûya tevcîh. 4 Ca. sene [1]147

[s. 186]

[21.9] Livâ‑i Müküs450
[21.10] Livâ‑i Şatak,451 ocaklık
[21.11] Livâ‑i Albak,452 ocaklık

[s. 187]

[21.12] Livâ‑i İspayrıd453
[21.13] Livâ‑i Erciş454
445 Hakkari (Türkiye)
446 Güzelsu Mahallesi, Hoşap Kalesi, (Gürpınar/Van‑Türkiye); Ma‘mûretü'l‑hamîd (BOA, HRT.h. 360)
447 Karkar, Daldere (Türkiye)
448 Zerki. Harita için bk. A New Map of Turkey in Asia, by Mons. D'Anville, London, 1794. (Türkiye)
449 Shirvi (A New Map of Turkey in Asia, By Mons. R D'Anville, London, 1794); Şirvan, Küfre (BDK 912 (496));
Şirvan, Küfre (Türkiye)
450 Bahçesaray, Müküs (Türkiye)
451 Çatak, Şatak (Türkiye)
452 Başkale, Elbak (Türkiye)
453 Simos, Uçum, Sağınlı (Türkiye); Uçum, Samoş (BDK 912 (496)); BOA, HRT.h. 388/3'te "İsparut" şeklinde
yazılmıştır.
454 Erciş (Van‑Türkiye)
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[21.14] Livâ‑i Kisan455
[s. 188]

[21.15] Livâ‑i Muş456

Emîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm kebîrü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm sâhibü'l‑izzi
ve'l‑ihtişâm el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑A‘lâ Mehmed Mirza dâme ikbâ‑
lühûya hüküm:
Eyâlet‑i Van'da vâki‘ Muş sancağında ve nâhiyesinde Huyutâniye457 nâm karye ve gayrıdan dört
yük elli üç bin üç yüz doksan dokuz akçe hâs ile Van kalesi yerli neferâtına beher sene ber‑vech‑i
ocaklık verilü gelen mebâliğden hissesine isâbet edeni vakt ü zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ tamâ‑
men edâ ve teslîm eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Maksud Paşazâde
Murad Paşa fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve sen yarar ve kârgüzâr ve her vechile mahall ü müs‑
tahık olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana
tevcîh olunmasını Erzurum Vâlisi ve hâlâ Şark cânibi seraskeri olan Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa
hazretleri tahrîrâtıyla iltimâs etmeleriyle livâ‑i mezbûr mezkûrun mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk
ve ocaklık sana Rikâb‑ı Hümâyûn tarafından tevcîh ve iktizâ eden emr‑i şerîf i‘tâ olunmasını irâ‑
de‑i aliyye taalluk eylediği ecilden hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i
re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu 7 Ca. sene [1]223 gününde şeref‑yâfte‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Van kalesi yerli neferâtına beher sene ber‑vech‑i
ocaklık verile[n] mebâliğden hissesine isâbet edeni vakt ü zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ tamâmen edâ
ve teslîm eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden zikrolunan
Muş sancağı şurût‑ı mezkûre ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin
emr‑i şerîf yazılmışdır. Hâsları tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 7 Ca. sene [1]223

Kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑ekârim Mîr Yusuf zîde mecdühûya hüküm:
Sen Maksud Paşazâde Murad Paşa'nın birâderi olup eyâlet‑i Van'da vâki‘ Muş sancağında ve
nâhiyesinde Huyutâniye nâm karye ve gayrıdan dört yük elli üç bin üç yüz doksan dokuz akçe hâs
ile Van kalesi yerli neferâtına beher sene verilü gelen meblağı edâ eylemek şartıyla Muş sancağına
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan birâderin Murad Paşa bundan akdem fevt oldukda
ekberiyyet üzere livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık verilmek iktizâ eder iken müteveffânın
oğlu Mehmed Mirza Paşa'ya verilip sana gadr olduğundan başka sen reâyâ‑perver ve her hâlde
tanzîm‑i umûra ve muhâfaza‑i memlekete sâhibü'l‑iktidâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve ahâli‑i belde
dahi senden şükrân [üzere] olup livâ‑i mezbûr birâderin Murad Paşa'nın fevtinden ve oğlu Meh‑
med Mirza Paşa'nın ref‘inden mîr‑i mîrânlık rütbesiyle ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh
olunmasını Haleb Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Gâzi el‑Hâc Yusuf Ziya Paşa haz‑
retleri tahrîrâtıyla inhâ ve iltimâs eyledikleri ecilden fî 26 Ş. sene [1]223 gününde Van kalesi yerli
neferâtına beher sene ber‑vech‑i ocaklık verilü gelen mebâliğden hissesine isâbet edeni vakt ü
zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ tamâmen edâ ve teslîm eylemek şartıyla Muş sancağı birâderin Murad
Paşa'nın fevtinden ve Mehmed Mirza Paşa'nın ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mîrânlık
rütbesiyle Mîr Yusuf zîde mecdühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.

Emîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm Selim dâme ikbâlühûya hüküm:
Eyâlet‑i Van'da vâki‘ Muş sancağında ve nâhiyesinde Huyutâniye nâm karye ve gayrıdan dört
yük elli üç bin üç yüz doksan dokuz akçe hâssı ile Va[n] kalesi yerli neferâtına beher sene ber‑vech‑i
455 Kisan (A New Map); Ergeçidi, Kesan (Türkiye)
456 Muş (Türkiye)
457 Metinde "Cessâniye" şeklinde yazılan bu köy Tapu Kadastro, Kuyud-ı Kadime Arşivi defterleri (TK.GM.d), no.
37, vr. 73b'de "Huyutâniye" şeklinde yazılmıştır.
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yurtluk ve ocaklık verilü gelen mebâliğden hissesine isâbet edeni vakt ü zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ
teslîm eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan mîr‑i mîrândan Yusuf Paşa'nın
uhdesinde iken livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhin üzerinden ref‘ ve sen sâbıkâ Muş sancağı mutasarrıfı
müteveffâ Murad Paşa'nın oğlu olup livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhin ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık sana tevcîh olunması husûsuna irâde‑i seniyye müteallık olup ol bâbda hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn şeref‑rîz‑i sudûr olmağla hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziy‑
yet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûr[a] getirilip işbu 29 S. sene [1]226 gününde şeref‑yâfte‑i su‑
dûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnla fermân‑ı âlîşân sâdır olduğuna binâen mûcebince Van
kalesi yerli neferâtına beher sene ber‑vech‑i ocaklık verilü gelen mebâliğden hissesine isâbet ede‑
ni vakt ü zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ edâ eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mîrân‑ı
mûmâ‑ileyh Selim dâme ikbâlühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fi't‑târihi'l‑mezbûr. Hâs‑
ları tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır.
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi tevcîh olunmuşdur. Fî 12 L. sene [1]224

Emîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm kebîrü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm sâhibü'l‑izzi
ve'l‑ihtişâm el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Allâm mîr‑i mîrân‑ı kirâmımdan
Adilcevaz ve Ahlat Beyi Şeyh Ahmed dâme ikbâlühû tevkî‘‑i refî‘‑i hümâyûn vâsıl
olıcak ma‘lûm ola ki:
Eyâlet‑i Van'da vâki‘ Muş sancağında ve nâhiyesinde Huyutâniye nâm karye ve gayrıdan dört
yük elli üç bin üç yüz doksan dokuz akçe hâs [ile] Van kalesi yerli neferâtına beher sene ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık verilü gelen mebâliğden hissesine isâbet edeni vakt ü zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ
teslîm eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan mîr‑i mîrândan Selim Paşa'nın
adem‑i diyâneti ve Devlet‑i Aliyye'ye itâat ve inkıyâd etmeyerek zîr‑i idâresinde olan fukarâya en‑
vâ‘‑ı mezâlim ve taaddiyâta cür’eti ve etrâf ve civârında bulunan kabâil ve Ekrâdı tahrîk ve ifsâd
misillü harekete cesâreti derkâr olduğuna binâen kendisine bi'd‑def‘ât nush u pend olunmuş ise
de müsmir ve müessir olmadığından livâ‑i mezbûrun uhdesinden ref‘iyle kendisinin icrâ‑yı lâzıme‑i
te’dîb ve tenkîli îcâb etmekden nâşî hâlâ Erzurum Vâlisi ve Şark cânibi Seraskeri düstûr‑ı müker‑
rem ve muazzam müşîr‑i mufahham ve muhterem nizâmü'l‑âlem sadr‑ı sâbık vezîrim es‑Seyyid
Mehmed Saîd Gâlib Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû muktezâ‑yı me’mûriyyet ve istiklâli üzere pa‑
şa‑yı merkûmun üzerine asker sevkiyle istihsâl‑i te’dîb ve terbiye ve tenkîline ibtidâr ederek livâ‑i
mezbûrun dahi magdûb‑ı merkûmun üzerine varıp firârına mebnî livâ‑i mezkûr derûnuna duhûl
ve zabt eylemiş olduğundan bahisle vâki‘ olan sadâkat ve gayretine mükâfâten livâ‑i mezkûr pa‑
şa‑yı merkûmun ref‘inden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh ve ihsân‑ı hümâyûnum kılınması
husûsunu bu def‘a Dersaâdetime tahrîr ve iş‘âr etmekden nâşî hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i
şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk iki senesi
Cumâde'l‑ûlâ'sının on yedinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâ‑
nemden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumla fermân‑ı âlîşânım sâdır ol‑
duğuna binâen mûcebince Van kalesi yerli neferâtına beher sene ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık ve‑
rilü gelen mebâliğden hissene isâbet edeni vakt ü zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ edâ eylemek şartıyla
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki;
hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince şurût‑ı mezkû‑
re ile zikrolunan Muş sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sen mutasarrıf olup zabt u rabtında
ve reâyâ ve berâyânın ve aşâir ve kabâilin himâyet ve sıyânetinde ve sâir fermânım olan hidemât‑ı
aliyyemin edâ ve temşiyet ve tekmîlinde bezl‑i iktidâr ve sa‘y‑i bî‑şümâr eyleyip min‑ba‘d fukarâ‑yı
raiyyet ve sükkân‑ı vilâyet ve kuttân‑ı memlekete bir vechile zulm ü taaddî ve tecâvüzden be‑gâyet
ihtirâz ve ictinâb üzere olu[p] berâtın ihrâcıyla mukayyed olasın deyü mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe
hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Ve hâssı tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 17 Ca. sene [1]242
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Kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑ekârim Mirza Paşazâde Abdurrahman zîde mecdühû
tevkî‘‑i refî‘‑i hümâyûnum vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Van eyâletinde vâki‘ Muş sancağında ve nâhiyesinde Huyutâniye nâm karye ve gayrıdan dört
yük elli üç bin üç yüz doksan dokuz akçe hâs ile Van kalesi yerli neferâtına beher sene verilü ge‑
len mebâliğden hissesine isâbet edeni edâ eylemek şartıyla Muş sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mutasarrıf olan mîr‑i mîrân‑ı kirâmımdan Şeyh Ahmed Paşa fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl
ve sen Alâeddin Paşa hânedânından ve erbâb‑ı istihkâkdan olduğuna binâen mahlûl‑i mezbûr
mîr‑i mîrânlık rütbesiyle ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh olunmasını hâlâ Erzurum vâlisi ve
bi'l‑istiklâl Şark cânibi Seraskeri Sadr‑ı sâbık düstûr‑ı mükerrem ve muazzam müşîr‑i mufahham ve
muhterem nizâmü'l‑âlem vezîrim es‑Seyyid Mehmed Saîd Gâlib Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû
muktezâ‑yı me’mûriyyet ve istiklâli üzere bu def‘a Dersaâdetime tahrîr ve iş‘âr etmekden nâşî hak‑
kında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip
işbu 17 N. sene [1]242 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhânem mûcebince livâ‑i mezbûr mü‑
teveffâ‑yı mezbûrun mahlûlünden mîr‑i mîrânlık rütbesi ve şurût‑ı mezkûre ile ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı
inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince livâ‑i mezbûr müteveffâ‑yı mez‑
bûrun mahlûlünden mîr‑i mîrânlık rütbesi ve şurût‑ı mezkûre ile târih‑i merkûmdan ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık sen mutasarrıf olup zabt u rabtında ve reâyâ ve berâyânın ve aşâir ve kabâilin
himâyet ve sıyânetinde ve def‘ ü ref‘‑i taaddiyât ve mezâlimde ve sâir fermânım olan hidemât‑ı
aliyyemin edâ ve temşiyet ve tekmîlinde bezl‑i iktidâr ve sa‘y‑i bî‑şümâr eyleyip min‑ba‘d fukarâ‑yı
raiyyet ve sükkân‑ı vilâyet ve kuttân‑ı memlekete bir vechile zulm ü taaddî ve tecâvüzden be‑gâyet
ihtirâz ve ictinâb üzere olup berâtın ihrâcıyla mukayyed olasın şöyle bilesin alâmet‑i şerîfe i‘timâd
kılasın deyü mûmâ‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Ve hâssı tedârikiçin başka tahvîl yazılmış‑
dır. Fî 17 N. sene [1]242

Emin Paşa dâme ikbâlühûya hüküm:
Van eyâletinde vâki‘ Muş sancağında ve nâhiyesinde Huyutâniye nâm karye ve gayrıdan dört
yük elli üç bin üç yüz doksan dokuz akçe hâs ile Van kalesi yerli neferâtına beher sene verilü gelen
mebâliğden hissesine isâbet edeni edâ eylemek şartıyla ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık livâ‑i mezbûr
mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdurrahman Paşa'nın hilâf‑ı rızâ harekâtına mebnî ref‘inden ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık sana tevcîh olunması hâlâ Van eyâleti ilhâkıyla Erzurum Vâlisi Vezîrim Mehmed
Es‘ad Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû tahrîr ve iltimâs etmekden nâşî hakkında mezîd‑i inâyet‑i
aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fe[t]‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk
yedi senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının beşinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüs‑
revânemden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhânem mûcebince livâ‑i
mezbûr mezkûrun ref‘inden şurût‑ı mezkûre ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sana tevcîh ve inâyet
edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fer‑
mân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Muş sancağına şurût‑ı mezkûre ile târih‑i merkûmdan
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık sen mutasarrıf olup zabt u rabtında ve reâyâ ve berâyâ ve aşâir ve
kabâilin himâyet ve sıyânetinde ve def‘ ü ref‘‑i taaddiyât ve mezâlimde ve sâir fermânım olan hi‑
demât‑ı aliyyemin edâ ve temşiyet ve tekmîlinde bezl‑i iktidâr ve sa‘y‑i bî‑şümâr eyleyip min‑ba‘d
fukarâ‑yı raiyyet ve sükkân‑ı vilâyet ve kuttân‑ı memlekete bir vechile zulm ü taaddî ve tecâvüzden
be‑gâyet ihtirâz ve ictinâb üzere olup berâtın ihrâcıyla mukayyed olasız deyü mûmâ‑ileyhe hitâben
emr‑i şerîf yazılmışdır. Ve hâs tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. Fî 5 Ca. sene [1]247

Livâ‑i Muş bir vech mansıb ismi açık olarak bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîhiçin emri tahrîr ve Vüzerâ
defterine naklolunup tafsîli Dîvân defterindedir. Nazar oluna.
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[Tuğra]

[Ek: 188/1]

Selim Hân bin Mustafa el‑muzaffer dâimâ
"Bismihî"

Buyuruldu.
Mukâbele olunmuşdur.
Der‑livâ‑i Muş458
Hâshâ‑i be‑nâm‑ı Maksud Paşazâde Murad Paşa ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
Nâhiye‑i Muş
Karye‑i Huyutâniye, tâbi‘‑i mezbûr: 32.000 akçe
Karye‑i Haskend maa mezraa‑i Hacıtimur, tâbi‘ mezbûr: 60.430 akçe
Karye‑i Şimlak459 tâbi‘‑i mezbûr: 4.570 akçe
Karye‑i Evren, tâbi‘‑i mezbûr: 80.000 akçe
Karye‑i Ogunik, tâbi‘‑i mezbûr: 6.000 akçe
Karye‑i Karsor maa mezraa‑i Bağlı tâbi‘‑i mezbûr: 60.000 akçe
Yekûn: 243.000 akçe
Nâhiye‑i Muş
Nefs‑i şehr‑i Muş. tâbi‘‑i mezbûr: 40.994 akçe
Karye‑i Norşin tâbi‘‑i mezbûr maa mezraa‑i ( ): 32.448 akçe
Karye‑i Marnik,460 tâbi‘‑i mezbûr: 19.708 akçe
Karye‑i Ekre,461 tâbi‘‑i mezbûr: 13.555 akçe
Çelüklüce maa mezraa‑i hod, tâbi‘‑i mezbûr: 146.998
Karye‑i Hars, tâbi‘‑i mezbûr: 16.459 akçe
Karye‑i Arnıç,462 tâbi‘‑i mezbûr: 14.207 akçe
Karye‑i Sakavi, tâbi‘‑i mezbûr 29.248 akçe
Mahsûl‑i âdet‑i ağnâm‑ı nâhiye‑i Üçikan463: 12.600
Mahsûl‑i nısf‑ı bâd‑ı hevâ [ve] cürm [ü] cinâyet ve nısf‑ı arûsâne‑i nâhiye‑i m. gayr ez‑havâss‑ı
hümâyûn ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve evkâf ve emlâk, fî sene 12.882
Yekûn: 210.399
Cem‘an: 453.399
Sâlifü'z‑zikr kurâ‑i merkûmeyi Bitlis hâkimi havâssından ifrâz ve sancak i‘tibâr ve Van kalesi
yerli neferâtına beher sene ber‑vech‑i ocaklık verilü gelen mebâliğden hissesine isâbet edeni vakt ü
zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ tamâmen edâ ve teslîm eylemek üzere şerh verildi.
Emîrü'l‑ümerâi'l‑kirâm kebîrü'l‑küberâi'l‑fihâm zü'l‑kadri ve'l‑ihtirâm sâhibü'l‑izzi ve'l‑ih‑
tişâm el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑A‘lâ Maksud Paşazâde Murad dâme ikbâlühû
458 Bu bölümün TK.GM.d. no. 237, vr. 2a'da yer alan vassâleden alındığı anlaşımaktadır.
459 Metinde Şamlak şeklinde yazılan bu köy TK.GM.d. no. 37, vr. 67b'de "Şimlak" şeklinde yazılmıştır.
460 TK.GM.d. no. 37, vr. 67b.
461 TK.GM.d. no. 37, vr. 67b'de "Ekrak" şeklinde yazılmıştır.
462 Metinde "Otluca" şeklinde yazılan bu köy TK.GM.d. no. 37, vr. 69a'da "Arnıç" şeklinde yazılmıştır.
463 TK.GM.d. no. 37, vr. 84b.
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Devlet‑i Aliyye'nin bir abd‑ı rızâ‑perveri olup şimdiye kadar me’mûr olduğu hidmet‑i aliyyede
ez‑dil ü cân sa‘y ü gûşiş eylediği ve bundan böyle dahi vüs‘i mertebeye bezl‑i makdûr eyleyeceği
nâsıye‑i hâlinden ma‘lûm ve şâyân‑ı merhamet olduğuna binâen Bitlis hâkimi havâssından Muş
nâhiyesinde iki yük kırk üç bin akçe yazısı olan karye‑i Huyutâniye ve sâir beş aded karyeler ve yine
ve nâhiye‑i mezbûreye tâbi‘ iki yük on bin üç yüz doksan dokuz akçe yazısı olan nefs‑i şehr‑i Muş
ve sâir yedi aded kurâ ve mahsûl‑i âdet‑i ağnâm ve mahsûl‑i nısf‑ı bâd‑ı hevâ ve cürm ü cinâyet
ve gayruhû Bitlis hâssından ifrâz ve Muş nâhiyesi sancak i‘tibâr olunup Van kalesi yerli neferâtına
beher sene ber‑vech‑i ocaklık verilü gelen mebâliğden hissesine isâbet edeni vakt ü zamânıyla
bilâ‑cevr ü ezâ tamâmen edâ ve teslîm eylemek şartıyla zikrolunan dört yük elli üç bin üç yüz
doksan dokuz akçe yazısı olan kurâ‑i merkûme ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑i‑
leyhe tevcîhi husûsu rikâb‑ı mülûkâneye lede'l‑arz tanzîmi bâbında şeref‑yâfte‑i sudûr [olan] hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn[a] imtisâlen ber‑minvâl‑i muharrer tevcîh ve Defterhâne‑i Âmire'de
mahfûz defter‑i icmâlde kaydı mahalli tashîh olunması iftihârü'l‑ümerâ ve'l‑ekâbir bi'l‑fi‘l başdefter‑
dâr olan el‑Hâc İbrahim dâme ulüvvuhû i‘lâm etmeğin mûceblerince mârrü'z‑zikr kurâ‑i mezbûre
hâss‑ı merkûmdan ifrâz ve sancak i‘tibârı ve şart‑ı mezkûre ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık tevcîh olunmağla şeref‑yâfte‑i sudûr eden hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnuyla
sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadr mûcebince defter‑i icmâli getirdip sâlifü'z‑zikr kurâ‑i merkûmeyi
hâss‑ı mezbûreden ifrâz ve sancak i‘tibâr ve Van kalesi yerli neferâtına beher sene ber‑vech‑i ocak‑
lık verilü gelen mebâliğden hissesine isâbet edeni vakt ü zamânıyla bilâ‑cevr ü ezâ tamâmen edâ
ve teslîm eylemek şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık berât verilmek
için sûret‑i icmâl‑i hâkânîsi verilmek üzere kaleminle tashîh ve sebt‑i defter eyleyesin deyü bu
hakîre hitâben vârid olan emr‑i âlî mûcebince tashîh ve sebt‑i defter olundu. Fî 22 Ca. sene 1213.
Bâ‑hatt‑ı Tevkî‘î.
Sûret‑i defter‑i icmâl‑i hâkânî budur ki naklolundu. Tahrîran fî evâhiri Cemâziye'l‑evvel sene
selâse ve aşer ve mieteyn ve elf.
[Mühür] Dâyim emân‑ı Hak'da ola Mehmed Emin

[Ek: 188/3]

Tahvîl Kalemi'ne
Mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan hâlâ Muş Mütesellimi atûfetlü Emin Paşa hazretlerinin Muş kazâsında
Huyutâniye nâm karye ve gayrıdan dört yük elli üç bin üç yüz doksan dokuz akçe yazı ile mukayyed
yurtluk ve ocaklık hâssı ile Bitlis kazâsında nefs‑i Bitlis ve gayrıdan dokuz yük altmış bir bin dokuz
yüz yetmiş üç akçe yazı ile mukayyed Bitlis hâssının kaydları bi't‑terkîn Muş sancağının dört yüzden
mütecâviz kurâsı yurtluk ve ocaklık vechile mutasarrıfı bulunanlar taraflarından zabt ve idâre olu‑
nugeldiğinden kurâ‑i merkûmeden yirmi dört kıt‘asının bir kıt‘a defteri takdîmiyle beş adedi ken‑
disine ve altı adedi birâderi Şerîf Bey ve beş adedi diğer birâderi Murad Bey ve dört adedi dahi
diğer birâderi Hurşid Bey ve dört adedi dahi tebaası Yusuf ve Mehmed Reşid ve İbrahim ve Seyfî
uhdelerine ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh ve ihsân olunmasını niyâz etmiş ve paşa‑yı mûmâ‑i‑
leyhin mes’ûlâtının is‘âfı husûsuna müsâade‑i aliyye erzân kılınması husûsu hâlâ Sivas eyâleti Müşî‑
ri devletlü Hâfız Paşa hazretlerinin tarafından bâ‑tahrîrât inhâ kılınmış olmakdan nâşî kuyûda le‑
de'l‑mürâcaa Muş sancağında Muş nâhiyesine tâbi‘ ma‘lûmü'l‑esâmî on dört parça kurâ ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Emin Paşa'nın bâ‑berevât‑ı âlîşân uhdesinde ve Bitlis ve tevâbii olan
nevâhide kâin elli dokuz aded kurâ ve mezâri‘ kezâlik ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık hâkim‑i Bitlis
hâssı dâhilinde ve bunlardan mâadâ livâ‑i mezbûrun sâir hâvi olduğu kurâ ve mezâri‘i havâss‑ı
hümâyûn ve zeâmet ve tîmâr mutasarrıflarının kayd ve berâtları dâhillerinde bulunmuş ve istid‘â
olunan yirmi dört kıt‘a kurâdan yedi kıt‘asından Liz464 ve Yoncalı465 karyeleri Erzurum gümrüğüne
464 (1946 Türkiye Haritası Hınıs paftası.) Bugün Erentepe ismini almıştır.
465 (1946 Türkiye Haritası Hınıs paftası.)
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ve Kümüs466 karyesi Şeref zâviyesi467 ve câmi‘i vakfıyla müşteriki kaydına ve Hars468 ve Alizorum469
ve Ziyâret470 karyeleri ashâbı uhdelerinde olan zeâmetler kaydlarına merbût bulunmuş olup fa‑
kat Norşin471 karyesi mûmâ‑ileyh Emin Paşa'nın uhdesinde bulunan yurtluk ve ocaklık hâssından
olduğu ve kusûr on yedi kıt‘asının Defterhâne‑i Âmire'de tahrîri mahalli bulunmadığı ba‘de'l‑ih‑
râc mûmâ‑ileyh Emin Paşa bâ‑irâde‑i seniyye celbolunarak el‑yevm Dersaâdet'de bulunduğundan
husûs‑ı müsted‘ânın keyfiyyeti lede's‑suâl kurâ‑i mezkûre kuyûd‑ı Defterhâne'de ve yedinde olan
berevât‑ı aliyyede her ne kadar on dört aded idiği muharrer ise de bunlar kurâ‑yı sâbıkanın re’s‑i
hudûdu olup ashâbı uhdelerinde ve vakflarına merbût olanlardan mâadâ kurâ ve mezâri‘in kâffesi
hâss‑ı mezbûrun dâhilinde olması cihetiyle ba‘demâ Muş Mütesellimliği âhara tevcîh olunur ise
kendisi ve birâderleri ve tevâbii mûmâ‑ileyhim sâye‑i merhamet‑vâye‑i mülûkânede emr‑i taayyüş
husûsunda zarûret çekmemeleri ve bir mahalde iskân eylemeleriçin kurâ ve mezâri‘den yirmi dört
kıt‘asının uhdelerine terk ve ihsânıyla kurâ ve mezâri‘‑i sâire hâsılâtının asâkir‑i redîfe masârifine
tahsîsan Redîf Hazînesi'nden zabt olunarak icrâ‑yı iktizâsı niyâz ve istirhâmında olduğunu paşa‑yı
mûmâ‑ileyh ifâde eylemiş ve ifâdesine göre uhdesinde bulunan on dört aded kurânın re’s‑i hudûd
i‘tibârıyla kurâ‑i sâireyi zabt ve ta‘şîre kayden salâhiyyeti yoğise de mahallinde teâmül hükmüne
girdiği anlaşılmış olmağla bu sûretde iş‘âr ve ifâdesine ve kuyûda nazaran mârrü'z‑zikr Muş kazâsı‑
nın on dört parça kurâsı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyh Emin Paşa'nın ve Bitlis kazâsının
elli dokuz parça kurâ ve mezâri‘i Bitlis hâkimi nasbolunan vâli ve mütesellimin hâssı olup kazâeyn‑i
merkûmeteynin mâadâ hâvi olduğu mezâri‘ ve kurâsı tevcîhât‑ı atîka ile mukâtaalık ve tîmâr ve zeâ‑
met ve sâirelik vechile ba‘zı kesân uhdelerinde olmak üzere mukayyed ise de mürûr‑ı vakitden nâşî
bunlardan mütehammil olan ve mutasarrıfları taraflarından aranılmayan ve isimleri mütehavvil olan
kurâ ve mezâri‘ yurtluk ve ocaklık hâssına iltihâken paşa‑yı mûmâ‑ileyh tarafından zabt oluna gelmiş
ve mantûk‑ı defter istid‘â olunan yirmi dört parça kurâdan fakat bir kıt‘ası hâss‑ı mezbûr dâhilinde
bulunmuş olduğundan kusûr yirmi üç parça kurâ‑i sâireden idiği anlaşılmış olduğundan işbu yirmi
dört aded kurânın paşa‑yı mûmâ‑ileyh ile birâderleri ve tebaası mûmâ‑ileyhim uhdelerine tevcîh ve
ihsân‑ı hümâyûn‑ı mülûkâne olunması husûsuna irâde‑i seniyye‑i şâhâne taalluk eylediği hâlde Def‑
terhâne‑i Âmire'de olan havâss‑ı atîka‑i merkûme kaydları bi't‑terkîn kurâ‑i merkûmenin müced‑
deden yurtluk hâssı şurûtu mûcebince mûmâ‑ileyhime tevcîh olunarak berevât‑ı şerîfe i‘tâsı lâzım
geleceği hâlâ Umûr‑ı Mâliye Nâzırı müşîr‑i sadâkat‑semîr devletlü Abdurrahman Nâfiz Paşa haz‑
retleri tarafından bâ‑takrîr lede'l‑arz mûcebince paşa‑yı mûmâ‑ileyhin ber‑minvâl‑i muharrer müs‑
ted‘âtı olan kurâ‑i merkûmenin kendisiyle birâderleri ve tebaası uhdelerine tevcîhiyle berâtlarının
tanzîmi husûsuna irâde‑i merhamet‑âde‑i mülûkâne taallukuyla ol bâbda şeref‑rîz‑i sahîfe‑i sudûr
ve sünûh eden hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn‑ı pâdişâhâne mûcebince Mukâtaât Muhâsebesi'ne
kaydolunup sâlifü'z‑zikr yirmi dört aded kurânın yurtluk ve ocaklık vechile mûmâ‑ileyhim uhdelerine
bi't‑tevcîh iktizâ eden berâtları ve mezkûrü'l‑mikdâr yazı ile mukayyed olan hâss‑ı mezbûrun Defter‑
hâne‑i Âmire'de kaydlarının terkîniçin ilmühaberi i‘tâ olunmuş olmağla keyfiyyet ma‘lûm olmak için
Tahvîl Kalemi'ne dahi işbu ilmühaber verildi. Fî 11 L. 1254
[Mühür] Rabbi sehhil umûr‑ı Mehmed Neş’et

[s. 190]

[21.16] Livâ‑i Adilcevaz472

Livâ‑i mezbûr Süleyman Paşazâde es‑Seyyid Mustafa zîde mecdühûya tevcîh. 13 M. sene [1]168
466 Komes (1946 Türkiye Haritası Hınıs paftası). Queumus (Son Teşkilât‑ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, C. I, İstan‑
bul‑1928, s. 423); Bugün Bozbulut ismi almıştır.
467 TK.GM.d. no. 37, vr. 103a'da "Vakf‑ı zâviye‑i şerife ve câmi" şeklinde geçmektedir.
468 Hars (Son Teşkilât‑ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, C. I, İstanbul‑1928, s. 423.)
469 Yarpuzlu, Alizorum (Türkiye); Metinde "Alizolum" şeklinde yazılmıştır.
470 Ziyaret/Migdi (1946 Türkiye Haritası Hınıs paftası)
471 Metinde "Morestra" şeklinde yazılmıştır. Norşin için bk. TK.GM.d. no. 237, vr. 2b ve 22 Ra. 1260 tarihli vassale;
(1946 Türkiye Haritası Hınıs paftası)
472 Adilcevaz (Bitlis‑Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr şurût‑ı kadîmesiyle Seyyid Mustafa ref‘inden Murad dâme izzühûya tevcîh. 15 N.
sene [1]169
Hâlâ livâ‑i mezbûr beyi olan Murad dâme izzühûnun birkaç seneden beri Van vâlilerinden nefreti
ve Van ocaklarıyla adem‑i imtizâc [ve] ülfeti olmakdan nâşî keyfiyyeti bundan akdem Van ahâlisi
mahzar ve hâlâ Van vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem Feyzullah Paşa hazretleri dahi arz ve i‘lâm eylediğine
binâen beylikden azl ve evlâd u ıyâliyle diyâr‑ı âhara nefy ve istib‘âdı ve yerine livâ‑i mezbûr ahâlisinin
marzîsi olan bir kimesnenin bey nasb ve iclâsıçin arz olunmasını hâvi şeref‑sudûr olan iki kıt‘a emr‑i
âlîşân mûcebince evlâd u ıyâliyle Adilcevaz kalesinden çıkıp diyâr‑ı âhara gitmek için mûmâ‑ileyhe
müşârun‑ileyh tarafından bir kıt‘a ekîd buyuruldu tahrîr ve irsâl olundukda şiddet‑i şitâyı özr ederek
birkaç eyyâm istimhâl etmekle özrüne ısgâ olunmayıp tekrâren bir kıt‘a buyuruldu dahi irsâl ve aslında
ahâli‑i Adilcevaz ile ünsiyeti olan Van ağalarının mu‘teberlerinden Mustafa Bey nasb ve müteâkiben
tesyîr olunup merkûm Mustafa Bey Adilcevaz'a vusûlünde mûmâ‑ileyhe nedâmet ve melâl ve etvâr‑ı
sâbıkasından infiâl ve cerâyim‑i güzeştenin afvını recâ ve niyâz ve cümle ulemâ ve sulehâ ve eimme
ve hutebâ ve eşrâf ve sâdât ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve müstahfızân ve azebân ve sâir ahâli ve
reâyâ ve fukarâ dahi mûmâ‑ileyhden vücûh ile râzı ve şâkirler olup eyyâm‑ı emâretinde icrâ‑yı şer‘
ve kavânîn mürâât olunup hıfz u hırâset‑i memlekete kemâl‑i iktidârı olduğundan cümlesi emîn ve
sâlim ve kesb‑i maîşetlerine vüs‘at‑i tâm olduğu hasebiyle livâ‑i mezbûr yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve
tevcîh olunması bâbında cümle ahâli mahzar eylediklerin vezîr‑i müşârun‑ileyh tahrîrâtıyla inhâ ve
iltimâs etmeğin elviye defterlerine mürâcaat olundukda Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı
Muallâ Yeniçerileri'ne senevî üç bin iki yüz keyl‑i İstanbulî hınta vermek şartıyla livâ‑i mezbûr hâlâ
üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın zikrolunan Adilcevaz sancağı şurût‑ı kadîmesi
üzere yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınıp emr‑i şerîf yazılmışdır. 8 Za. sene [1]176
Hâlâ livâ‑i mezbûra mutasarrıf es‑Seyyid Muradullah Bey sadâkatkâr ve sâhib‑i iktidâr ve
muhâfaza ve muhârese‑i memleketde vücûh ile kuvvet ve liyâkati beher hâl bâhir ve nümûdâr ve
hidemât‑ı pâdişâhâneye bezl‑i tâb u tâkat eylediğini hâlâ Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hâfız Mustafa Paşa hazretleri arz etmekle şurût‑ı sâbıkı üzere Van kalesi muhâfazasına me’mûr
Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri'ne senevî üç bin iki yüz keyl‑i İstanbulî hınta vermek şartıyla kemâ‑kân
ibkâ. 3 S. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Seyyid Muradullah Bey havâs kurâsını zabt eylediğinden mâadâ emvâl‑i
cizyenin tahsîline müdâhale ve yerli neferâtı mevâcibinin te’hîrine bâis ve ol vechile fesâd ve ihtilâle
bâdî olmakdan nâşî mezkûr azl ve yerine Timurzâde Süleyman Bey nasbolunması ulemâ ve sulehâ
ve sâir zâbitân inhâ ve istid‘â eylediklerine binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyh
Süleyman Bey'e Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Yeğen Ahmed Paşa hazretlerinin arz ve
iltimâsıyla şurût‑ı sâbıkı üzere Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri'ne senevî
üç bin iki yüz keyl‑i İstanbulî hınta vermek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 17 Z. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr mutasarrıf Seyyid Muradullah Bey'den livâ‑i mezbûre ahâlisi hoşnûd ve râzılar
iken ahâli‑i Van'dan ba‘zı ashâb‑ı ağrâzın hilâf inhâsıyla livâ‑i mezbûr mezkûr Seyyid Muradullah
Bey'in ref‘inden Timurzâde Süleyman'a tevcîh ve mezkûr Seyyid Muradullah Bey dahi fevt olup livâ‑i
mezbûre bundan böyle levendât ve Ekrâd eşkıyâsı tasallut ve îsâl‑i hasâret ve şerr ü mazarratları zâhir
ve ahâlisinin perâkende ve perîşân olacakları nümâyân ve müteveffâ‑yı merkûm Seyyid Muradullah
Bey'in sahîh sulbî oğlu Seyyid Süleyman Bey yarar ve işgüzâr ve zabt u rabta ve mazarrat‑ı eşkıyâyı
def‘ ü ref‘e sâhib‑i iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet olduğuna binâen livâ‑i
mezbûr Timurzâde Süleyman'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh Seyyid Süleyman'a tevcîh olunması bâbında
livâ‑i mezbûrun ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve eşrâf ve a‘yân ve zâbitân‑ı kale ve neferât
ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı mahzar ve Bayezid sancağının ahâlisi dahi mahzar ve Adilcevaz kazâsı
nâibi Yakub ve Hınıs kazâsı nâibi diğer Yakub ve Ahlat kazâsı nâibi Mehmed dahi başka başka i‘lâm
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ve Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Ahmed Paşa hazretleri dahi tahrîr ve iltimâs
etmekle şurût‑ı sâbıkı üzere Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri'ne senevî
üç bin iki yüz keyl‑i İstanbulî hınta vermek şartıyla ref‘inden mûmâ‑ileyh Seyyid Süleyman veled‑i
Seyyid Muradullah Bey'e tevcîh olunmuşdur. Fî 26 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Seyyid Muradullah Van'ın ocaklık mâlı mevâcibleriçin tahsîs kılınan
ehl‑i zimmet cizyelerin sinîn‑i vâfire ekl ve fukarâya taaddîsinden nâşî reâyâsı perîşân olduğu
lede'l‑inhâ mîr‑i merkûmun ref‘inden bundan akdem sâbıkâ Adilcevaz sancağına mutasarrıf
Süleyman'a tevcîh olunup üzerinde iken mezkûr Seyyid Muradullah fevt olmağla müteveffâ‑yı
merkûmun oğlu Seyyid Süleyman nüvvâb‑ı âharı ıtmâ‘ ve ahz eylediği i‘lâmlar ile livâ‑i mezbûru babası
fevtinden ve mûmâ‑ileyh Süleyman'ın ref‘inden eğerçi tevcîh etdirip lâkin mezkûr Seyyid Süleyman
babası müteveffâ‑yı mezbûr misillü taaddiyâta temâyül ve ahvâl‑i fukarâ diğergûn olduğundan
livâ‑i mezbûr mezkûr Seyyid Süleyman veled‑i Seyyid Muradullah'ın ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmasını Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretleri arz ve Van kazâsı nâibi
Seyyid Abdullah ve Adilcevaz kazâsı nâibi Yakub başka başka i‘lâm ve ahâlisi dahi mahzar etmeleriyle
şurût‑ı sâbıkı üzere Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri'ne senevî üç bin iki
yüz keyl‑i İstanbulî hınta vermek şartıyla livâ‑i mezbûr mezkûr Seyyid Süleyman veled‑i Seyyid
Muradullah'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh Süleyman'a tevcîh olunmuşdur. Fî 8 Ra. sene [1]189
Livâ‑i mezbûra ber‑vech‑i arpalık ve ocaklık mutasarrıf olan Süleyman Bey'den cümle ahâli ve
reâyâ dilgîr ve kendiden cümlesi râzı ve hoşnûd olmadıklarını ve Seyyid Ebubekir zîde kadruhû her
vechile zabt u rabta sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Âlî
Yeniçerileri'ne senevî üç bin iki yüz keyl‑i İstanbulî hınta vermek şartıyla zikrolunan Adilcevaz
sancağı ber‑vech‑i arpalık ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Adilcevaz kazâsı nâibi Seyyid
Ebubekir i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 9 S. sene [1]199
[s. 189]

Livâ‑i Adilcevaz
Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri'ne senevî üç bin iki yüz keyl‑i İstanbulî
hınta vermek şartıyla livâ‑i mezbûr[a] ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Seyyid Ebubekir
maktûlen fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl ve ber‑vech‑i ocaklık sâbıkâ livâ‑i mezbûra mutasarrıf
Süleyman dâme izzühûdan cümle ahâli hoşnûd ve râzı ve her vechile zabt u rabta sâhib‑i iktidâr
olduğuna binâen yine mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında hâlâ Van Muhâfızı Ahmed dâme ikbâlühû
arz ve Van kazâsı nâibi Mahmud zîde ilmühû i‘lâm ve ahâlisi dahi mahzar ve hâlâ Karaman vâlisi
olan pederi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Timur Paşa hazretleri dahi başka arzlarıyla inhâ ve iltimâs
eyledikleri ecilden zikrolunan Adilcevaz sancağı şurût‑ı mezkûre ile ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mîr‑i mûmâ‑ileyh Süleyman dâme izzühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 18 Ra. sene 1200
Livâ‑i mezbûr sâkinlerinden el‑Hâc Hamza zîde kadruhû Van kalesi muhâfazasına me’mûr
Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri neferâtına senevî üç bin iki yüz keyl‑i İstanbulî hınta verilmek ve aşâir
ve kabâili ricâliyle Van vâlileri maiyyetinde sefere eşmek şartıyla zikrolunan Adilcevaz sancağına
ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Süleyman bilâ‑veled fevt olup livâ‑i mezbûr mahlûl
ve mûmâ‑ileyh el‑Hâc Hamza her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen
zikrolunan Adilcevaz sancağı şurût‑ı mezkûresiyle ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunması bâbında istid‘â‑yı inâyet eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
Hâsları tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır. 27 L. sene [1]211
Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Muallâ Yeniçerileri neferâtına senevî üç bin iki yüz
keyl‑i İstanbulî hınta verilmek ve aşâir ve kabâil ricâliyle Van vâlileri maiyyetinde sefere eşmek şartıyla
Adilcevaz sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan el‑Hâc Hamza fevt olup livâ‑i
mezbûr mahlûl ve Van'da Nurullah mutasarrıf‑ı esbakının oğlu olup yarar ve işgüzâr ve hidemât‑ı
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aliyyeyi edâya [sâhib‑i] iktidâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğundan
Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle Van eyâletine mutasarrıf ve Van muhâfızı olan Mehmed Emin
Paşa'nın arz ve iltimâsı mûcebince zikrolunan Adilcevaz sancağı mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 20 C. sene [1]212
Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Muallâ Yeniçerileri neferâtına senevî üç bin iki yüz
keyl‑i İstanbulî hınta verilmek ve aşâir ve kabâil ricâliyle Van vâlileri maiyyetinde sefere eşmek
şartıyla Adilcevaz sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Nurullah fevt olup livâ‑i
mezbûr mahlûlünden dârende Mîr Yusuf bin İshak dâme izzühûya şurût‑ı mezkûre üzere tevcîhi
Van Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Feyzullah Paşa hazretleri arz etmeleriyle mûcebince zikrolunan
Adilcevaz sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık şurût‑ı mezkûre üzere mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî selhi Za. sene [1]219. Hâsları tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır.
Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri neferâtına senevî üç bin iki yüz keyl‑i
İstanbulî hınta verilmek ve aşâir ve kabâil ricâliyle Van vâlileri maiyyetinde sefere eşmek şartıyla
Adilcevaz sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf Mîr Yusuf bin İshak fevt olup livâ‑i
mezbûr mahlûl ve dârende Mîr Reşid dâme izzühû bi'l‑vücûh yarar ve şecî‘ ve rükûb ve nüzûle kâdir
erbâb‑ı istihkâkdan olduğunu Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup Van muhâfızı olan es‑Seyyid Derviş
Mehmed Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediğine binâen zikrolunan Adilcevaz sancağı merkûmun
mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 3
M. sene [1]222. Hâsları tedârikiçin başka tahvîl yazılmışdır.
Van kalesi muhâfazasına me’mûr Dergâh‑ı Muallâm Yeniçerileri neferâtına senevî üç bin iki
yüz keyl‑i İstanbulî hınta verilmek ve aşâir ve kabâil ricâliyle Van vâlileri maiyyetinde sefere eşmek
şartıyla Adilcevaz sancağına ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mutasarrıf olan Mîr Reşid fevt olup livâ‑i
mezbûr mahlûl ve dârende Mehmed Tâhir dâme izzühû yarar ve şecî‘ ve rükûb ve nüzûle kâdir ve
her vechile mahall ü müstahık olduğuna binâen livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık tevcîh
olunmasını Van Nâibi Mevlânâ Mehmed Saîd zîde ilmühû ile Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup hâlâ
Van muhâfızı olan es‑Seyyid Mehmed Derviş Paşa hazretleri başka başka arzlarıyla inhâ ve iltimâs
eyledikleri ecilden zikrolunan Adilcevaz sancağı merkûmun mahlûlünden ber‑vech‑i yurtluk ve
ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 19 Ra. sene [1]229. Hâsları tedârikiçin
başka tahvîl yazılmışdır.
[s. 190]

[21.17] Livâ‑i Ağakis,473 ber‑vech‑i ocaklık

Livâ‑i mezbûr Mehmed ve Ahmed Bey'e tevcîh. 9 B. sene [1]164

[21.18] Livâ‑i Bargiri,474 ocaklık

Livâ‑i mezbûr Ömer Bey'e tevcîh. 5 Ca. sene [1]144
[s. 191]

[21.19] Livâ‑i Sumay475
[21.20] Livâ‑i Hiron476 tâbi‘‑i Hükûmet‑i Şirvi
[21.21] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Van

Van sancağında Gevaş nâhiyesinde Şadman477 nâm karye ve gayrıdan otuz altı bin akçe zeâmete
vilâyet‑i Van'ın Tîmâr Defterdârlığı'na Nuh tahvîlinden mutasarrıfı Abdullah Misâlî fevt olup
473 Ahkis, Yukarıçalı (Türkiye)
474 Muradiye, Bargiri (Türkiye)
475 Sūmāy‑e‑Barādūst (İran); BOA, A.DVNS.MHM.d. no. 37, hüküm no. 3058 " " صوماىşeklinde yazılmıştır.
476 Tahasehan, İrun (İran)
477 Aydınocak, Şatvan (Gevaş/Van‑Türkiye)
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zeâmeti ile defterdârlığı mahlûl ve erbâb‑ı istihkâkdan dârende Musa bin İbrahim dâme izzühû
yarar ve kârgüzâr ve defterdârlık umûrunu rü’yete kemâliyle sâhib‑i iktidâr ve ocaklısının marzî ve
muhtârı olduğuna binâen defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm
olunmasını medîne‑i Van Nâibi Mevlânâ es‑Seyyid Sun‘ullah zîde ilmühû i‘lâm ve Van Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Feyzullah Paşa hazretleri dahi arz etmekle mûceblerince defterdârlık‑ı
mezbûr zeâmeti ile mûmâ‑ileyh Musa bin İbrahim dâme izzühûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 Ra. sene [1]221
[s. 192]

[21.22] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Van

Van sancağında Erçek478 nâhiyesinde Milavan479 nâm karye ve gayrıdan on iki bin dokuz yüz seksen
bir akçe tîmâr ile eyâlet‑i Van'ın Defter Kethüdâlığı Seyyid el‑Hâc Ahmed'in üzerinde iken yedinde
olan berât ve istihdâm emri zâyi‘ olduğunu arzuhâliyle inhâ ve tîmâr‑ı mezbûr ile eyâlet‑i merkûmun
Defter Kethüdâlığı senedi zâyiinden ibkâ olunmasını istid‘â etmeğin mûcebince zikrolunan tîmâr ile
eyâlet‑i Van'ın Defter Kethüdâlığı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve berât olunmak için tahvîli i‘tâ olunmağla
hidmet‑i mezbûrda istihdâm olunmak için dahi emr‑i şerîf yazılmışdır. 20 B. sene [1]208
Van sancağında Erçek nâhiyesinde Milavan nâm karye ve gayrıdan on iki bin dokuz yüz seksen
bir akçe tîmâr ile eyâlet‑i Van'ın Defter Kethüdâlığı'na mutasarrıf Seyyid el‑Hâc Ahmed yedinde
olan berât ve istihdâm emr‑i şerîfini verip tîmârıyla kethüdâlığı hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yedinden
dârende Seyyid İsmail zîde mecdühûya verilmesi bâbında fârig‑i mezbûr arzuhâliyle inhâ ve istid‘â‑yı
inâyet etmeğin mûcebince kasr‑ı yedinden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve berât olunmak için tahvîli i‘tâ
olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin Van Muhâfızı Vezîr Ahmed Paşa'ya hitâben emr‑i şerîf
yazılmışdır. 14 Ş. sene [1]208
Van sancağında Erçek nâhiyesinde Milavan nâm karye ve gayrıdan on iki bin dokuz yüz seksen
bir akçe tîmâr ile Van eyâletinin Defter Kethüdâlığı'na mutasarrıf Mehmed Sâdık bilâ‑veled fevt olup
Defter Kethüdâlığı mahlûl ve dârende İsmail ibn‑i İbrahim zîde mecdühû yarar ve işgüzâr olduğundan
mahlûl‑i mezbûrun mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında hâlâ Van Vâlisi ve Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Sert Mahmud Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunmağla
istihdâmıçin müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 C. sene [1]235
Hâlâ Van Beylerbeyisi ve Muhâfızı es‑Seyyid Mehmed Timur dâmet meâlîhiye
hüküm:
Van sancağında Erçek nâhiyesinde Milavan nâm karye ve gayrıdan on iki bin dokuz yüz sek‑
sen bir akçe tîmâr ile Van eyâletinin Defter Kethüdâlığı'na mutasarrıf İsmail bin İbrahim fevt olup
tîmâr‑ı mezbûr ile Defter Kethüdâlığı mahlûl ve müteveffâ‑yı mezbûrun oğlunun adem‑i kudreti
olduğuna binâen mahlûl‑i mezbûrun mûmâ‑ileyhe tevcîhini sen ki muhâfız‑ı mûmâ‑ileyhsin arz
ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tîmâr‑ı mezbûr ile eyâlet‑i mezbûrun Defter Kethüdâlığı
mezkûrun fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâm eylemesiçin
muhâfız‑ı mûmâ‑ileyhe hitâben emr‑i şerîfi tahrîr ve tîmârıçin dahi başka tahvîl yazılmışdır. Fî 10 N.
sene [1]245

[22.] Eyâlet‑i Bağdad480

Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâleti ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
478 Erçek Mahallesi (İpekyolu/Van‑Türkiye)
479 TK.GM.d. no. 343, vr. 4b.
480 Baghdad (Irak)
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Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâleti ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâleti ile maan mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâleti ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâleti ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâleti ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâleti ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L. sene
[1]175
Bu hilâlde müşârun‑ileyh Vezîr Süleyman Paşa hulûl‑i ecel‑i müsemmâsıyla âzim‑i dâr‑ı bekâ
olduğu haberi tevârüd etmekle sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Sa‘deddin Paşa
hazretleri vüzerâ‑yı izâmın müdebbir ve nâmdâr ve reşîdi ve umûr‑dîde ve kâr‑saîdi olduğuna
binâen avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑rîz‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Basra eyâleti ilhâkıyla Bağdad eyâleti müşârun‑ileyh Sa‘d[edd]
in Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. Fî 17 Za. sene [1]175
Bundan akdemce eyâlet‑i mezbûre Basra eyâleti ilhâkıyla Vezîr Sa‘deddin Paşa'ya tevcîh olunup
lâkin müşârun‑ileyh dahi dâr‑ı ukbâya âzim olduğuna binâen eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Bağdad ve Basra
Vâlisi müteveffâ Vezîr Süleyman Paşa'nın sâbıkâ kethüdâsı ve haseki zâbiti olan Ali zîde mecdühûya
avâtıf‑ı aliyyeden Basra ilhâkıyla rütbe‑i sâmiye‑i vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 8 Z. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyh Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâletiyle maan hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]177. Müteveffâ.
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâletiyle maan Müteveffâ Ahmed Paşa dâmâdı ve Süleyman Paşa
Kethüdâsı Ömer dâme mecdühûya avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn mûcebince rütbe‑i vâlâ‑yı vezâretle tevcîh olunup tafsîli Pâye defterine kaydolunmuşdur.
8 Za. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle maan hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ömer Paşa
hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Vezîr‑i müşârun‑ileyhin takviyyet‑i bâzû‑yı iktidârına vesîle olmak için yetmiş dokuz senesi
Şevvâl'inden i‘tibâr ile eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle maan bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. Fî 26 Ş. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene
[1]181
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
5 L. sene [1]182
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Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûre Basra eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 Za. sene [1]185
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 7 Za. sene [1]186
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. Gurre‑i B. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 6 Ra. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
6 L. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâleti ile sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mustafa
Paşa hazretlerine tevcîh. 10 N. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâleti ile sâbıkâ Bağdad Vâlisi Kethüdâsı Abdullah Ağa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı
vezâret ile tevcîh olunmuşdur. 29 R. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 26 L. sene
[1]190
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâleti ile sâbıkâ Musul ve Şehr‑i Zor Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa
hazretlerine me’mûriyyet emr‑i şerîfinde derc ve tafsîl olunan vesâyâyı icrâya ihtimâm ve dikkat
eylemek şartıyla tevcîh. 5 Ra. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ.
5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 B. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Basra eyâleti mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 12
Za. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Basra ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân
ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Basra ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr Basra ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr Basra ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyh Süleyman Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr Basra ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene
[1]198
Eyâlet‑i mezbûr Basra ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Basra ve Şehr‑i Zor eyâletleri [ile] vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
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Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 193]

[22.1] Livâ‑i Aşîret‑i Mendemi
[22.2] Hükûmet‑i İmadiye481

Hükûmet‑i mezbûre Zaho sancağıbeyi Mehmed'in ref‘inden sâbıkâ mutasarrıfı Behram Paşa'ya
tevcîh. 27 M. sene [1]162

[22.3] Livâ‑i Hille482
[s. 194]

[22.4] Livâ‑i Haraz ve İştifa‑i Turra‑i Âl‑i Cenâh ve Kasr‑ı Hûr ve Muhammer ve
Rubatin483
[22.5] Livâ‑i Derne484 maa Dertek485

Livâ‑i mezbûr mîr‑livâlık ile Hânî zîde mecdühûya tevcîh. 26 Ca. sene [1]146

[22.6] Livâ‑i Kasr‑ı Şirin486

Uşşâk Bey'e tevcîh. 18 Ca. sene 1107
[s. 195]

[22.7] Livâ‑i Semavat487
[22.8] Livâ‑i Zaho488
[22.9] Livâ‑i Mendelicin489

Livâ‑i mezbûr Yusuf dâme mecdühûya tevcîh. 22 Ra. sene [1]142
Bağdad mukâtaâtından Mendelcin kasabası fi'l‑asl bir mikdâr mâl ile mukâtaa olup sâbıkâ Bağdad
Vâlisi müteveffâ Hasan Paşa'nın vaktinde yüz elli süvâri ile Bağdad vâlilerinin hidmetlerinde bulunmak
şartıyla senevî Bağdad cebehânesine otuz tağar revgan‑ı neft vermek üzere sancaklık vechile Hacı
Veli Bey nâm kimesneye ve ba‘dehû Yusuf nâm kimesneye tevcîh olunup ba‘dehû kesret‑i esfâr ve
mukâtaa‑i mezbûrenin kıllet‑i îrâdı hasebiyle ol mikdâr süvâri masârifine ihâta etmemekle kadîmî
mîrîsi ile mâlikâne olmak üzere kırk dört târihinde Yusuf nâm kimesneye mâlikâne tevcîh olunup
ba‘dehû hâlâ mutasarrıfları Mustafa ve Mehmed Emin nâmân kimesnelere intikâl ve berât‑ı âlîşân
ile üzerlerinde olup lâkin merkûm Mendelcin kasabası İran hudûduna mülâsık olup ve el‑yevm
İran'ın ihtilâli hasebiyle Kirmânşâhân aşâyirinden ba‘zı eşkıyâ gelip hudûda karîb mahallerde nüzûl
481 Al‑Amadiyah (Irak)
482 Hillah (Irak)
483 Gevazis (A New Map of Turkey in Asia, By Mons. R D'Anville, London, 1794) (Irak)
484 Darneh (İran)
485 Dartak (İran)
486 Qasr‑e Shirin (Kermanşah‑İran)
487 Al‑Samawah (Irak)
488 Zaho (Irak)
489 Mandali (Irak)
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ve âyende ve revendeye ve mukâtaa‑i merkûme reâyâsına câ‑be‑câ itâle‑i dest‑i hasâret ve taarruz
ve şekâvetden hâlî olmayıp ve mâlikâne sâhibleri merkûmânın muhâfazaya iktidârları olmamağla
kasaba‑i mezbûrede bir çeri ve cesûr kimesnenin bulunması lâzıme‑i hâlden olup ve sâbıkâ Mardin
Voyvodası Ali Paşazâde Abdurrahman zîde mecdühû her vechile inâyet‑i aliyyeye sezâvâr ve ol
havâliyi muhâfazaya sâhib‑i iktidâr olmağla yüz elli süvâri ile muhâfaza ve vâki‘ olan seferlerde
Bağdad vâlilerinin maiyyetlerinde bulunup ve senevî Bağdad cebehânesine otuz tağar neft vermek
şartıyla mukâtaa‑i mezbûrenin mâlikâne kaydı ref‘ ve sancaklık vechile mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ihsân
ve çerâğ buyurulmasını Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Süleyman
Paşa hazretleri memhûr kâimesiyle inhâ ve iltimâs ve vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsı üzere işbu bin
yüz yetmiş üç senesinde vâki‘ Eylül ibtidâsından mukâtaa‑i mezbûrun mâlikâne kaydı ref‘ ve sancaklık
vechile mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ihsân ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafından emr‑i şerîfi tahrîri bâbında
bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan el‑Hâc İbrahim dâme ulüvvuhû dahi i‘lâm etmeğin mûmâ‑ileyhin i‘lâmı
mûcebince sene‑i merkûme Eylül'ünden mâlikâne kaydı ref‘ ve sancaklık vechi ve şurût‑ı mezkûre
ile zabt etmek üzere Mendelcin sancağı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emri tahrîr ve Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi verilmişdir. Fî 19 N. sene [1]173
[s. 196]

[22.10] Livâ‑i Cessân‑ı Bedre [Cessân490 ve Bedre491], ocaklık
Mâlikâne. 10 Ş. sene [1]165

[22.11] Livâ‑i Ana492
[22.12] Livâ‑i Kızılribat493
[s. 197]

[22.13] Livâ‑i Altunköprü494
[22.14] Livâ‑i Harir495 nâm‑ı diğer Hükûmet‑i Şehran, ocaklık

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Erbil sancağı mutasarrıfı Koca dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
Gurre‑i Ş. sene [1]162
Livâ‑i mezbûre kıdvetü'l‑emâsil ve'l‑akrân Ahmed zîde kadruhûnun hîn‑i fetihden beri
ecdâdı Ahmed Bey ve oğlu Mustafa Bey ve ânın oğlu Abdullah Bey ve oğlu mûmâ‑ileyh Ahmed
zîde kadruhûnun babası Mustafa Bey yurtluk ve ocaklık mutasarrıf ve hidemât‑ı aliyyelerde bezl‑i
vücûd eder iken ecânibden Koca Bey bin yüz altmış iki senesinde hilâf inhâ bir takrîb ile sancağ‑ı
mezbûru alıp mûmâ‑ileyh Ahmed zîde kadruhû babası nân‑pâresinden mahrûm ve ecdâdı Acem
muhârebelerinde ve Bağdad muhâfazasında dîn‑i mübîn uğruna şehîden fevt olup ve mûmâ‑ileyh
Ahmed Bey evlâddan olmağla ecânibden olan mezkûr Koca Bey'in ref‘inden livâ‑i mezbûr ber‑vech‑i
yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe verilmesi bâbında arzuhâl birle istid‘â‑yı inâyet etmekle avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden zikrolunan Harir nâm‑ı diğer Şehran sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık
mûmâ‑ileyh Ahmed zîde kadruhûya tevcîh olunup emr‑i şerîf verilmişdir. 15 S. sene [1]176
Yurtluk ve ocaklıkdan sarf‑ı nazar olunarak Revandizli Mehmed Paşa'ya feriklik rütbe‑i celîlesiyle
tevcîh. 17 M. sene [1]253
490 Jassan (Irak)
491 Badrah (Irak)
492 Anah (Irak)
493 Qizil Rabat (Irak)
494 Altun Kupri (Irak). Bu liva Şehr‑i Zor eyaletinde Köprü livası olarak geçmektedir.
495 Harir (Irak)
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[22.15] Livâ‑i Arca496
[s. 198]
[s. 200]

﴾ Boş sayfa﴿

[22.16] Livâ‑i Jengabad/Zengabad497
[22.17] Livâ‑i Mîr‑i Aşîret‑i Bacilan498
[23.] Eyâlet‑i Şehr‑i Zor499

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Musul Beylerbeyisi Abdülcelilzâde Emin Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Receb dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh.
11 Za. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Hudâvendigâr sancağı mutasarrıfı Ca‘fer dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh. 26 Za. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Ca‘fer dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene
[1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Musul Beylerbeyisi Receb dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 12 Ş. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Hamîs dâme ikbâlühûya yetmiş iki Safer'inin
gurresinden zabt etmek üzere bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 15 M. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş üç Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Musul Beylerbeyisi
Abdülcelilzâde Emin Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ mutasarrıfı Hamîs dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 12 R. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Musul beylerbeyisi olan Abdülcelil oğlu Hüseyin Paşazâde Mehmed
Emin dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Maraş Beylerbeyisi Avukatlızâde Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş altı senesi Ramazân'ı gurresinden zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden sâbıkâ mutasarrıfı Hamîs dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 5 Ş.
sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 8 B. sene [1]177
Ba‘dehû eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Amasya mutasarrıfı Çeteci Paşa kayını Selman dâme ikbâlühûya
yetmiş yedi Ramazân'ının on beşinci gününden zabt etmek üzere bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 25 Ş. sene [1]177
Şehr‑i Zor eyâleti sâbıkâ Sultanönü sancağıbeyi olan Mehmed Sâdık Bey'e avâtıf‑ı aliyyeden
sâdır olan emr‑i hümâyûn mûcebince rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. 21 L. sene [1]177.
Verilmemişdir.
496 Ardje (BOA, HRT.h. 150/1) (Irak)
497 Jingābād, Zangābād (Irak)
498 Bacewan (Irak)
499 Dayr az‑Zawr (Suriye)
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Ba‘dehû eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Çeteci Paşa kayını Selman dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 8 Za. sene [1]177. Müteveffâ 15 S. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Hudâvendigâr sancağına mutasarrıf olan Abdi dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15 S. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Resmo sancağına mutasarrıf olan Kürd İbrahim Paşazâde Seyyid
Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 Ş. sene [1]178. İşbu emir
verilmeyip geriye geldi.
Eyâlet‑i mezbûre Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Abdi Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn ibkâ kılınmışdır. Fî 17 Ş. sene [11]78
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Çorum sancağına mutasarrıf Sarızâde Mehmed dâme ikbâlühûya yetmiş
dokuz Ramazân'ı gurresinden zabt eylemek üzere bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 28 Ş. sene
[1]179
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Van Beylerbeyisi Avukatlızâde Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 Za. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 5 L. sene
[1]180
Eyâlet‑i mezbûr Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup rütbe‑i mîr‑i mîrânî verilen Hidayetullah
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 12 S. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]181
<<Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Cevher dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
13 Ra. sene [1]182.>> Emri geri gelmişdir.
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Seyyid Hüseyin dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. 13 Ra. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan A[vu]katlızâde Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 25 C. sene [1]182
[s. 199]

Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Timur Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kilis ve A‘zâz mutasarrıfı Rumkaleli el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine tevcîh.
15 R. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Musul Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh. 16 Ca. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Halil Paşa hazretlerine bi'n‑nefs mükemmel kapısı
halkıyla azîmet eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 11 Z. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle Basra eyâleti tevcîh olunan Hasan Paşa'ya rütbe‑i
vezâret ile tevcîh. 9 Ca. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 26 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Musul eyâleti ile Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine kemâ‑kân
ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
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Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Amidî Abdi Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4 C. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf Vezîr Süleyman Paşa'ya ilhâkan tevcîh.
23 Za. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleriyle vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleriyle vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleriyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleriyle vezîr‑i müşârun‑ileyh Süleyman Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleriyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene
[1]198
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleriyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene
[1]199
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleriyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleri ilhâkıyla Vezîr Süleyman Paşa'ya ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleri ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleri ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleri ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Basra eyâletleri ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 201

[23.1] Livâ‑i Hudi, ocaklık

Hasan Beyzâde Abdullah Bey'e tevcîh. 17 Ra. sene [1]110

[23.2] Livâ‑i Cebel, tâbi‘‑i Ömerî‑yi Kerkük
Mustafa Bey'e tevcîh. 14 R. sene 1117

[23.3] Livâ‑i Kızılcakale500

Ebubekir Bey'e tevcîh. 7 Ca. sene 1112
[s. 202]

[23.4] Livâ‑i Sürücek/Sürüccük501
Ali Bey'e tevcîh. 12 L. sene 1095

[23.5] Livâ‑i Şehirpazarı502
500 Süleymaniye'nin doğu tarafında İran sınırı yakınında bulunan "Qziljah" isimli yer olmalıdır.
501 Serujek (A New Map); Siroudjik (Cuinet, Musul Vilayeti Haritası)
502 Chehr‑Bazar (CUINET(1892)_2.800_Mosul_Vilayet.jpg); Sherubazar (A New Map) (Irak)
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[23.6] Livâ‑i Zengene,503 ocaklık

İsmail Bey'e tevcîh. 21 Ca. sene [1]117
[s. 203]

[23.7] Livâ‑i Bavi/Pave504
[23.8] Livâ‑i Erbil505

Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Koca Paşa ma‘zûlen aşîreti derûnunda ikâmete me’mûr olup livâ‑i
mezbûr Bağdad tarafından subaşı ta‘yîni ile zabt etdirilmek üzere Beylik tarafından emr‑i şerîf tahrîr
olunmuşdur. 12 Z. sene [1]161

[23.9] Livâ‑i Karadağ506

Hüseyin Beyzâde Mehmed'e tevcîh. 16 C. sene [1]129
[s. 204]

[23.10] Livâ‑i Köy507

Livâ‑i mezbûr, mutasarrıfı Osman Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle
ibkâ. Gurre‑i S. sene [1]159
Revandizli Mehmed Paşa'ya tevcîh. 17 M. sene [1]253

[23.11] Livâ‑i Şemiran508
[23.12] Livâ‑i Kelaş509 ve Alan510
[s. 205]

[23.13] Livâ‑i Çağangediği511

Mehmed Bey'e tevcîh. 8 B. sene 1091

[23.14] Livâ‑i Dilhoran

Mutasarrıfı Ali dâme izzühûya şurût‑ı kadîmesiyle ibkâ. 4 Ş. sene [1]151

[23.15] Livâ‑i Şemamek512

Livâ‑i mezbûr Köprü sancağıyla maan Dergüzinli Mahmud dâme ikbâlühûya ba‘zı şurûtla tevcîh.
24 S. sene [1]149
[s. 206]

[23.16] Livâ‑i Köprü/Altınköprü513

Mahmud Bey üzerindedir. 24 S. sene [1]149
503 Zankanah, Zangana (Irak)
504 Pave (İran)
505 Erbil (Irak)
506 Qaradagh (Irak)
507 Koysinjaq (Irak)
508 Kal'a‑i Schamiran (BOA, HRT.h. 415/1); Shamiran, Shemiran (Irak)
509 Kelaş: Sakız/Saqqez'in batısı, Irak sınırına yakın. Hürmüzabad/Hormozabad, Benavile/Benāvīleh‑ye Kohneh,
Nuadeh/Nūā Deh, Şeyhisa/Sheykh `Isa Kaledere/Kal Darreh, Berveh/Barveh, Paristan/Pārāstān, Serdeşt/Sar
Dasht, Hindabad/Hendābād, Ribat/Shahrak‑e Rabţ, Berusu/Berīsū ve Banezir/Bānehzīr (geonames) köylerinin
bulunduğu bölgedir.
510 Alān (Irak)
511 Wādī Jaqān (Irak)
512 Shemamek (http://rumsey.geogarage.com/maps/0373033_035.html) (Irak)
513 Bağdad eyaletinde geçen ve atanan herhangibir sancakbeyi olmayan Altınköprü livası olmalıdır.
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[23.17] Livâ‑i Dulkıran

Ahmed Bey'e tevcîh. 12 S. sene 1092

[23.18] Livâ‑i Bebe514

Livâ‑i mezbûre aşîretinin hânedânından Hâlid Paşazâde Süleyman zîde mecdühûya rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile tevcîh. 21 N. sene [1]160
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Süleyman Paşazâde Mehmed zîde mecdühû eben an‑ceddin Devlet‑i
Aliyye'nin halka‑begûşân‑ı dergâh ve ubûdiyyetinden olup her vechile istihsâl‑i rızâya sa‘y‑i evfâ
üzere iken Bağdad Vâlisi müteveffâ Ömer Paşa'dan havf u haşyete tebaiyyet ve İran cânibine azîmet
ve bu esnâda Zend Kerim'den kat‘‑ı râbıta‑i ta‘alluk‑birle vilâyetine ric‘at ve hâlâ Şehr‑i Zor ve Musul
Vâlisi Vezîr Hasan Paşa hazretleri tarafına ilticâ ve cerâyim‑i sâbıkasından isti‘fâ ve kemâ fi's‑sâbık
Devlet‑i ebed‑müddete sadâkat [ve] hidmete taahhüd ve Bebe sancağı uhdesine tevcîh olunmasını
istid‘â eylediğine binâen merâmına müsâade‑i şâhâne erzânî kılınmasını vezîr‑i müşârun‑ileyh
der‑bâr‑ı adâlet‑karâra tahrîr ve inhâ eylediğinden nâşî fî‑mâ‑ba‘d hilâf‑ı rızâ‑yı mülûkâne vaz‘da
bulunmayıp def‘‑i şürûr‑ı A‘câm ve te’dîb‑i fırka‑i revâfiz‑i hazelân‑encâm emrinde vezîr‑i
müşârun‑ileyh ve asâkir‑i zafer‑ittisâm ile bi'l‑ittifâk ibrâz‑ı hidemât‑ı mebrûreye ve telâfi‑i mâ‑fâte
bezl‑i makderet eylemek şartıyla seyyi’ât‑ı sâbıkasına kalem‑i afv u safh‑ı hidîvâne keşîde kılınıp
zikrolunan Bebe sancağı ber‑vech‑i yurtluk ve ocaklık mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 28 S.
sene [1]191
[s. 207]

[23.19] Livâ‑i Bazyan515

Mutasarrıfı Süleyman Bey'e ibkâ. 4 Ş. sene [1]151

[23.20] Livâ‑i Hezarmerd516
[s. 208]

[24.] Eyâlet‑i Musul517

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Şehsüvârzâde es‑Seyyid Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Abdülcelilzâde Emin Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 11 Za. sene [1]169
<<Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Adana Vâlisi Es‘ad Paşa karındaşı Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 C. sene [1]170.>> Terkîn. Müşârun‑ileyh Hama veyâ Humus'da ikâmet
eylemek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn vezâreti ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Fî 8 Ra. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Van Beylerbeyisi Receb dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 Ra.
sene [1]171. Hatt‑ı hümâyûnu sadrıa‘zam hazretlerinde kalmışdır.
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş bir senesi Şevvâl'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Haleb Vâlisi
Abdülcelilzâde Vezîr‑i mükerrem Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
12 Ş. sene [1]171
514 Bebe nâm‑ı diğer Baban (Bab-ı Asafî, Ruus Kalemi Defteri (BOA, A.RSK.d), no. 1572, s. 39); Bugün İran tara‑
fında Baban/Babanabad isimli yerleşim yerleri vardır.
515 Bazyan, Cemcemal (BOA, HRT.h. 360); Bazian, Mujama‘ Bāzyān al ‘Aşrī; Jamjamāl, Chemchemāl (geonames);
Bazian, Dehamechaman (VilayetiCUINET(1892)_2_800_Mosul_Vilayet.jpg) (Irak)
516 Hezar Merd, Hazarmerd, Hazar Mayrd (geonames; fallingrain) (Irak)
517 Al‑Mosul (Irak)
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Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıf‑ı sâbıkı Abdülcelil oğlu Vezîr Hüseyin Paşazâde Emin Mehmed
dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. Gurre‑i M. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Nu‘mân Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Fî 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile sâbıkâ Başdefterdâr Halimî Mustafa Efendi'ye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 7 Ra. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Abdülcelilzâde Emin Mehmed dâme ikbâlühûya
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 12 R. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 27 Z. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıf‑ı sâbıkı yine mûmâ‑ileyh Emin Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 6 Ra. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Erzurum Vâlisi Şehsüvârzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Mustafa
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî
5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Karesi sancağına mutasarrıf olup Bağdad kâimmakâmı olan Abdülcelilzâde
Hüseyin Paşa oğlu Mehmed Emin dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 Za.
sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Emin Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10
L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Emin Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Ba‘dehû eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Şehr‑i Zor beylerbeyisi olan Çeteci Paşa kayını Selman
dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 21 L. sene [1]177.
Verilmemişdir.
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Emin Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 8 Za. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Emin dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
Fî 4 L. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6
L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 5 L. sene
[1]180
Eyâlet‑i mezbûre rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile müşârun‑ileyh Mehmed Emin Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 6 C. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 5 Ra. sene [1]182
Kapısı halkından mâadâ iki bin güzîde ve müsellah piyâde neferâtının altı aylık ulûfe ve bahşîşlerin
kendi mâlından edâ ve Ordu‑yı Hümâyûn'a irsâl eylemek şartıyla Musul'da sâkin Abdülcelilzâde
Abdülfettah Bey'e bâ‑rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh. 6 N. sene [1]183
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Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 8 L. sene [1]184
Esîr Mehmed Emin Paşazâde Süleyman Paşa'ya tevcîh. 5 Za. sene [1]185
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]186
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile ibkâ. 20 Ca. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Emin Paşa
hazretlerine tevcîh. 16 Ca. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
babası düyûnunu edâ eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 8 Z. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Şehr‑i Zor Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. Fî 4 S. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Şehr‑i Zor eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
tevcîh. 15 Ca. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Abdülcelilzâde Vezîr Süleyman Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4
L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4
L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rakka Vâlisi İbrahim Paşazâde Vezîr Mustafa Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 18 B. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İçil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Timur Paşa'ya tevcîh. 22 N. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Abdülcelilzâdelerden mîr‑i mîrândan Abdülbâki Paşa'ya tevcîh. 20 N. sene [11]99
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kars Muhâfızı Mehmed Emin Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Süleyman
Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 21 C. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ.
4 L. sene 1201
Musul eyâleti Mehmed Emin Paşazâde Vezîr Süleyman Paşa'ya ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr Abdülcelilzâde Süleyman Paşa birâderi mîr‑i mîrândan Mehmed Paşa'ya tevcîh.
27 M. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
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[24.1] Livâ‑i Harun
[s. 209]

[24.2] Livâ‑i Tikrit518

Mutasarrıfı Yusuf Bey'e ibkâ. 21 Ra. Sene 1117

[24.3] Livâ‑i Kılâ‘‑ı Duhuk519 ve Manaho ve Zaho
[24.4] Livâ‑i Kılâ‘‑ı Akra520 ve Killideyr521
[s. 210]

[25.] Eyâlet‑i Basra522

Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletine ilhâkan hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre yine Bağdad eyâletine ilhâkan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Eyâlet‑i mezbûre yine Bağdad eyâletine ilhâkan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletine ilhâkan sâbıkâ Rakka vâlisi olup Bağdad eyâleti ihsân buyurulan
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17
Za. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletine ilhâkan Ali zîde mecdühûya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. Fî 8 Z. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletine ilhâkan Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10
L. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûre Bağdad‑ı Dârüssâdât eyâletine ilhâkan müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
6 L. sene [1]177. Müteveffâ.
Eyâlet‑i mezbûre Müteveffâ Ahmed Paşa dâmâdı ve Süleyman Paşa Kethüdâsı Ömer
dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn Bağdad eyâletine ilhâkan rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh
olunmuşdur. 8 Za. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletiyle maan hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ömer Paşa
hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Müşârun‑ileyhin takviyyet‑i bâzû‑yı iktidârına vesîle olmak için yetmiş dokuz senesi Şevvâl'inden
i‘tibâr ile eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle maan bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 26 Ş. sene [1]179
518 Tıkrit (Irak)
519 Duhok (Irak)
520 Metinde "Gafra‑ "غفرهşeklinde yazılmıştır. Aqrah (Irak)
521 Kala Der, Kele Dîr (Irak). Akra'nın güney tarafındadır.
522 Basra (Irak)
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Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L.
sene [1]181
Eyâlet‑i Bağdad eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletiyle maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene
[1]183
Eyâlet‑i mezbûre Bağdad eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 4 Za. sene
[1]185
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 7 Za. sene
[1]186
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i
B. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 6 Ra. sene
[1]189
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 6 L. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Hâfız Mustafa Paşa
hazretlerine tevcîh. 10 N. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr Mardin Voyvodası sâbık Hasan Ağa'ya rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve Rumeli
Beylerbeyiliği pâyesiyle tevcîh. 16 Ra. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâletiyle sâbıkâ Bağdad Vâlisi Kethüdâsı Abdullah Ağa'ya rütbe‑i vezâret
ile tevcîh. 29 R. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
26 L. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâleti ile sâbıkâ Musul ve Şehr‑i Zor Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Hasan
Paşa hazretlerine me’mûriyyet emr‑i şerîfinde derc ve tafsîl olunan vesâyâyı icrâya ihtimâm ve dikkat
eylemek şartıyla tevcîh. 5 Ra. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyh saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine
kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâleti ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 B. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad eyâleti ile Vezîr Süleyman Paşa'ya tevcîh. 8 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 4 L. sene [1]195
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Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyh Süleyman Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L.
sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L.
sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Bağdad ve Şehr‑i Zor eyâletleri ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 3 L. sene 1202
Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr ibkâ. 3 L. sene [1]206

[25.1] Livâ‑i Kabban/Gobban/Kobban523
[s. 211]

[25.2] Livâ‑i Sabusne ve Guffat ve Mansur ve Batıne
[25.3] Mukâtaa‑i Mîr‑livâ‑i Badiye, der‑Eyâlet‑i Basra
[25.4] Livâ‑i Remle524 tâbi‘‑i Cezayir‑i Cedîd

[s. 212]

[25.5] Mukâtaa‑i Mîr‑livâ‑i Suş525 der‑Eyâlet‑i Basra
[25.6] Livâ‑i Garrâk [Garraf]526 ve Resle ve Safiye527
[25.7] Livâ‑i Çağâr528

[s. 213]

[26.] Eyâlet‑i Ahsa529
[26.1] Livâ‑i Sehat530 der‑İskele‑i Katif531

[s. 214]

[26.2] Livâ‑i Kurayn532

﴾ Boş sayfa﴿

523 Metinde "Kınnâb‑ "قنابşeklinde yazılmıştır. Kelimenin aslı Kabban olmasına rağmen haritalarda çoğunlukla
"Guban, Geban" şeklinde yazılmıştır. Pāsgāh‑e Gūbān (İran); Gheban (A New Map of Turkey in Asia, By Mons.
R D'Anville, London, 1794). Kaban (David Rumsey Historical Map Collection Middle East 1861)
524 Ramla (BOA, HRT.h. 415, lef, 7); Ramla, Ramlah (Irak)
525 Metinde "Sus" şeklinde yazılmıştır. Shush, Shoosh, Susa, Suza, Suzo (Irak); Sus (A New Map of Turkey in Asia,
By Mons. R D'Anville, London, 1794) (İran)
526 Gharraf (Irak)
527 Safiyah (Irak)
528 Haffar (İran); Hafar (A New Map)
529 Lachsa (Suudi Arabistan)
530 Sayhat (Suudi Arabistan)
531 Qatif (Suudi Arabistan)
532 Al Qurayn (Kuveyt)
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[s. 216]

[27.] Eyâlet‑i Habeş

Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre
sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği ve Cidde‑i ma‘mûre sancağıyla maan
bin yüz yetmiş bir senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Şam Mütesellimi
Musa zîde mecdühûya Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 R.
sene [1]170
Ba‘dehû Musa Paşa'ya Sayda eyâleti tevcîh ve ihsân olunmağla eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i
Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği ve Cidde sancağı ilhâkıyla yine mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine yetmiş bir senesi Muharrem'i gurresinden
kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 3 Ca. sene [1]170
Cidde‑i ma‘mûre sancağına mutasarrıf olanlar gümrüğü mahsûlünden şürefâ ve erbâb‑ı vezâifin
vazîfelerin edâ ve kapısı halkını tevfîr ve teksîre dikkat ve i‘tinâ ve zabt u rabt‑ı ahâli ile re’y ve
tedbîre kâdir ve emîr‑i Mekke‑i Mükerreme olanlar ile dahi hüsn‑i imtizâcı bâhir ashâb‑ı rüşd ve
sedâddan olmak lâzım ve lâ‑büd olup ve ümerâ‑i Mısriyye'den Dayızâde Muhammed dâme izzühû
umûr‑dîde ve kâr‑azmâ ve nice müddetden beri Mısır Defterdârı ve işbu sâl‑i yümn‑iştimâlde Mısır
mîr‑i hâccı olduğundan mâadâ ehl‑i dirâyet ve sâhib‑i reviyyet olup ahâli‑i Mekke‑i Mükerreme
ve meşâyih ve Urbân ile imtizâcı ve ol havâlinin umûr‑ı külliye ve cüz’iyyesine vukûfu olduğu
cihetden şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince işbu bin yüz yetmiş bir
senesi Cumâde'l‑ûlâ'sı gurresinden Cidde‑i ma‘mûre sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme
Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle mûmâ‑ileyh Dayızâde Muhammed
dâme izzühûya tevcîh olunmuşdur. Fî 16 M. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine yetmiş bir
senesi Cumâde'l‑ûlâ'sı gurresinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 27 S. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
kalesi muhâfazası şartıyla bin yüz yetmiş iki senesi Muharrem'i ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ
Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Nâilî Abdullah Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 Ca. sene [1]171. Hatt‑ı hümâyûnu devletlü
sâhib‑i devlet efendimiz hazretlerinde kalmışdır.
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde sancağı ilhâkıyla
bin yüz yetmiş üç senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Sayda Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ile bin yüz yetmiş dört senesi Muharrem'i gurresinden olmak üzere hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Evâil‑i C. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla yetmiş dört senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Mısır Vâlisi Sadr‑ı
esbak Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 7 Za.
sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla ve Cidde‑i ma‘mûre
sancağı ilhâkıyla yetmiş beş senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden karîha‑i hümâyûndan sâdır
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
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el‑Hâc Ebubekir Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti M. sene [1]175. İşbu emr‑i şerîf geri
gelip battâla hıfzolunmuşdur.
Habeş eyâleti Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde sancağı ilhâkıyla Sadr‑ı
sâbık Vezîr‑i müşârun‑ileyh Mustafa Paşa hazretlerinin üzerinde ve tevcîh olunalı bir seneden
ziyâde olup bu def‘a kapıkethüdâsına vürûd eden tahrîrâtından müstefâd olduğu üzere henüz
mansıbına gitmediğine binâen eyâlet‑i mezbûre âhara tevcîh olunsa halkı dahi Rum'dan bir seneye
dek Cidde'ye vâsıl olamayacağı zâhir ve Cidde tarafının iki sene vâliden hâlî kalması mahzûrât‑ı
kesîreyi müstelzim idiği bâhir olmağla ucâleten mansıbına vusûle müsâraat eylemek şartıyla yetmiş
beş Muharrem'i gurresinden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince zikrolunan Habeş
eyâleti Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı ilhâkıyla yine
vezîr‑i müşârun‑ileyhe ber‑vech‑i ibkâ tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti M. sene [1]175
Habeş eyâleti Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla sâbıkâ ber‑vech‑i arpalık İçil ve Alâiye sancakları mutasarrıfı Kapudan‑ı esbak Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bin yüz yetmiş altı senesi Muharrem'i gurresinden zabt
etmek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 C. sene [1]175
Habeş eyâleti Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine yetmiş yedi senesi
Muharrem'i gurresinden olmak üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur.
Evâhir‑i Ca. sene [1]176
Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla ve Cidde sancağı ilhâkıyla
müşârun‑ileyhe yetmiş sekiz senesi Muharrem'i gurresinden olmak üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]177
Ba‘dehû eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde sancağı
ilhâkıyla yetmiş sekiz senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Adana Beylerbeyisi
Sâlih Paşa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 24
Ş. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde sancağı ilhâkıyla
yetmiş dokuz Muharrem'inden vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 18
Ca. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde sancağı ilhâkıyla
yetmiş dokuz senesi Recebü'l‑ferdi gurresinden sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 22 R. sene [1]179
Benû Ali ve Benû Sakr kabîleleriyle ahâli‑i Medine‑i Münevvere beyninde olan nizâ‘ ve hısâm
mürtefi‘ ve umûr‑ı belde‑i mübâreke ve âsâyiş‑i ahâli Taybe‑i tayyibe muntazam ve hâsıl oluncaya
dek Medine‑i Münevvere'de ikâmet eylemek ve seksen senesi Zilhicce'si âhirine dek Karaman eyâleti
mülhakâtıyla üzerinde kalmak ve seksen bir Muharrem'inden zabt etmek şartıyla eyâlet‑i mezbûr
Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde sancağı ilhâkıyla Karaman Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 16 C. sene
[1]180
Eyâlet‑i mezbûr bin yüz seksen iki Muharrem'i gurresinden Mekke‑i Mükerreme
Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh el‑Hâc Ahmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 14 B. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde sancağı ilhâkıyla
seksen iki senesi Receb'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
el‑Hâc Mehmed Râkım Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 22 Ra. sene [1]182
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Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Girid Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza
Hâmid Paşa hazretlerine tevcîh. 9 Ra. sene [1]183
[s. 215]

Eyâlet‑i Habeş
Sâbıkâ Şahin Paşa Kethüdâsı el‑Hâc Ömer Paşa'ya tevcîh. 16 Ra. sene [1]184
Mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 15 B. sene [1]185
Eyâlet‑i mezbûr Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile ibkâ kılınmışdır. 27 Ra. sene [1]186
Seksen sekiz Muharrem'i gurresinde vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 5 Ş. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır.9 Za. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine tevcîh. Gurre‑i
Ca. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla seksen dokuz senesi Muharrem'i gurresinden Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Osman
Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 20 Ş. sene [1]188
Eyâlet‑i mezbûr gurre‑i M. sene [1]190 târihinden Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc
Osman Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr gurre‑i M. sene [1]191 târihinden Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc
Osman Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 21 Ca. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla gurre‑i M. sene [1]191 târihinden sâbıkâ İçil ve Nablus sancaklarına mutasarrıf Nablusî
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 14 Ş. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine 14 R. sene [1]191 târihinden
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 14 R. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim
Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 10 S. sene [1]192. Doksan iki senesi Muharrem'i gurresinden zabt
etmek üzeredir.
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh İbrahim Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Râif İsmail Paşa
hazretlerine doksan dört senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere tevcîh. 23 C. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla doksan dört senesi Muharrem'i gurresinden sâbıkâ İçil sancağına
mutasarrıfı sadr‑ı esbak Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Kilis ve A‘zâz sancaklarına mutasarrıf Vezîr İbrahim Paşa'ya tevcîh. 3 Za.
sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla doksan beş senesi Muharrem'inden vezîr‑i müşârun‑ileyh el‑Hâc
İbrahim Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr Yusuf Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. Sene ( )
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Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L.
sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Resmo Muhâfızı Sadr‑ı esbak Vezîr Silâhdâr Mehmed Paşa'ya mülhakâtıyla
tevcîh. 3 C. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Yeğen Ali Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 9 B. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret verilen Seyyid el‑Hâc Mustafa Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh. 2 Ra. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem Halil Hamid Paşa hazretlerine tevcîh. 24 Ca. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla sâbıkâ Kandiye Muhâfızı ve Girid Vâlisi İbrahim Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh.
15 C. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûre Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Cidde‑i ma‘mûre sancağı
ilhâkıyla sâbıkâ Bolu Voyvodası Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından el‑Hâc Ahmed Ağa'ya rütbe‑i
vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 5 Ca. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem İzzet Mehmed
Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 4 B. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4
L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Girid Vâlisi Vezîr Selim Sırrı Paşa'ya tevcîh. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr Hanya Muhâfızı Azmzâde Vezîr Yusuf Paşa'ya tevcîh. 27 M. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 216]

[27.1] Livâ‑i Cüşte533

[s. 217]

[28.] Eyâlet‑i Mısr‑ı Kahire

Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıf Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
<<Eyâlet‑i mezbûre bin yüz yetmiş senesinde vâki‘ Tût534 ibtidâsından hâlâ mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 3 Ca. sene [1]170.>>
İşbu kaydın emri geri gelip battâlda hıfzolunup zîre sıhhati üzere kaydolunmuşdur. 3 Ca. sene [1]170
533 Cuschtân (BOA, HRT.h. 150) (Sudan)
534 "Tût" ayı Kıbti takviminin ilk ayıdır.
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Eyâlet‑i mezbûre ve tevliyeti yetmiş senesi Tût'u ibtidâsından zabt etmek ve ber‑vech‑i mu‘tâd
lâzım gelen câize‑i hümâyûnu tamâmen irsâl ve İrsâliyye Hazînesi'nin bir akçesi dahi noksan
olmamak ve vakt ü zamânıyla irsâl eylemek şartıyla sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Es‘ad Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 C. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre bin yüz yetmiş senesi Tût'u ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ Hanya Muhâfızı
Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Saîd Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 10 Ş. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş iki senesi Muharrem'inde vâki‘ Tût ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ
Ağrıboz ve Karlı[ili] sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Sadr‑ı esbak Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş üç senesi Muharrem'inde vâki‘ Tût ibtidâsından hâlâ mutasarrıfı Sadr‑ı
sâbık Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş dört senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından hâlâ mutasarrıfı Sadr‑ı sâbık
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti
L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş dört senesi Muharrem'i evâhirinde vâki‘ Tût ibtidâsından zabt etmek
üzere sâbıkâ Kandiye Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 7 Za. sene [1]173
Mısır tevliyeti yetmiş beş senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından olmak üzere hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene
[1]174
Sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ebubekir Paşa hazretleri vüzerâ‑yı izâmın yarar
ve mücerrebü'l‑etvârı olup müşârun‑ileyhden dîn ü Devlet‑i Aliyyeme lâyık ve ırz [ve] nâmus‑ı
Saltanat‑ı Seniyyeme muvâfık hidemât‑ı celîle ve harekât‑ı pesendîde zuhûru melhûz‑ı hümâyûn‑ı
şehinşâhâne olduğuna binâen işbu bin yüz yetmiş beş senesi Safer'i evâilinde vâki‘ Tût ibtidâsından
zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑rîz‑i sudûr olan
hatt‑ı hümâyûn mûcebince Mısr‑ı Kahire tevliyeti müşârun‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 23 C. sene
[1]175. Müteveffâ.
Eyâlet‑i Mısır[ı] yetmiş altı Tût'undan zabt etmek üzere Ebubekir Paşa hazretlerine hitâben
Beylik tarafından emr‑i şerîf yazılmışdır. Evâhir‑i B. sene [1]175
Mısr‑ı Kahire tevliyeti işbu bin yüz yetmiş altı senesi Safer'inde vâki‘ Tût ibtidâsından zabt etmek
üzere sâbıkâ deryâ kapudanı olan Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 M. sene [1]176
Mısr‑ı Kahire tevliyeti yetmiş yedi senesi Rebîü'l‑ûlâ evâilinde vâki‘ Tût ibtidâsından olmak
üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn Vezîr‑i müşârun‑ileyh Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine ibkâ. Fî 10 L.
sene [1]176
Mısr‑ı Kahire tevliyeti yetmiş sekiz senesi Rebîü'l‑ûlâ evâsıtında vâki‘ Tût ibtidâsından zabt
etmek üzere sâbıkâ Sayda [ve] Beyrut Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Defterdâr‑ı esbak el‑Hâc Ahmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]177. Müteveffâ.
Mısr‑ı Kahire tevliyeti yetmiş sekiz senesi Rebîü'l‑ûlâ evâsıtında vâki‘ Tût ibtidâsından sâbıkâ
Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hasan Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 11 R. sene [1]178
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Tetimme.
Mısr‑ı Kahire tevliyeti yetmiş dokuz senesi Rebîü'l‑evvel'i evâhirinde vâki‘ Tût ibtidâsından
zabt etmek üzere sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr
Hamza Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti S. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûr seksen senesi Rebîü'l‑âhir'inde vâki‘ Tût ibtidâsından vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Eyâlet‑i mezbûre seksen bir Tût'undan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre seksen bir Tût'u ibtidâsından zabt etmek üzere rütbe‑i vezâret ile şânı terfî‘
kılınan el‑Hâc Mehmed Râkım Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî 28 Za. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre seksen iki senesi Tût'u ibtidâsından vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre seksen iki senesi Tût'u ibtidâsından sâbıkâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 17 M. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre 12 B. sene [1]182 târihinden zabt etmek üzere sâbıkâ Cidde Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 12 B. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre 20 B. sene [1]183 târihinden vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 20 B. sene [1]183
Gurre‑i Za. sene [1]183 târihinden Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kelleci Osman Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 10 Za. sene [1]183
Seksen dört senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının on sekizinci gününde vâki‘ Tût ibtidâsından zabt etmek
üzere vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. sene [1]184
[s. 218]

Eyâlet‑i Mısr‑ı Kahire
Sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Nu‘mân Paşa hazretlerine seksen dört
senesi Tût'undan zabt eylemek üzere tevcîh. 7 L. sene [1]184. Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Sâbıkâ Dâru's‑saâde Ağası Vekîli Osman Ağa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh olunmuşdur. 11
Ş. sene [1]185. Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Sâbıkâ Bahr‑i Siyah cânibi Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Eyâlet‑i mezbûr seksen senesi Tût'u ibtidâsından zabt eylemek üzere vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ
kılınmışdır. 9 Za. sene [1]187
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Nablusî Mustafa Paşa hazretlerine rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile
tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Ca. sene [1]188. Der‑Rikâb‑ı Hümâyûn.
Sâbıkâ Mısır Kâimmakâmı Ebuzzeheb Muhammed Bey'e rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh
olunmuşdur. 25 R. sene [1]189
Sâbıkâ Girid eyâletine mutasarrıf ve Kandiye kalesi muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 3 Ca. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Aydın Muhassılı Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem İzzet Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 12 N. sene [1]189
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 9 N. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Mehmed Paşa hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 27
C. sene [1]191

423

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh İzzet Mehmed Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 18 B.
sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr doksan iki senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından zabt etmek üzere Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü İsmail Râif Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 5 Ş. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr doksan üç senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ Cidde Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. 23 C. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr doksan üç senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından sâbıkâ Cidde Vâlisi Vezîr Râif İsmail
Paşa hazretlerine tevcîh. 2 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr doksan dört senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ
kılınmışdır. 21 Ca. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr doksan dört senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Süleyman
Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 4 L. sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr doksan beş senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından vezîr‑i müşârun‑ileyh Mehmed Paşa
hazretlerine ibkâ kılınmışdır. 24 Ş. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr doksan altı senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr Yeğen
Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 15 B. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr doksan yedi senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından sâbıkâ Cidde Vâlisi Sadr‑ı esbak
Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa'ya tevcîh. 9 B. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr doksan sekiz senesi Tût'undan vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene
[1]198
Sâbıkâ ber‑vech‑i arpalık İnebahtı sancağına mutasarrıf sadr‑ı sâbık Vezîr Yeğen el‑Hâc Seyyid
Mehmed Paşa'ya bin yüz doksan dokuz senesi Saferü'l‑hayrının on dördüncü gününde şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Mısr‑ı Kahire eyâleti me’mûriyyetini hâvi
diğer emr‑i şerîfde tafsîl olunduğu üzere mutasarrıf ola deyü tevcîh olunmuşdur. 14 S. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe doksan dokuz senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından ibkâ. 21
Ş. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe doksan dokuz senesinde vâki‘ Tût ibtidâsından ibkâ. 3 L.
sene [1]199
Mısr‑ı Kahire eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Mısr‑ı Kahire eyâleti sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi Vezîr Seyyid Abdi Paşa hazretlerine 15 Za. sene
1200 târihinde vâki‘ Tût ibtidâsından zabt etmek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14
Z. sene 1200
Mısr‑ı Kahire eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene 1201
Mısr‑ı Kahire eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân
ibkâ. 10 C. sene [1]202
Mısr‑ı Kahire eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyh Seyyid Abdi Paşa'ya ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr Kapudan Paşa Kethüdâsı sâbık el‑Hâc İsmail Ağa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile
tevcîh. 15 R. sene [1]203
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Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 R. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr İzzet Mehmed Paşa'ya tevcîh. 17 B. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 27 Ş. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr bin iki yüz beş senesi Muharrem'inden bir gün mukaddem vâki‘ Tût ibtidâsından
tevcîh olunacak iken sene‑i mezbûre Receb'inin on yedinci gününden Vezîr İzzet Mehmed Paşa'ya
tevcîh olunup üzerinde olmağla Tût‑ı mezkûrdan i‘tibâr ile kemâ‑kân ibkâ. 27 Ş. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Selefine gadr olup güzeşte Tût'a müdâhale eylememek üzere ibtidâ tevcîhi târihinden zabt
eylemek üzere ibkâ. 8 Z. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 217]

[28.1] Hükûmet‑i Decirca/Circa535

[s. 220]

[28.2] Livâ‑i Cidde‑i Ma‘mûre536

Livâ‑i mezbûr Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla hâlâ
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı esbak es‑Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla bin yüz
yetmiş bir senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Şam Mütesellimi Musa
zîde mecdühûya Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 R. sene
[1]170
Ba‘dehû Musa Paşa'ya Sayda eyâleti verilmekle eyâlet‑i Habeş ve Mekke‑i Mükerreme
Şeyhü'l‑Haremliği ile livâ‑i mezbûr yine mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
es‑Seyyid Mehmed Paşa hazretlerine yetmiş bir senesi Muharrem'i gurresinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. 3 Ca. sene [1]170
Cidde‑i ma‘mûre sancağına mutasarrıf olanlar gümrüğü mahsûlünden şürefâ ve erbâb‑ı vezâifin
vazîfelerin edâ ve kapısı halkını tevfîr ve teksîre dikkat ve i‘tinâ ve zabt u rabt‑ı ahâli ile re’y ve
tedbîre kâdir emîr‑i Mekke‑i Mükerreme olanlar ile dahi hüsn‑i imtizâcı bâhir ashâb‑ı rüşd ve
sedâddan olmak lâzım ve lâ‑büd olup ve ümerâ‑i Mısriyye'den Dayızâde Muhammed dâme izzühû
umûr‑dîde ve kâr‑azmâ ve nice müddetden beri Mısır defterdârı ve işbu sâl‑i yümn‑iştimâlde Mısır
mîr‑i hâccı olduğundan mâadâ ehl‑i dirâyet ve sâhib‑i reviyyet olup ahâli‑i Mekke‑i Mükerreme ve
meşâyih‑i Urbân ile imtizâcı ve ol havâlinin umûr‑ı külliye ve cüz’iyyesine vukûfu olduğu cihetden
şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince işbu bin yüz yetmiş bir senesi
Cumâde'l‑ûlâ'sı gurresinden Cidde sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerrem Şeyhü'l‑Haremliği
inzimâmı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle mûmâ‑ileyh Dayızâde Muhammed dâme izzühûya
tevcîh olunmuşdur. Fî 16 M. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmı ve Habeş eyâleti ilhâkıyla
mutasarrıfı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine yetmiş bir senesi
Cumâde'l‑ûlâ'sı gurresinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 27 S. sene [1]171
535 Girga, Jirja (Mısır)
536 Cidde (Suudi Arabistan)
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği
inzimâmıyla bin yüz yetmiş iki senesi Muharremü'l‑harâmı ibtidâsından zabt etmek üzere sâbıkâ
Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf olan sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Nâilî Abdullah Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 Ca. sene [1]171. Hatt‑ı hümâyûnu devletlü
sâhib‑i devlet efendimiz hazretlerinde kalmışdır.
[s. 217]

Cidde‑i ma‘mûre sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla
bin yüz yetmiş üç senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Sayda Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 Ca. sene [1]172
Cidde‑i ma‘mûre sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla
bin yüz yetmiş dört senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Sa‘deddin Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Evâil‑i C. sene [1]173
Cidde‑i ma‘mûre sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla
yetmiş dört Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sadr‑ı
esbak Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 Za. sene [1]173
Cidde‑i ma‘mûre sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla
işbu bin yüz yetmiş beş Muharrem'i gurresinden karîha‑i hümâyûndan sâdır olan hatt‑ı hümâyûn
mûcebince sâbıkâ Haleb Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ebubekir Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. Fî gurreti M. sene 1175. İşbu emr‑i şerîf geri gelip battâla hıfzolunmuşdur.
Cidde‑i ma‘mûre sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla
bin yüz yetmiş beş senesi Muharrem'i gurresinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn ber‑vech‑i ibkâ yine vezîr‑i
müşârun‑ileyh saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i M. sene [1]175
Cidde‑i ma‘mûre sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla
bin yüz yetmiş altı senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ İçil ve Alâiye sancakları
mutasarrıfı Kapudan‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 2 C. sene [1]175. Tetimmeye geçmişdir.

[s. 218]

Tetimme.
Livâ‑i Cidde‑i ma‘mûre
Cidde sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla hâlâ
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine yetmiş yedi senesi Muharrem'i
gurresinden olmak üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ olunmuşdur. Evâhir‑i Ca. sene [1]176
Cidde sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla hâlâ
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine yetmiş sekiz senesi Muharremü'l‑harâmı
gurresinden olmak üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî gurreti B. sene [1]177
Cidde sancağı Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla sâbıkâ Adana
Beylerbeyisi Sâlih Paşa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn yetmiş sekiz
Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere tevcîh. 24 Ş. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla yetmiş
dokuz Muharrem'inden müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 18 Ca. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Habeş eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla yetmiş
dokuz senesi Recebü'l‑ferdi gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 22
R. sene [1]179
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Benû Ali ve Benû Sakr kabîleleriyle ahâli‑i Medine‑i Münevvere beyninde olan nizâ‘ ve hısâm
mürtefi‘ ve umûr‑ı belde‑i mübâreke ve âsâyiş‑i ahâli‑i Taybe‑i tayyibe muntazam ve hâsıl oluncaya
dek Medine‑i Münevvere'de ikâmet eylemek ve seksen senesi Zilhicce'si âhirine dek Karaman eyâleti
mülhakâtıyla üzerinde kalmak ve seksen bir Muharrem'inden zabt etmek şartıyla livâ‑i mezbûr Habeş
eyâleti ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 16 C. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr seksen iki Muharrem'i gurresinden Habeş eyâleti ilhâkı ve Mekke‑i Mükerreme
Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla Vezîr‑i müşârun‑ileyh el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 14 B. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Habeş eyâleti ilhâkı ve Mekke‑i Mükerreme Şeyhü'l‑Haremliği inzimâmıyla seksen
iki Receb'i gurresinden sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Râkım Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 22 Ra. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Girid Muhâfızı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Hâmid Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 9 Ra. sene [1]183
[s. 220]

[28.3] Şeyhü'l‑Haremlik‑i Medine‑i Münevvere alâ münevverihâ.
Sıhhati üzere zîre kaydolunmuşdur.
Şeyhü'l‑Haremi'n‑Nebevî Mehmed Ağa Medine‑i Münevvere'de olan tavâyif‑i askeriyye ile hüsn‑i
imtizâc edemeyip beynlerinde münâkaşa zuhûr eylediğine binâen Emîr‑i Mekke‑i Mükerreme Şerîf
Müsâid dâme sa‘duhû Deraliyye'ye inhâ ve hâlâ Mısır'da ikâmet üzere olan Musâhib Tayfur Ahmed
zîde ulüvvuhû müstahıkk‑ı inâyet olmağla şeref‑rîz‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn mûcebince Medine‑i
Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği hidmeti mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 20 Z.
sene [1]175. Sehv.

[28.4] Mîr‑i Hâclık‑ı Mısr‑ı Kahire
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 18 Za. sene [1]169
Ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühû yarar ve emekdâr ve mahall ü müstahık olup bi‑tevfîkillâhi
Teâlâ işbu sene‑i mübârekede cânib‑i Mısır'dan zâmile‑bend‑i azîmet olan hüccâc‑ı hidâyet‑minhâcı
kemâl‑i emn ü selâmet ve mezîd‑i itmînân ve refâhiyyet ile götürüp getirmekde ve muhâfaza ve
muhâreselerinde bezl‑i iktidâr eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden mûmâ‑ileyhe
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 5 Ca. sene [1]170
Mîr‑i hâclık‑ı Mısır ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 5 S.
sene [1]171
<<Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 23 Ca.
sene [1]171>> İşbu emir verilmeyip battâlda hıfzolunmuşdur.
İşbu emr‑i şerîfin bâlâsına "Mısır Mîrü'l‑hâclığı sana ihsân‑ı hümâyûnum olmuşdur" deyü hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn keşîde kılınmışdır.
Ümerâ‑i Mısriyye'den sâbıkâ mîrü'l‑hâc ve hâlâ şeyhü'l‑beled olan Ali dâme izzü‑
hûya hüküm ki:
Umûr‑ı Hacc‑ı şerîf Devlet‑i Aliyyemin a‘zam‑ı mehâmm‑ı vâcibü'l‑ihtimâmından olmağla
bir dürlü umûr‑ı âhara kıyâs câiz olmayıp bu bâbda sinîn‑i mâziyyeden ezyed kavî ve külliyyetli
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tedârik ve fevka'l‑had tertîb‑i edevât ve tehiyye‑i levâzım ve mühimmât vâcibe‑i zimmet‑i saltanat
ve lâzıme‑i uhde‑i hilâfetim olduğu misillü bu hidmet‑i müstevcibü'l‑mefâheretin idâre ve rü’yeti
için ümerâ‑i Mısır'dan nâm‑âver ve mümtâz ve cümle beyninde nüfûz‑ı kelâm ve şöhret‑i tâm ile
bâhirü'l‑imtiyâz bir emîr‑i celâlet‑semîrin tahsîs ve ta‘yîn kılınması dahi mertebe‑i vücûbda olup
ve sen ümerâ‑i Mısriyye içinden makbûl ve mu‘teber ve şecî‘ ve bahâdır ve keyfiyyet‑i Urbân'a
ve tarîk‑i Hicaz'a gereği gibi vukûf‑ı tâmmın olduğunu hâlâ Mısır Vâlisi düstûr‑ı mükerrem ve mu‑
azzam müşîr‑i mufahham ve muhterem nizâmü'l‑âlem sadr‑ı esbak vezîrim Saîd Mehmed Paşa
edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû dahi inhâ eylediğine binâen senden dîn ü Devlet‑i Aliyyeme lâyık ve
rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhâneme muvâfık hidemât‑ı cemîletü'l‑âsâr zuhûru melhûz ve muntazar ol‑
mağla umûr‑ı emâret‑i hacca kıyâm ve mübâşeretin eşkıyâ‑yı Urbân'ın kesr‑i unûf‑ı şekâvetlerine
ve hüccâc‑ı Mısriyye'nin kemâl‑i emn ü râhatlarına vesîle ve sebeb olmağın a‘vâm‑ı mâziyyede
mîrü'l‑hâclara mu‘tâd‑ı kadîm olan iânetden fazla mücerred taraf‑ı hümâyûn‑ı şehinşâhânemden
sana imdâdiyye olmak ve sinîn‑i âtiyede bir dürlü makîs olmayıp ancak bu sene senin hakkında
tahsîs ve i‘tâ olunmak şartıyla bin yüz ( ) senesi Mısır'ın irsâliyyesi hazînesinden iki yüz kîse hâssaten
inâyet ve ihsânım olup masârif‑i seferiyyene bu vechile iânet ve bâzû‑yı iktidârına bu yüzden ifâ‑
de‑i miknet ve kuvvet olunup hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniy‑
ye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz yetmiş bir senesi Cumâde'l‑âhire'sinin on yedinci
gününden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden şeref‑bahş‑ı sudûr olan
emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûcebince Mısır Mîrü'l‑hâclığın sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâ‑
miçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı
celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve tevakkuf etmeyip ve hidmet‑i mezbûrenin edâsında vechen
mine'l‑vücûh îrâd‑ı a‘zâr vâdîlerine zâhib olmayıp tedârikât‑ı lâzımeni sene‑i mâziyyelerden ezyed
ve akvâ rü’yete mübâderet ve bi‑avnihî Teâlâ hüccâc‑ı müslimînin zihâb ü iyâblarında ve muhâfaza
ve muhâreselerinde ve kemâl‑i emn ü selâmet ve mezîd‑i itmînân ve refâhiyyet ile götürüp ve ge‑
tirmekde bezl‑i vüs‘ ü kudret eyleyesin deyü yazılmışdır. Fî 17 C. sene 1171

Mısır Mîrü'l‑hâclığı ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i C. sene [1]172
Mısır Mîrü'l‑hâclığı ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya işbu sene‑i mübârekede tarîk‑i Mısır'dan
hüccâc‑ı zevi'l‑ibtihâcı âminen ve sâlimen refâh‑ı hâl ile muhâfaza ederek götürüp ve getirmek
şartıyla bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 8 R. sene [1]173
Mısır mîr‑i hâclığı ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya işbu sene‑i mübârekede tarîk‑i Mısır'dan
zâmile‑bend‑i azîmet olan hüccâc‑ı saâdet‑minhâcı âminen ve sâlimen refâh‑ı hâl ile muhâfaza
ederek götürüp ve getirmek şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 Ca. sene [1]174
Mısır mîr‑i hâclığı ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya işbu sene‑i mübârekede tarîk‑i Mısır'dan
zâmile‑bend‑i azîmet olan hüccâc‑ı zevi'l‑ibtihâcı âminen ve sâlimen refâh‑ı hâl ile muhâfaza ederek
götürüp ve getirmek şartıyla bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Z. sene
[1]174
Mısır mîr‑i hâclığı ümerâ‑i Mısır'dan Keşkeş Hüseyin537 dâme izzühûya işbu sene‑i mübârekede
tarîk‑i Mısır'dan zâmile‑bend‑i azîmet olan hüccâc‑ı zevi'l‑ibtihâcı âminen ve sâlimen refâh‑ı
hâl ile muhâfaza ederek götürüp ve getirmek şartıyla bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 2 B. sene [1]176
Mîr‑i hâclık umûru Devlet‑i Aliyye'nin a‘zam umûrundan ve cânib‑i Mısr‑ı Kahire'den
zâmile‑bend‑i azîmet olan hüccâc‑ı hidâyet‑minhâcın kemâl‑i emn ü selâmet ile gidip gelmeleri ve
muhâfaza ve muhâreseleri husûsu ehemm‑i mehâmm‑ı lâzımü'l‑ihtimâmımdan olmağla ümerâ‑i
537 BOA, C.ML, 39/1796
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Mısır'dan hâlâ şeyh‑i beled olan Ali dâme izzühû yarar ve emekdâr ve müstakîm ve sadâkatkâr,
şecâat‑şiârı olup müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğun ecilden işbu sene‑i mübârekede
bi‑avnihî Teâlâ hüccâc‑ı zevi'l‑ibtihâcı âminen ve sâlimen refâh‑ı hâl ve itmînân‑ı bâl ile muhâfaza
ve muhârese ederek götürüp ve getirmek şartıyla şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn mûcebince
Mısır mîr‑i hâclığı mûmâ‑ileyh Şeyh‑i Beled Ali dâme izzühûya tevcîh. Fî 18 C. sene [1]177
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Ca. sene [1]178
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 3 S. sene [1]179
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
27 C. sene [1]180
[s. 219]

Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan Halil dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 20 Receb.
sene [1]181
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) Bey'e bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 14 C. sene
[1]182
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya ibkâ kılınmışdır. Fî 26 Z. sene [1]182
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya ibkâ kılınmışdır. 28 R. sene [1]190
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya tevcîh olunmuşdur. 14 R. sene [1]191
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
11 C. sene [1]193
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
8 C. sene [1]199
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısr‑ı Kahire'den ( ) dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 29
L. sene 1200
Mîr‑i hâclık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan Ceddâvî538 Hasan Bey'e bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 3 S. sene 1201. Emri resîd olmayıp geriye gelmişdir. Ve işbu kayd
terkîn. 14 R. sene 1201

[s. 221]

[29.] Eyâlet‑i Cezayir‑i Garb539

Eyâlet‑i mezbûre Ali dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 6 Ca. sene [1]168
<<Eyâlet‑i mezbûre mutasarrıfı Ali dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ. Fî 19 Za. sene [1]170>>
İşbu fermâna i‘tibâr olunmamak üzere kaleminde hıfz ve kaydına şerh verildi. Aylığı tobrasına
vaz‘ olunmuşdur.
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Ali dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. 29 M.
sene [1]172
538 Ceddâvî Hasan Bey (Ali Emirî Tasnifi, I. Abdülhamid (BOA, AE.SABH.I), 13/1144))
539 Algiers, Cezayir, "�( "مدينة جالز ئاAlgeira/Cezayir). Cezayir idari bakımdan dörde bölünmüştü. Cezayir şehrinin
merkez olduğu ve doğrudan vali veya dayı tarafından yönetilen birinci bölgenin adı Darüssultan'dı. Diğer üç
bölge "beylik" adı altında sancaklar halinde yönetilmekteydi. Bunlar Doğu (merkezi Konstantin), Tittari (mer‑
kezi Medea) ve Batı (merkezi Maskara, 1792'den sonra Oran) sancaklarıydı. Kemal Kahraman, "Cezayir", DİA,
C. 7, s. 487. Ayrıca bk. Şemseddin Sami, Kamûsü'l-a'lâm, C. 3, İstanbul: Mihran Matbaası, 1308(1891), s. 1784.
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Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıf olan Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî
9 R. sene [1]174. Hatt‑ı hümâyûnu reîs efendi tarafında kalmışdır. Fermân‑ı âlî vardır.
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûr beylerbeyisi ve dayısı olan Ali Paşa fevt olup dayılığı mahlûl ve müteveffâ‑yı
merkûmun emekdârlarından ve Ocak Hazînedârı Mehmed Hoca mücerrebü'l‑etvâr olduğuna binâen
cümlenin ittifâkıyla dayı nasbolunup lâkin eyâlet‑i mezbûra öteden beri taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den
beylerbeyi nasb ve ta‘yîn ve irsâl ve tesyîr olunageldiği de’b‑i kadîm olmakdan nâşî beylerbeyiliği
dahi mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını mahzar etmeleriyle şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur.
Fî 17 Ra. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 22 Za. sene [1]186
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 13 Z. sene [1]186
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
<<Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]188>>
<<Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]189>>
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]190
Cezayir‑i Garb beylerbeyilerinin ibkâsını hâvi Devlet‑i Aliyye tarafından irsâl olunan emr‑i şerîf ve
hil‘at‑i fâhireleri vürûdunda ulûfeli neferâtın cümlesine terakkî verilmek kâide‑i mer‘iyye‑i ocaklarından
olup beher sene ibkâ olundukda terakkîleri dahi beher sene verilmek muktezî olduğundan üç senede bir def‘a
ibkâ buyurulmasını hâlâ Cezayir‑i Garb Beylerbeyisi Mehmed Paşa tahrîr ve istid‘â etmekle mûcebince üç
senede bir def‘a ibkâ ve emr‑i şerîfi ve hil‘atı irsâl olunmak üzere sâdır olan fermân‑ı âlî işbu mahalle kayd ve
kâtib efendi defterine dahi kayd için ilmühaberi verildi. Fî 17 R. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mehmed Paşa'ya ibkâ. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 27 R. sene
[1]198
Cezayir‑i Garb eyâleti mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Mehmed Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 25 R. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhin kethüdâsı Mîr Hasan'a [rütbe‑i] mîr‑i mîrânî ile tevcîh. 15 Ra.
sene [1]206
Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret tevcîh. 17 R. sene [1]206
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[29.1] Livâ‑i Milyana540
[s. 222]

[29.2] Livâ‑i Kostantıniyye541 tâbi‘‑i Cezayir‑i Garb
[30.] Eyâlet‑i Tunus542

Eyâlet‑i mezbûre Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]167

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Vatan sancağıbeyi olan Mehmed Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Ra. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyh Mehmed'in fevtinden karındaşı sâbıkâ Vatan sancağıbeyi Ali Bey'e
rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 25 Ş. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyh Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ. 5 L. sene
[1]182
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 13 Z. sene [1]185
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 22 Za. sene [1]186
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
<<Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]188>>
<<Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]189>>
Tunus beylerbeyisi olan Ali Paşa müsinn ü ihtiyâr ve idâre‑i umûra adîmü'l‑iktidâr olduğuna
binâen beylerbeyiliğinden istîfâ ve oğlu Mahmud zîde mecdühû müdîr ve müdebbir ve idâre‑i umûra
kâdir ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile
zikrolunan Tunus eyâleti mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını babası mûmâ‑ileyh istid‘â eylediğini hâlâ
deryâ kapudanı Vezîr‑i mükerrem Gâzi Hasan Paşa hazretleri inhâ ve ber‑minvâl‑i muharrer tevcîhini
iltimâs etmekle bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile tevcîh olunmuşdur. Fî
15 Ra. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Ali Paşazâde Hamûd543 Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ. 5 L.
sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Hamûd Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
540 Metinde "Bilbân" şeklinde yazılmıştır. Miliana (Cezayir); Bk. BOA, A.DVNS.MHM.d. no. 37, hüküm no. 1933
541 Constantine (Cezayir)
542 Kuzeybatı Afrika'da Osmanlı eyaletlerini teşkil eden Batı ocaklarının Trablus ile Cezayir‑i Garb arasında bulu‑
nanıdır. Eyaletin merkezi aynı ismi taşıyan Tunus şehridir. Sertoğlu, "Tunus" Lügat, s. 346-347.
543 Metinde "Mahmûd" şeklinde yazılmıştır. Hamûd için bk. Cevdet Tasnifi Hariciye (BOA, C.HR), 126/6297.
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Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Hamûd Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 27 R. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
İbkâ. 25 R. sene [1]203
İbkâ. 12 L. sene [1]203
İbkâ. 11 L. sene [1]204

[30.1] Livâ‑i Vatan544

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mehmed dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]167
Livâ‑i mezbûr Tunus Beylerbeyisi Mehmed Paşa karındaşı Ali zîde kadruhûya rütbe‑i mîr‑livâlık
ile bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur.15 Ra. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr ( ) zîde mecdühûya rütbe‑i mîr‑livâlık ile bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i N. sene [1]172

[s. 223]

[31.] Eyâlet‑i Trablusgarb545

Eyâlet‑i mezbûre rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Ali zîde mecdühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 17 Ş. sene
[1]168
Eyâlet‑i mezbûre mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 24 S. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Ali dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ
kılınmışdır. 3 M. sene [1]175
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Ali dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L.
sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûre mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]180
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L. sene [1]182
Eyâlet‑i mezbûre mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 13 Z. sene [1]185
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 22 Za. sene [1]186
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 9 Za. sene [1]187
<<Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]188>>
<<Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]189>>
Eyâlet‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Ali Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ. 12 Ş. sene [1]190
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ
kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
544 Vatan beyi, beylerbeyi ve dayı ile beraber Tunus'u yöneten beylere verilen bir ünvandır.
545 Trablus, Tripoli (Libya)
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Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 27 R. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene 1200
İbkâ. 25 R. sene [1]203
İbkâ. 12 L. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204

[32.] Kapudanlık‑ı Deryâ546

Kapudanlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Kapudanlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine
bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ. Gurre‑i Ra. sene [1]170
Kapudanlık‑ı mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170. Bâ‑hatt‑ı hümâyûn terkîn. Evâhir‑i S. sene [1]171. Terkîn
22 S. sene [1]171
Kapudanlık‑ı mezbûr sâbıkâ yine deryâ kapudanı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa
hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 22 S. sene [1]171
Kapudanlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Kapudanlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 6 L. sene [1]172. Vezâreti ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Evâsıt‑ı M. sene [1]173
Sâbıkâ Kapudane‑i Hümâyûn kapudanı olan el‑Hâc Abdülkerim dâme ikbâlühûya şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince Cezayir Beylerbeyiliği pâyesiyle Deryâ Kapudanlığı tevcîh
olunmuşdur. Fî 20 M. sene [1]173
Kapudanlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Abdülkerim dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 6 R. sene [1]173
Kapudanlık‑ı mezbûr sâbıkâ Mîrâhûr‑ı evvel Mustafa dâme mecdühûya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti Ra. sene [1]174
Kapudanlık‑ı mezbûr sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Hasan Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 B. sene [1]174; Sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince vezâreti ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Evâsıt‑ı C. sene [1]175
Kapudanlık‑ı mezbûr sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 14 C. sene [1]175
Kapudanlık‑ı mezbûr Selanik ve Kavala ve Hudâvendigâr sancakları mutasarrıfı olup sâbıkâ
Tevkî‘î olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 15 M. sene [1]176
Sâbıkâ deryâ kapudanı olup mütekâiden Rodos sancağına mutasarrıf olan Süleyman Paşa emekdâr
ve sadâkatkâr olup vücûhla şâyeste‑i nevâziş‑i âtıfet olduğu ecilden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile Deryâ
Kapudanlığı tevcîh olunmuşdur. 26 N. sene [1]176. Süleyman Paşa tekâüd olmuşdur.
546 Ege Adaları, Anadolu ve Rumeli'den bazı bölgelerin içinde bulunduğu idari birim.
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Deryâ Kapudanlığı avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Kâimmakâm Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. Fî 3 C. sene [1]177
Kapudanlık‑ı Deryâ vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Kapudanlık‑ı mezbûr sâbıkâ Yeniçeri ağası olan Hüseyin dâme ulüvvuhûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî
ile bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 13 Ş. sene [11]78
Kapudanlık‑ı mezbûr rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
16 Za. sene [1]178
Kapudanlık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 14 Ş. sene
[1]179
Kapudanlık‑ı mezbûr sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Tosun Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 R. sene [1]180
Kapudanlık‑ı mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Ş. sene [1]180. Süleyman Paşazâde'dir.
Kapudanlık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
4 L. sene [1]181
Kapudanlık‑ı mezbûr Cezayir Beylerbeyiliği pâyesi olan Osman Paşazâde İbrahim Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 2 N. sene [1]182
Mûmâ‑ileyhe rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret [ile] Deryâ Kapudanlığı ibkâsıyla tevcîh olunmuşdur. Fî 25
Za. sene [1]182
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 14 L. sene [1]183
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 17 N. sene [1]183. Der‑rikâb.
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüsameddin Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 17 Z. sene [1]183;
Rikâb.
Ca‘fer Paşa hazretlerine tevcîh. sene ( ) Der‑rikâb.
Sâbıkâ Kapudane‑i hümâyûn kapudanı Gâzi Hasan Paşa'ya tevcîh. 19 Ş. sene [1]184. Rikâb.
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 12 Za. sene [1]185
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 6 Za. sene [1]186
Rikâb‑ı Hümâyûn kâimmâkâmı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine
tevcîh. 15 Z. sene [1]187. Rikâb.
Sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Gâzi Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 8 B. sene
[1]188
Kapudanlık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
6 L. sene [1]189
Kapudanlık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
7 L. sene [1]190
Kapudanlık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i Cezayir ile kapudanlık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyh Gâzi Hasan Paşa hazretlerine
kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
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Eyâlet‑i mezbûr ile Deryâ Kapudanlığı sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Gâzi Hasan Paşa hazretlerine
tevcîh. 10 L. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Deryâ Kapudanlığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene [1]194
Eyâlet‑i mezbûr Deryâ Kapudanlığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh Gâzi Hasan Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr Deryâ Kapudanlığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene [1]196
Eyâlet‑i mezbûr Deryâ Kapudanlığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyh Gâzi Hasan Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Eyâlet‑i mezbûr Deryâ Kapudanlığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Eyâlet‑i mezbûr Deryâ Kapudanlığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Eyâlet‑i mezbûr Deryâ Kapudanlığı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4
L. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Kapudane‑i Hümâyûn Hüseyin Kapudan'a rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve
Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle tevcîh. 6 Ş. sene [1]203
Rütbe‑i vezâret tevcîh. 20 Ş. sene [1]203
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr [ve]zîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 17 B. sene [1]206
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
[s. 224]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 225]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 226]

[32.1] Livâ‑i Rodos547

Ümerâ‑i deryâdan mutasarrıf‑ı sâbıkı Süleyman Paşazâde Mustafa [dâme] ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 17 M. sene [1]166
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhin ref‘inden sâbıkâ İskenderiye sancağı mutasarrıfı Osman Paşazâde
el‑Hâc Hasan dâme ikbâlühûya deryâ kapudanı olan Vezîr Süleyman Paşa'nın arzı mûcebince sâlyâne‑i
muayyenesiyle tevcîh olunmuşdur. Tafsîli Sâlyâne defterindedir. 10 C. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr müddet‑i vâfireden beri Donanma‑yı Hümâyûn'la hidemât‑ı Devlet‑i Aliyye'de
bulunup emekdâr olduğundan gayrı sâbıkâ deryâ kapudanı olup mütekâiden İstanköy cezîresinde
ikâmet üzere olan Süleyman Paşa dâmet meâlîhi[ye] avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 18 Ra. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr ümerâ‑i deryâdan sâbıkâ mutasarrıfı olan Osman Paşazâde el‑Hâc Hasan
dâme ikbâlühûya Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerinin arzı
547 Rhodes (Yunanistan)
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mûcebince dokuz yük akçe sâlyâne bedeli tevcîh olunmuşdur. 25 L. sene [1]176; Tafsîli Sâlyâne
defterindedir.
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ deryâ kapudanı olan Süleyman Paşa pîr ve ihtiyâr olup rükûb u nüzûle
adîmü'l‑iktidâr olduğuna binâen bi'l‑merhame tekâüdlük ihsân‑ı hümâyûn buyurulup şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. Fî 3
C. sene [1]177; Sâlyâne Kalemi'ne dahi ilmühaber verilmişdir.
Livâ‑i mezbûr dokuz yük sağ akçe sâlyâne bedeli ümerâ‑i deryâdan olup hâlâ Tersâne‑i Âmire
kethüdâsı olan Osman Paşazâde el‑Hâc Hasan dâme ikbâlühûya Deryâ Kapudanı Hüseyin Paşa'nın
arzıyla tevcîh olunmuşdur. Fî 10 Za. sene [1]178. Tafsîli Sâlyâne defterindedir.
Livâ‑i mezbûr dokuz yük akçe sâlyânesi bedeli ümerâ‑i deryâdan Ca‘fer Bey'e Deryâ Kapudanı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin arzı ve Başdefterdâr İbrahim Sârım
Efendi'nin i‘lâmıyla Sâlyâne defterinde tafsîl olunduğu üzere tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
12 Za. sene [1]181
Bundan akdem cezîre‑i Rodos'da Ahmed zîde mecdühû ma‘rifetiyle inşâsı fermân olunan üç kıt‘a
Donanma‑yı Hümâyûn kalyonlarının itmâm ve ikmâline ihtimâmü dikkat ve kendiyi a‘dâdan muhâfaza
için muktezî olan mahallere metânet üzere duvarlar binâ ve ol vechile gerek kalyon‑ı mezkûrların
inşâ ve muhâfazaları ve gerek cezîre‑i mezbûrenin muhâfaza ve muhâresesine ihtimâm‑birle bu âna
gelinceye değin bi‑mennihî Teâlâ taraf‑ı düşmandan mikdâr‑ı zerre hasâret zuhûr eylemediği zâhir
olup ancak bu def‘a mûmâ‑ileyhin birâderi müteveffâ Ca‘fer Paşa'nın vefâtından sonra Rodos sancağı
âhara tevcîh olunmak takrîbiyle mûmâ‑ileyhin ârâm ve râhatı meslûb ve hidmet‑i mezkûrede kıyâm
eylemeğe adem‑i kudreti nümâyân olmağla fî‑mâ‑ba‘d cezîre‑i mezkûreyi muhâfaza için cânib‑i
mîrîden ta‘yîn ve ulûfe taleb eylememek üzere beş yüz nefer tünfenk‑endâz müsellah ve güzîde ve
müntehab asker tedârik ve emr‑i muhâfazada kıyâm eylemek ve me’mûr‑ı inşâsı olduğun sâlifü'z‑zikr
üç kıt‘a kalyonlar ba‘de't‑tekmîl Tersâne‑i Âmire mersâsına rabt olundukda emsâli masârifinden
on bin guruş noksan ile muhâsebesi rü’yet <<için>> olunmak şartıyla livâ‑i mezbûr sâbıkda olduğu
vechile sâlyâne‑i muayyenesiyle mûmâ‑ileyh kendiye tevcîh olunmasını istid‘â ve an‑hızâne vechile
senevî on beş yük sağ akçe sâlyânesi olup lâkin süvâr olacak Pergandi548 sefînesi olmayıp sâlyâne
verilmesi izâat‑ı mîrîyi mûcib olduğundan fî‑mâ‑ba‘d sefîne tedârik ve seferber oluncaya dek emr‑i
âlîşân sâdır olmadıkca tezkiresi ihrâc etdirilmemek bâbında sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince seksen
beş senesine mahsûben havâle olunup senedâtı derdest olan sâlyâne‑i mezkûresi bâz be‑hazîne
olduğu kaydı mahalli meşrûh olmağla sudûr eden hatt‑ı hümâyûn mûcebince şurût‑ı mezkûra riâyet
eylemek şartıyla livâ‑i mezbûr rütbe‑i mîr‑i mîrânlık ile mûmâ‑ileyh Ahmed zîde mecdühûya tevcîh
olunmasını Başdefterdâr Derviş Mehmed Efendi i‘lâm etmekle yüz seksen altı senesi Şa‘bân'ının
yirmi sekizinci gününden şurût‑ı mezkûra mürâât eylemek şartıyla rütbe‑i mîr‑livâlık ile Rodos
sancağı tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 Ş. sene [1]186
Rodos sancağına mutasarrıf olan Ahmed Bey'den ahâli‑i Rodos müteneffir ve zulm ü taaddîsinden
bî‑tâb olmalarından nâşî azlini istid‘â ve şeref‑sudûr eden fermân‑ı âlîye imtisâlen ba‘de't‑tefahhus
ümerâ‑i deryâdan Hasan Bey yarar ve işgüzâr ve diyânet ile ma‘rûf ve hakkâniyyet ile mevsûf ve
mu‘tedil ve reâyâ‑perver ve zabt u rabt‑ı memlekete muktedir olduğu ihbâr ve mukaddemâ Rodos'da
müddet‑i vâfire ikâmeti hasebiyle ahâli ile ülfeti olup her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i
inâyet olduğuna binâen livâ‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin bi'l‑fi‘l
Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem Gâzi Hasan Paşa hazretleri i‘lâm etmekle mûcebince tevcîh
olunmuşdur. Fî 6 Z. sene [1]188. Sâlyâne defterine nazar oluna.
Livâ‑i mezbûr Yusuf Bey'e tevcîh. 26 Z. sene [1]230. Ber‑vech‑i tafsîl Sâlyâne defterine kaydolunmuşdur.
548 İnce Donanma içerisinde yer alan hafif gemilerden birini adıdır. Perkende şeklinde de kullanılan bu terim İtal‑
yanca "Brigantin"den alınmıştır. 18‑19 çift kürekle yürütülürdü. Pakalın, "Perkende", Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, C. II, s. 773.
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[32.2] Livâ‑i Suğla549
[s. 227]

[32.3] Livâ‑i Karlıili550

Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ve kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Köprülüzâde Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağına ilhâkan Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik
ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 4 Ra. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağına ilhâkan mutasarrıfı müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağına ilhâkan Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Sadr‑ı sâbık
Vezîr‑i mükerrem izzetlü Mustafa Paşa hazretlerine şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı
mülâtafet‑makrûn mûcebince avâtıf‑ı aliyye‑i cihândârîden tevcîh olunmuşdur. Fî 12 Z. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağına ilhâkan kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz sancağına ilhâkan sâbıkâ Hanya
Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6
C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz sancağına ilhâkan sâbıkâ Kandiye
Muhâfızı Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî
gurreti L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz sancağına ilhâkan sâbıkâ İnebahtı
sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan Vezîr Ali Paşazâde Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 2 B. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağına ilhâkan sâbıkâ Semendire
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz sancağına ilhâkan sâbıkâ deryâ
kapudanı olup bundan akdem rızâ‑yı hümâyûna mugâyir harekâtına binâen vezâreti ref‘ olunan
Hasan Paşa dâmet meâlîhi emekdâr ve merhamete sezâvâr olduğu ecilden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne
ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden cürmü afv ve vezâreti ibkâsını müş‘ir şeref‑rîz‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. 28 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağına ilhâkan sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mustafa
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175. Müteveffâ.
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağına ilhâkan vezâreti ibkâ olunan
kapudan‑ı sâbık Hasan Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 28 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz sancağına ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn sâbıkâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 24 B. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz sancağına ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn sâbıkâ Mora muhassılı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 26 N. sene [1]176
549 Suğla/Sığla sancağı, 981/1573'te Aydın sancağının sahil kesiminde yer alan kaza ve nahiyelerden teşkil edilerek
Kaptanpaşa eyaletine bağlanmıştır. Bk. Feridun Emecen, "Aydın", DİA, C. 4, s. 235-237.
550 Angelokastro (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz sancağıyla maan sâbıkâ Girid
eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 11 C. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İçil ve Alâiye
sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 11 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı
ve İlbasan sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 C. sene [1]178
[s. 228]

<<Karlıili sancağı Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Şehr‑i Zor
Beylerbeyisi Abdi dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 Ş. sene [1]178.>> İşbu emir
geriye verildi.
Mûmâ‑ileyhe Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi dahi tevcîh olunmuşdur. 7 Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Vidin ve
Niğbolu sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 13 Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora
Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 3 Z. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Köstendil
sancağına mutasarrıf Ahmed Paşazâde Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 22 R. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Köprülüzâde el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı
Muhâfızı Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2
Za. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Tosun Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 18 Ş.
sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik ve
Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15 Ra. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene
[1]181
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Girid Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 13 Z. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
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Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla müşârun‑ileyhe ibkâ.
14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Aydın Muhassılı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 2 Za. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. Gurre‑i Z. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü İbrahim Paşa'[ya] ibkâ. 3 N. sene [1]184. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla Ahmed Paşazâde
Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 24 S. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 5 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Tırhala ve Yanya mutasarrıfı Sarı Mehmed
Paşazâde Vezîr Ali Paşa'ya tevcîh. 17 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa
hazretlerine tevcîh. 23 S. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr Sun‘ullah Paşa hazretlerine
tevcîh. 18 R. sene [1]186. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla Çatalcalı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine
tevcîh. 2 L. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Sarızâde Mehmed Paşa
hazretlerine umûr‑ı derbendâtı kemâ‑fi'l‑evvel edâ ve rü’yet eylemek şartıyla tevcîh. 9 M. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla Sadr‑ı esbak İvaz Mehmed Paşazâde Vezîr el‑Hâc Halil
Paşa hazretlerine tevcîh. 5 L. sene [1]187. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Dağıstanî Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa
hazretlerine tevcîh. 23 Z. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Osman Paşa
hazretlerine tevcîh. 27 Z. sene [1]188
[s. 227]

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh.
19 S. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Livadyalı Hasan Paşa'ya vezâreti ibkâsıyla tevcîh. 28
C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Sarı Mehmed Paşazâde Ali Paşa'ya tevcîh. 6 L. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa hazretlerine Ağrıboz
kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rakka Vâlisi
İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 20 M. sene [1]191
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Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Vâlisi
Moravî Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 25 Ra. sene [1]192
Karlıili sancağı Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Kayseriyye
mutasarrıfı Vezîr el‑Hâc Ali Paşa'ya tevcîh. 5 C. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla ve Derbendler
Başbuğluğu ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla Vezîr Hasan Paşa
hazretlerine tevcîh. 11 S. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mülhakâtıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 25 B.
sene [1]193
Karlıili sancağı Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Girid Vâlisi ve
Kandiye Muhâfızı Vezîr Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Girid Vâlisi
Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh. 8 Za. sene [1]196
Karlıili sancağı Ağrıboz kalesi muhâfazası şartı ve Ağrıboz sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hanya
Muhâfızı Vezîr Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh. 3 C. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 7 L. sene [1]197
[s. 227]

[32.4] Livâ‑i Santorin551

[s. 228]

[32.5] Livâ‑i Nakşa552‑Barre553
[32.6] Livâ‑i Limni554
[32.7] Livâ‑i Kavala555

Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf
Köprülüzâde Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.4 Ra.
sene [1]170
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ Kandiye Muhâfızı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
Nâilî Abdullah Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
551 Santorini (Yunanistan)
552 Naksas (Yunanistan)
553 Paros (Yunanistan)
554 Limnos (Yunanistan)
555 Kavala (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ Köstendil sancağı mutasarrıfı Vezîr Ahmed
Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 Ca. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Abdi Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ İnebahtı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Tosun
Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 9 C. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ Hanya sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 L. sene [1]173. Hatt‑ı hümâyûnu
sâhib‑i devlet hazretlerindedir.
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ Ohri sancağına mutasarrıf olan Kapudan‑ı esbak
Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 7 Za. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan sâbıkâ Girid Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 16 C. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Selanik ve Hudâvendigâr sancaklarına ilhâkan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan Kavala kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kocaili sancağına
mutasarrıf Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i S.
sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağıyla maan hâlâ rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ihsân olunan Tevkî‘î Hamza
Hâmid Paşa hazretlerine ber‑vech‑i arpalık bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 R. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağıyla maan mîr‑i mîrândan sâbıkâ Dergâh‑ı Muallâ kapıcılar
kethüdâsı olan Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 26 N. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan mutasarrıfı Mehmed Paşa'ya Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesiyle müceddeden bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağına ilhâkan Mîrâhûr‑ı evvel‑i hazret‑i şehriyârî es‑Seyyid Ahmed
dâme mecdühûya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh olunmuşdur. 20 N. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri Ağası Ömer dâme mecdühûya rütbe‑i mîr‑i mîrânî
ve Selanik sancağına ilhâkan bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 Z. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Köstendil sancağına mutasarrıf Mehmed Paşa
dâmet meâlîhi[ye] bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 Z. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr
Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]178
[s. 227]

Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Hamza Paşa
hazretlerine vezâreti ibkâsıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 18 Za. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i S. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
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Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile maan sâbıkâ Cidde Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid
Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile maan Derbendât Başbuğu Vezîr Sarı Mehmed Paşazâde Ali
dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 15 Ra. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Selanik ve Köstendil sancakları ile sâbıkâ Maraş Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyhe Hotin sancağı dahi ber‑vech‑i
ilhâk tevcîh. Fî 28 Z. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa tevcîh
olunmuşdur. 26 Ca. sene [1]183. Vezâret verilmişdir. 24 B. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Sarı Mehmed Paşazâde Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine Derbendler Başbuğluğu ile tevcîh olunmuşdur. 20 Ş. sene
[1]183
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 23 L. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile Çavuşbaşı‑i sâbık Arabgirli İbrahim Bey'e bâ‑rütbe‑i mîr‑i
mîrânî tevcîh. 10 C. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile müşârun‑ileyhe bâ‑rütbe‑i vezâret ibkâ. 3 Ş. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 20 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Sadr‑ı esbak Vezîr Mehmed Paşa'ya
tevcîh. 9 Za. sene [1]187
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile sâbıkâ Bosna Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr el‑Hâc Halil Paşa'ya
tevcîh. 28 C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr Silâhdâr İbrahim Paşa'ya tevcîh.
14 Ş. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr Silâhdâr Mehmed Paşa'ya tevcîh. 12
R. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr Silâhdâr İbrahim Paşa'ya tevcîh.
13 Ca. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ile vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Alâiye mutasarrıfı Vezîr Abdi Paşa hazretlerine
tevcîh. 10 S. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Selanik sancağı ilhâkıyla Vezîr Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 6 Ş. sene
[1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr Silâhdâr Mehmed Paşa'ya Selanik sancağı
ilhâkıyla tevcîh. 23 N. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 21 Ca. sene [1]194
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Livâ‑i mezbûr Vezîr Silâhdâr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr es‑Seyyid Mustafa Paşa'ya tevcîh. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr Özi Muhâfızı Vezîr Süleyman Paşa'ya tevcîh. 7 C. sene [1]196
[s. 229]

[32.8] Livâ‑i Midilli556 maa İskiros557

Livâ‑i mezbûr Hüsameddin Bey'e sâlyâne bedeli tevcîh. 21 Z. sene [1]163
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Dimyat maa Reşid sancağına sâlyânesi mukâbili mutasarrıf olan ümerâ‑i
deryâdan İbrahim dâme ikbâlühûya şurûtuyla ber‑vech‑i mübâdele Kapudan‑ı Deryâ Vezîr‑i
mükerrem el‑Hâc Hasan Paşa i‘lâmıyla tevcîh. 20 N. sene [1]174; Tafsîli Sâlyâne defterindedir.
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı İbrahim Paşa'nın ref‘inden yine ümerâ‑i deryâdan olup Cezayir
Beylerbeyiliği pâyesi olan sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr Mehmed Paşazâde Ahmed dâme ikbâlühûya
Kapudan Paşa vekîli olup Tersâne‑i Âmire emîni olan Mehmed Râkım dâme mecdühû ile Defterdâr
el‑Hâc Abdi dâme ulüvvuhûnun i‘lâmları mûcebince yetmiş altı Mart'ı ibtidâsından zabt olunmak
üzere şurûtuyla sâlyânesi bedeli tevcîh olunmuşdur. 22 S. sene [1]176. Tafsîli Sâlyâne defterinde
olmağla derkenâr iktizâsında andan derkenâr oluna.
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ahmed Paşa'ya Dergâh‑ı Âlî Kapıcıbaşılığı ihsân olunup oğlu Mehmed
Râkım her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğuna binâen sâlyânesi bedeli tevcîh. 7 R. sene [1]184
Livâ‑i mezbûr sâlyânesi bedeli Ağrıbozlu Osman Paşazâde el‑Hâc Hasan dâme ikbâlühûya tevcîh.
15 M. sene [1]189. Sâlyâne defterine nazar oluna.
Midilli sancağı hâssını havâss‑ı hümâyûna bâ‑hatt‑ı Tevkî‘î tashîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
10 Ca. sene [1]193

[32.9] Livâ‑i Sakız558
[32.10] Livâ‑i Ağrıboz559

Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Köprülüzâde
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 4 Ra. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem
izzetlü Mustafa Paşa hazretlerine şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûn
mûcebince avâtıf‑ı aliyye‑i cihândârîden tevcîh olunmuşdur. 12 Z. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 C. sene [1]172
556 Midilli, Lesvos (Yunanistan)
557 Esciros (Yunanistan)
558 Sakız, Chios (Yunanistan)
559 Eubeia, Negroponte, Chalkida (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Kandiye Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem Köprülüzâde Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî gurreti L.
sene [1]173
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı muhâfazasında
olan mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan Vezîr Ali Paşazâde Abdi Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 2 B. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Semendire sancağına
mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla ve Karlıili sancağı ilhâkıyla bundan akdem rızâ‑yı
hümâyûna mugâyir harekâtına binâen vezâreti ref‘ olunan sâbıkâ Deryâ Kapudanı Hasan Paşa
dâmet meâlîhinin cürmü afv ve vezâreti ibkâsını müş‘ir sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince tevcîh olunmuşdur. 28 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 5 L. sene [1]175. Müteveffâ.
Sâbıkâ deryâ kapudanı olup rızâ‑yı hümâyûna mugâyir harekâtına binâen vezâreti ref‘ olunan
Hasan Paşa'nın bu def‘a cürmü afv ve vezâreti ibkâsıyla Ağrıboz sancağı, Karlıili sancağı ilhâkı ve
Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 28 L. sene [1]175
Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz ve Karlıili sancakları sâbıkâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 B. sene
[1]176
Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz ve Karlıili sancakları ber‑vech‑i arpalık sâbıkâ Mora
muhassılı olan Vezîr‑i mükerrem Defterdâr el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur.26 N. sene [1]176
[Ağrıboz kalesi] muhâfazası şartıyla Ağrıboz sancağı, Karlıili sancağıyla maan sâbıkâ Girid
eyâletine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ber‑vech‑i arpalık tevcîh olunmuşdur. 11 C. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İçil ve Alâiye sancakları
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 11 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı ve İlbasan
sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 5 C. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi
Abdi dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 Ş. sene [1]178. İşbu emir geriye
verildi.
Mûmâ‑ileyhe Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi dahi tevcîh olunmuşdur. 7 Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Niğbolu [ve] Vidin
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 13 Ş. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Muhassılı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 3
Z. sene [1]178
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Köstendil sancağına
mutasarrıf Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 22 R. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Köprülüzâde el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6
L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Ahmed
Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 2 Za. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Tosun Mehmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 18
Ş. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15 Ra. sene [1]181
[s. 230]

Livâ‑i Ağrıboz
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Özi Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Girid Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 13 Z.
sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ
kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Aydın Muhassılı Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 2 Za. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr‑i
mükerrem İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh. Gurre‑i Z. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 3 N. sene [1]184. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem Ahmed
Paşazâde Osman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 24 S. sene [1]185. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem
Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 5 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Tırhala ve Yanya
sancaklarına mutasarrıf ve Derbendât başbuğu olan Sarı Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Ali
Paşa hazretlerine tevcîh. 17 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 23 S. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Sun‘ullah Paşa hazretlerine tevcîh. 18 R.
sene [1]186. Rikâb.

445

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla Çatalcalı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 2 L. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Sarı Mehmed Paşazâde Ali Paşa hazretlerine umûr‑ı derbendâtı kemâ‑fi'l‑evvel edâ ve
rü’yet eylemek şartıyla tevcîh. 9 M. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr Sadr‑ı esbak İvaz Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Halil Paşa
hazretlerine tevcîh. 5 L. sene [1]187. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Bosna Vâlisi Dağıstanî
Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 23 Z. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 27 Z. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Üsküb mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 19 S. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı
Livadyalı Hasan Paşa hazretlerine vezâreti ibkâsıyla tevcîh. 28 C. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı Sarı
Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ İnebahtı Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 7 L. sene [1]190
Ağrıboz sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rakka Vâlisi İbrahim
Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 20 M. sene [1]191
Ağrıboz sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Moravî saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 25 Ra. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 5 C. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkı ve Derbendler Başbuğluğu ile
vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 11 S. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr
Süleyman Paşazâde Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 25 B. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Kandiye Muhâfızı Vezîr
Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]196
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Girid eyâletine
mutasarrıf Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh. 8 Za. sene [1]196
Ağrıboz sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr
Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine tevcîh. 3 C. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla mutasarrıfı vezîr‑i müşârun‑ileyh
Silâhdâr Mehmed Emin Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi İbrahim
Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 7 M. sene [1]198
Ağrıboz sancağı kalesi muhâfazası şartı ve Karlıili sancağı ilhâkıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala
sancaklarına mutasarrıf Livadyalı Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 23 C. sene
[1]198
Ağrıboz ve Karlıili sancakları Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr
Râif İsmail Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh. 23 R. sene [1]199
Sâbıkâ Ohri sancağına mutasarrıf Livadyalı Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. 21 Ca. sene [1]199
Sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Vezîr Silâhdâr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 14 B. sene [1]199
Sâbıkâ Girid Vâlisi Yazıcı İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 28 R. sene 1200
Sâbıkâ Kandiye Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mustafa Paşa hazretlerine kalesi muhâfazası
şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 25 Ca. sene [1]200
Ağrıboz kalesi muhâfazası şartıyla Ağrıboz ve Karlıili sancakları sâbıkâ Selanik mutasarrıfı
Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Seyyid Halil Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene 1200
Ağrıboz ve Karlıili sancakları kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
Çerkes Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. Selh‑i Za. sene 1200
Ağrıboz ve Karlıili sancakları kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
<<Ağrıboz ve Karlıili sancakları kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Rumeli Vâlisi vezîrim Seyyid Mehmed
Paşa hazretlerine tevcîh. 20 S. sene [1]202>>
Ağrıboz ve Karlıili sancakları vezîr‑i müşârun‑ileyh Çerkes Hasan Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn kemâ‑kân ibkâ ve tevcîh olunmuşdur.17 R. sene [1]202
Ağrıboz ve Karlıili sancakları vezîr‑i müşârun‑ileyhe Ordu‑yı Hümâyûn Çarhacılığı560 ile ibkâ. 3
L. sene [1]202
Ağrıboz ve Karlıili sancakları sâbıkâ Kırşehri mutasarrıfı Curazâde Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh.
15 R. sene [1]203
Ağrıboz ve Karlıili sancakları sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr Osman Paşa'ya tevcîh. 3 Ca. sene
[1]203
Ağrıboz ve Karlıili sancakları sâbıkâ Adana Vâlisi Vezîr Mahmud Paşa'ya tevcîh. 15 C. sene [1]203
Ağrıboz ve Karlıili sancakları vezîr‑i müşârun‑ileyh Mahmud Paşa'ya ibkâ. 11 L. sene [1]204
Ağrıboz ve Karlıili sancakları vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
560 Çarhacılar, hareket halindeki ordunun öncü birliği görevini yaparlardı ve en seçkin askerlerden oluşturulurdu.
Pakalın, "Çarhacı", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, s. 326.
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Ağrıboz ve Karlıili sancakları sâbıkâ Kocaili mutasarrıfı Vezîr Halil Paşa'ya tevcîh. Selh‑i S. sene
[1]206
Ağrıboz ve Karlıili sancakları Bender Muhâfızı Vezîr Hasan Paşa'ya ilhâkan tevcîh. Gurre‑i N.
sene [1]206
[s. 234]

[32.11] Livâ‑i İnebahtı561

Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Tırhala sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 Z. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mora Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 27 S. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr hâlâ Üsküb sancağı mutasarrıfı Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye kalesi muhâfazası
şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem
Tosun Mehmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 C. sene [1]172
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Vezîr
Ali Paşazâde Abdi Paşa dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 9 C. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla hâlâ Köstendil sancağına mutasarrıf Ahmed Paşazâde
mîr‑i mîrân‑ı kirâmdan Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye Köstendil sancağı üzerinde olmak üzere
bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 2 B. sene [1]174
Ancak İnebahtı sancağı hâlâ mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Mehmed dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî
10 L. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Sivas vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc
Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 18 Z. sene [1]176. Firâri, müteveffâ.
Kalesi muhâfazası şartıyla İnebahtı sancağı vezâreti ibkâsıyla Kâmil Ahmed Paşa'ya şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur.19 S. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 C. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hotin sancağına mutasarrıf Mehmed Paşa
dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 15 S. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Paşa hazretlerinin
üzerinde olan İlbasan sancağına ilhâkan bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 24 R. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Kengırı sancağına mutasarrıf Hasan
dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh. 5 C. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf
Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 7 L. sene [1]178
561 Nafpaktos (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili sancaklarına mutasarrıf
Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 6 L. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Sirke Osman Paşazâde Mehmed Paşa dâmet meâlîhiye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 2 Za. sene [1]179
[s. 231]

Livâ‑i İnebahtı
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından
Mollacıkzâde Ali Ağa'ya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Selh‑i M. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı Ahmed Paşazâde Mehmed Paşa
dâmet meâlîhi[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5 L. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Selanik ve Kavala mutasarrıfı Sarı Mehmed
Paşazâde Ali Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Derbendât Başbuğluğu ile mûmâ‑ileyhe rütbe‑i vâlâ‑yı
vezâret ihsân‑ı hümâyûn olmuşdur. 18 Z. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Klis mutasarrıfı İbrahim Paşazâde Mustafa Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 24 Ş. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz ve Karlıili mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh. 2 Za. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Osman
Paşa hazretlerine tevcîh. 24 Ş. sene [1]184. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Mora Muhâfızı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i
mükerrem Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 5 Z. sene [1]184. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla mîr‑i mîrândan Yörük Hasan Paşa hafîdi İstifalı562 Hasan
Paşa'ya tevcîh. 25 S. sene [1]185. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesiyle mîr‑i mîrân‑ı
mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Trabzon Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
Silâhdâr Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 21 Z. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem İsmail Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 9 Za. sene [1]187
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İsmail
Paşa hazretlerine tevcîh. 25 L. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa
hazretlerine tevcîh. 11 S. sene [1]189
562 İstifa; Thiva, Tebai (Yunanistan)
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Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa
hazretlerine tevcîh. 6 L. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Ahmed Paşazâde Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hotin ve Yanya ve Üsküb sancaklarına mutasarrıf
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine tevcîh. 12 Za. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Tırhala mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. Fî 13 R. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartı ve Mora'nın nizâmı karîn‑i hitâm oluncaya dek Balyabadra'da
ikâmet ve nizâm‑ı memlekete dikkat eylemek şartıyla hâlâ İskenderiye sancağına mutasarrıf Mehmed
Paşazâde Mustafa Paşa'ya ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 7 L. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Arslan Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 4
L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr Paşa‑yı mûmâ‑ileyh kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 21 Za. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mehmed Arslan Paşa'ya tevcîh. 2 Ca. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr Paşa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 6 Ş. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]193
İnebahtı sancağı kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Köstendil mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Yeğen
Ali Paşa hazretlerine tevcîh. 26 R. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Hanya Muhâfızı Mehmed Arslan Paşa
dâmet meâlîhiye tevcîh. 19 Ca. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla Paşa‑yı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ.
4 L. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Rumeli pâyesi olan Süleyman Paşa'ya
kalesi muhâfazası şartıyla tevcîh. Gurre‑i Ra. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa dâmet meâlîhi[ye] kalesi muhâfazası
şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr vezâret ile İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 Za. sene [1]197
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr Silâhdâr Mehmed Emin Paşa'ya tevcîh. 7 M. sene
[1]198
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo Muhâfızı ve Rumeli pâyesi olan Anabolulu İbrahim Paşa'ya tevcîh.
16 Ra. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla sâbıkâ Vidin Muhâfızı Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem
Seyyid el‑Hâc Yeğen Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. 23 C. sene [1]198
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İnebahtı sancağı sâbıkâ Musul Vâlisi İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa
hazretlerine tevcîh. 14 S. sene [1]199
İnebahtı sancağı vezâreti ibkâsıyla Moravî Ahmed Paşa'ya tevcîh. 14 B. sene [1]199
İnebahtı sancağı sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Seyyid el‑Hâc Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh. 21 N. sene [1]199
[s. 232]

Livâ‑i İnebahtı
Sâbıkâ Tırhala sancağı mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Arslan Paşa hazretlerine kalesi
muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 Za. sene [1]199
Livâ‑i mezbûr kalesi muhâfazası şartıyla vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene 1200
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûnu şevket‑makrûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L.
sene 1201
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine mutasarrıfı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Keko Ali Paşazâde
İsmail Paşa'ya tevcîh. 16 Za. sene 1201
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Abdurrahman Paşa'ya tevcîh. 9 Z. sene
1201
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Arslan Paşa hazretlerine kalesi
muhâfazası şartıyla tevcîh. 20 Ra. sene [1]202
İbkâ. 3 L. sene [1]202
Livâ‑i mezbûr Sivas Vâlisi ve Vidin Seraskeri Vezîr Hasan Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 14 Ş. sene [1]203
Livâ‑i mezbûr Vidin Muhâfızı Ruscuklu Vezîr Seyyid Hasan Paşa'ya ilhâkan tevcîh. 12 L. sene
[1]203
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Delvine mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ohrili İsmail Paşa'ya tevcîh. 3 R. sene
[1]204
İbkâ. 11 L. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ İlbasan mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ahmed Paşazâde Abdullah Paşa'ya
tevcîh. 23 Za. sene [1]204
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Ali Paşa yeğeni mîr‑i mîrândan Mehmed Paşazâde Veliyyüddin Paşa'ya tevcîh. 16
Za. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr Depedelenli Ali Paşazâde mîr‑i mîrândan Muhtar Paşa'ya tevcîh. 25 Z. sene [1]205
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206

[s. 236]

[32.12] Livâ‑i Kocaili563

Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8
L. sene [1]169
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı es‑Seyyid Mustafa Paşa'ya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. 2 N. sene
[1]170
563 Kocaeli, İzmit (Türkiye)
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Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4
L. sene [1]171
Livâ‑i mezbûr mutasarrıfı Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene
[1]172
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh es‑Seyyid Mustafa Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i L. sene [1]173
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Trabzon beylerbeyisi olan Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 Ra. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhinin üzerinde olmağla bâ‑hatt‑ı
hümâyûn Hudâvendigâr sancağı dahi ber‑vech‑i ilhâk tevcîh olunmuşdur. 10 L. sene [1]174
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mısrî Ahmed Paşa dâmet meâlîhiye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5
L. sene [1]175
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Özi muhâfızı olan Seyyid Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i S. sene [1]176
Ba‘dehû livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh olunmuşdur. 15 S. sene [1]176
Livâ‑i mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Hasan dâme ikbâlühûya bâ‑emr‑i hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 23 S. sene [1]177
Kocaili sancağı sâbıkâ Şehr‑i Zor beylerbeyisi olan Avukatlızâde Seyyid Mustafa Paşa
dâmet meâlîhi[ye] tevcîh olunup bâ‑emr‑i hümâyûn emri yazılmışdır. 10 B. sene [1]177
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. 2 C. sene [11]78
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye sancağına mutasarrıf Abdürrahim dâme ikbâlühû[ya] bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 10 C. sene [1]178
Livâ‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑emr‑i âlî ibkâ kılınmışdır. 11 Ş. sene [1]179
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Abdürrahim dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ
olunmuşdur. Fî 20 Ş. sene [1]180
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Selanik ve Kavala sancaklarına mutasarrıf Ömer dâme ikbâlühûya mîr‑i
mîrânlığı ibkâsıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 6 C. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Bozok sancağına mutasarrıf olan Mehmed dâme ikbâlühûya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. Fî 29 B. sene [1]181
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Niğde mutasarrıfı Abdürrahim Paşa'ya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
4 S. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Sultanönü mutasarrıfı Muhtar Paşazâde Mehmed Bey'e bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh. 8 C. sene [1]182
Rütbe‑i mîr‑i mîrânî tevcîh olunmuşdur. 11 B. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Van Beylerbeyisi Ömer Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4
Za. sene [1]182
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]183
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyh Ömer Paşa'ya kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
23 L. sene [1]184
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Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Van muhâfızı olan Vezîr‑i mükerrem Kethüdâ Mustafa Paşa hazretlerine
tevcîh. 19 Za. sene [1]184. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 12 Za. sene [1]185
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 19 Za. sene [1]186
Livâ‑i mezbûr hâlâ Niğde mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerine ilhâkan
tevcîh. 29 C. sene [1]187. Rikâb.
Livâ‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 8 B. sene [1]188
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Misivri Muhâfızı Süleyman Paşa'ya tevcîh. 14 S. sene [1]189
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene
[1]189
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı el‑Hâc Kâsım Paşa'ya tevcîh. 8 M. sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Şehr‑i Zor Beylerbeyisi Avukatlızâde Seyyid Mustafa Paşa'ya tevcîh. 7 L.
sene [1]190
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Resmo Muhâfızı mîr‑i mîrândan İbrahim Paşa'ya tevcîh. 21 Ş. sene [1]191
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrândan Ömer Paşa'ya tevcîh. 3 Ş. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Trablusşam Beylerbeyisi Abdurrahman Paşa'ya tevcîh. 23 N. sene [1]192
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı Osman Paşa'ya tevcîh. 19 M. sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Akşehir sancağına mutasarrıf mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya tevcîh. 10 L.
sene [1]193
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Beyşehri mutasarrıfı Mezemortazâde Mehmed Saîd Paşa'ya tevcîh. 9 M.
sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ali Paşa'ya tevcîh. 17 Ra. sene [1]194
Kocaili sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene [1]194
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Osman Paşa'ya tevcîh. 21 S. sene
[1]195
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı [hümâyûn‑ı] şevket‑makrûn ibkâ
olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Ankara mutasarrıfı Hâmid Hüseyin Paşa'ya tevcîh. 9 M. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Kayseriyye sancağı mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Ebubekir Paşa'ya tevcîh.
Gurre‑i C. sene [1]196
Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı ümerâdan Şemseddin Bey'e tevcîh. 4 L. sene [1]196
Kocaili sancağı sâbıkâ Karesi mutasarrıfı Ahmed Paşazâde İsmail Paşa'ya tevcîh olunmuşdur. 28
C. sene [1]197
Kocaili sancağı sâbıkâ Akşehir mutasarrıfı mîr‑i mîrândan İsmail Paşa'ya yetmiş nefer müsellah
tüfenkci ve dâiresi halkıyla sayfen ve şitâen ale'd‑devâm Perezen Adası'nı muhâfaza eylemek şartıyla
tevcîh olunmuşdur. 5 S. sene [1]198
Livâ‑i mezbûr mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Kocaili sancağı sâbıkâ Yeniçeri ağası mîr‑i mîrândan Mahmud Paşa'ya tevcîh. 19 B. sene [1]199
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[s. 235]

Livâ‑i Kocaili
Sâbıkâ Prizrin mutasarrıfı Kahraman Paşazâde mîr‑i mîrândan Abdi Paşa'ya yüz elli nefer piyâde
ile Perezen Adası muhâfazası şartıyla bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 28 B. sene [1]199
Kocaili sancağı sâbıkâ Ohri mutasarrıfı ve Boğdan başbuğu olup Bender'e me’mûr olan Osman
Paşa'ya tevcîh. Selh‑i Ş. sene [1]199
Kocaili sancağı İbrail muhâfızlığı ile mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Kocaili sancağı sâbıkâ Hanya muhâfızı ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olan Süleyman Paşa'ya
tevcîh olunmuşdur. 23 Za. sene 1200
Kocaili sancağı sâbıkâ İlbasan sancağına mutasarrıf ve hâlâ Fethülislâm Muhâfızı Canikli
Vezîr Süleyman Paşazâde mîr‑i mîrândan Mehmed dâme ikbâlühûya kemâ‑kân mahall‑i mezkûrda
muhâfazaya kıyâm eylemek şartıyla ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 8 Ca. Sene 1201
Kocaili sancağı mîr‑i mîrân‑ı mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Kocaili sancağı hâlâ Karaman vâlisi olup bu def‘a Bahr‑i Siyah Boğazı'na muhâfız ta‘yîn olunan
Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine Karadeniz Boğazı'ndan Revancık564 ve Şile ve Kocaili
ve sâir Anadolu sevâhilini muhâfazaya ikdâm şartıyla ber‑vech‑i arpalık ilhâkan tevcîh. 4 M. sene
1202. Karaman âhara verilmişdir.
Kocaili sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Kocaili sancağı Maçin muhâfızı ve Rumeli pâyesi olan Muhtar Paşazâde Abdullah Paşa'ya tevcîh.
12 L. sene [1]203
Kocaili sancağı sâbıkâ Adana vâlisi ve Karadeniz Boğazı Muhâfızı Silâhdar Vezîr Mustafa Paşa'ya
tevcîh. Gurre‑i Za. sene [1]203
Kocaili sancağı sâbıkâ Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr el‑Hâc Sâlih Paşa'ya tevcîh. 19 Z.
sene [1]203
Kocaili sancağı sâbıkâ Niğde mutasarrıfı mîr‑i mîrândan Kürd Osman Paşa'ya tevcîh. 17 R. sene
[1]204
Rütbe‑i vezâret tevcîh. 19 R. sene [1]204
Kocaili sancağı vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Kocaili sancağı sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Ürgübî Vezîr Ömer Paşa'ya tevcîh. 25 L. sene [1]204
Kocaili sancağı hâlâ Varna Muhâfızı Vezîr Ferhâd Paşa'ya tevcîh. 12 S. sene [1]205
Kocaili sancağı Tuna Kapudanı Vezîr Ahmed Paşa'ya tevcîh. 2 L. sene [1]205
Kocaili sancağı sâbıkâ Silistre Vâlisi Vezîr Halil Paşa'ya tevcîh. 23 Za. sene [1]205
Kocaili sancağı sâbıkâ Akdeniz Başbuğu Trapoliçeli565 Nakîbzâde mîr‑i mîrândan Seyyid Mustafa
Paşa'ya tevcîh. 26 M. sene [1]206
Kocaili sancağı sâbıkâ Çirmen mutasarrıfı ve Rumeli pâyesi olan Tâhir Paşa'ya tevcîh. Gurre‑i N.
sene [1]206
Kocaili sancağı sâbıkâ Aksaray sancağına mutasarrıf Uzun Abdullah Paşazâde mîr‑i mîrândan
Abdullah Nebih Paşa'ya tevcîh. 6 S. sene [1]207
564 Riva Mahallesi (Beykoz/İstanbul‑Türkiye); Üsküdar'a bağlı Revancık kalesi (Nüfus Defterleri (NFS.d), no. 182,
s. 205)
565 Tripoliçe, Trípolis (Yunanistan)
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[s. 236]

[32.13] Livâ‑i İskenderiyye‑i Mısır566

Ümerâ‑i deryâdan İzmirli Ali Bey'in mutasarrıf olduğu senevî on beş yük sağ akçe Çekdirme567
sefînesi sâlyânesinin sâbıkı misillü sekiz yük kırk bin akçesi tenzîl ve mukâbelesinde livâ‑i mezbûr
mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Gâzi Hasan
Paşa hazretleri arz ve iltimâs ve seksen sekiz senesi Eylül'ünden Şubat'ı gâyetine değin altı aylık
ve doksan senesi Mart'ından sene‑i mezbûre içinde vâki‘ Eylül'e varınca dahi altı aylık ki cem‘an
bir senelik sâlyânesi için on beş yük sağ akçeye iki kıt‘a hazîne tezkiresi verilmiş olduğuna binâen
doksan senesine mahsûben verilen sâlyânesi sene‑i âtiye sâlyânesine takâs ve mahsûb olunmak
üzere memhûr temessüğü ahz ve Sâlyâne Kalemi'nde hıfzolunmağla livâ‑i mezbûr sene‑i merkûme
Mart'ından i‘tibâr ile tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr el‑Hâc Mehmed Emin Recâî Efendi i‘lâm etmeğin
mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 5 Ra. sene [1]190
Ümerâ‑i deryâdan olup hâlâ livâ‑i mezbûra mutasarrıf İzmirli Ali dâme izzühûnun süvâr olduğu
Çekdirme sefînesinin para üçere senevî on beş yük akçe sâlyânesinden sekiz yük kırk bir akçesi
bundan akdem tenzîl ve mukâbelesinde zikrolunan İskenderiye‑i Mısır sancağı mûmâ‑ileyhe tevcîh
ve hâlâ üzerinde olup lâkin iklîm‑i Mısır'da birkaç seneden beri vukû‘ bulan ihtilâl takrîbiyle livâ‑i
mezbûrun hâsılâtına tedennî ârız olmakdan nâşî mûmâ‑ileyhin ahz u istîfâsına dest‑res olabildiği
âidât vech‑i muharrer üzere mûmâ‑ileyhe tevcîh olunan livâ‑i mezbûr mukâbili sâlyânesinden
hatt u tenzîl olunan meblağ‑ı mezkûreden dûn olmak hasebiyle süvâr olduğu Çekdirme sefinesinin
masârifâtını idâre ve rü’yetden aczi zâhir ve bedîdâr olduğunu hâlâ Deryâ Kapudanı Vezîr Gâzi
Hasan Paşa hazretleri inhâ ve sâlifü'z‑zikr mutasarrıf olduğu on beş yük akçe Çekdirme sefînesi
sâlyânesinden bin yüz doksan iki senesi Mart'ından i‘tibâr ile üç yük akçesi tenzîl ve mukâbelesinde
zikrolunan İskenderiye sancağı müceddeden mûmâ‑ileyhe tevcîhe olunmuşdur. 18 Z. sene [1]191
Süvâr olduğu Çekdirme sefinesinin an‑hızâne vechile para üçere senevî on beş yük akçe
sâlyânesinden tenzîl olunan üç akçe mukâbili Mısır İskenderiyesi sancağına mutasarrıf İzmirli
el‑Hâc Ali Bey fevt olup zikrolunan sâlyânesiyle livâ‑i mezbûr mahlûl ve Mîr Mahmud zîde mecdühû
her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen sâlyâne‑i mezbûre ile livâ‑i
mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmak bâbında Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem Gâzi Hasan Paşa
hazretleri arz eylediği ecilden zikrolunan on iki yük akçe Çekdirme sefînesi sâlyânesiyle livâ‑i mezbûr
mûmâ‑ileyh Mîr Mahmud zîde mecdühûya tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 Z. sene 1197
Dimyat ve Reşid sancakları ile tevcîh. 2 Ş. sene 1201. Terkîn. Sâlyâne defterine nazar oluna.
İskenderiye‑i Mısır muhâfazası şartıyla livâ‑i mezbûr ve Dimyat ve Reşid sancakları sâbıkâ
İnebahtı mutasarrıfı Keko Ali Paşazâde İsmail Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 Z. sene 1201

[32.14] Livâ‑i Dimyat568 maa Reşid569

Livâ‑i mezbûr sâbıkâ Midilli sancağına sâlyânesi mukâbili mutasarrıf ümerâ‑i deryâdan
Hüsameddin dâme ikbâlühûya Kapu[dan‑ı] Deryâ Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Hasan Paşa i‘lâmıyla
şurûtuyla tevcîh. 20 N. sene [1]174; Tafsîli Sâlyâne defterindedir.
Livâ‑i mezbûr Paşa‑yı mûmâ‑ileyhin oğlu Hamdullah Bey'e rütbe‑i mîr‑i mîrânî ve Cezayir
Beylerbeyiliği pâyesiyle tevcîh. 17 M. sene [1]184. Tafsîli Sâlyâne defterindedir.
Livâ‑i mezbûr Ağrıbozlu Vezîr Mehmed Paşazâde Osman Bey'e tevcîh olunup tafsîli Sâlyâne
defterindedir. 8 S. sene [1]189
566 Alexandria (Mısır)
567 16. yüzyıl ile 20. Yüzyılın son çeyreği arasında nakliye gemisi olarak kullanılan ve en son şekli ile "Çektirme"
ismi ile bilinen bir çeşit ahşap gemidir. Bk. İdris Turna-Ahmet Emre Pirim, "Çektirme Gemisinin Tarihi ve Dö‑
nemin Ticari Faaliyetlerindeki Rolü Üzerine Bir İnceleme", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmalar Dergisi
(OBÜSİAD), C. 5, S. 7, 2015, s. 119-135.
568 Dimyat, Damietta (Mısır)
569 Rašíd, Rosetta (Mısır)
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Livâ‑i mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınıp tafsîli Sâlyâne defterindedir. 27 S. sene [1]190
Ümerâ‑i deryâdan olup hâlâ livâ‑i mezbûra mutasarrıf Mehmed Paşazâde Osman dâme izzühûnun
süvâr olduğu Çekdirme sefînesinin pâre üçere senevî on beş yük akçe sâlyânesinden altı yük yirmi bin
akçesi bundan akdem tenzîl ve mukâbelesinde zikrolunan Dimyat maa Reşid sancağı mûmâ‑ileyhe
tevcîh ve hâlâ üzerinde olup lâkin iklîm‑i Mısır'da birkaç seneden beri vukû‘ bulan ihtilâl takrîbiyle
livâ‑i mezbûrun hâsılâtına tedennî ârız olmakdan nâşî mûmâ‑ileyhin ahz u istîfâsına dest‑res olabildiği
âidât vech‑i muharrer üzere mûmâ‑ileyhe tevcîh olunan livâ‑i mezbûr mukâbili sâlyânesinden
hatt u tenzîl olunan meblağ‑ı mezkûreden dûn olmak hasebiyle süvâr olduğu Çekdirme sefînesinin
masârifâtını idâre ve rü’yetden aczi zâhir ve bedîdâr olduğunu Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem
Gâzi Hasan Paşa hazretleri inhâ ve sâlifü'z‑zikr mutasarrıf olduğu on beş yük akçe Çekdirme sefînesi
sâlyânesinden bin yüz doksan iki senesi Mart'ından i‘tibâr ile üç yük akçesi tenzîl ve mukâbelesinde
zikrolunan Dimyat maa Reşid sancağı müceddeden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 18 Z. sene
[1]191
İskenderiye‑i Mısır ve Dimyat maa Reşid sancakları mutasarrıf‑ı sâbıklarının sâlyânelerine
bir dürlü halel gelmeyip edâ eylemek şartıyla hâlâ Prizrin sancağına mutasarrıf Keko Ali Paşazâde
Seyfeddin Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ilhâkan tevcîh olunmuşdur. 2 Ş. sene 1201.
Emri geri gelip, terkîn. Sâlyâne defterine nazar oluna.
İskenderiye‑i Mısır sancağı ile livâeyn‑i mezbûreyn sâbıkâ İnebahtı mutasarrıfı Keko Ali Paşazâde
İsmail Paşa'ya tevcîh. 4 Z. sene 1201

[s. 234]

[33.] Muhassıllık‑ı Eyâlet‑i Mora maa Muhâfızlık‑ı Kale‑i Anabolu570

Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ahmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 5 M. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. Fî 3 Z. sene [1]170
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ İçil sancağına mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 27 S. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Mustafa Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Eyâlet‑i mezbûre rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile sâbıkâ Silâhdâr‑ı Şehriyârî Hamza dâme mecdühû[ya]
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunup ancak eyâlet‑i mezbûre muhassıllık olup ve öteden beri ibtidâ‑i
zabtı Mart evvelinden i‘tibâr olunagelmekle işbu yetmiş iki senesi Mart'ı ibtidâsından zabt eylemek
üzere zikrolunan Mora Muhassıllığı rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 6 L. sene [1]172
Eyâlet‑i mezbûre hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr‑ı Şehriyârî‑yi sâbık Hamza Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti L. sene [1]173
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Anadolu vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine
yetmiş dört senesi Mart'ı ibtidâsından mukâtaâtını ve sene‑i mezbûre Şevvâl'inin onuncu gününden
dahi tayyârâtını zabt etmek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 10 L. sene [1]174
570 Nafplion (Yunanistan)
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Eyâlet‑i mezbûrenin mukâtaâtını yetmiş beş Mart'ı ibtidâsından ve tayyâratını sene‑i mezbûre
Şevvâl'inin beşinci gününden zabt etmek üzere sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem Ahmed
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]175. Sâbıkâ Defterdâr Paşa'dır.
Eyâlet‑i mezbûre yetmiş altı senesi Mart'ı ibtidâsından mukâtaâtını ve sene‑i mezbûre
Ramazân'ının yirmi altıncı gününden tayyârâtını zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tuğrâ‑yı şerîf hidmetiyle sâbıkâ
deryâ kapudanı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur. 26 N.
sene [1]176. Müteveffâ.
Eyâlet‑i mezbûre sâbıkâ Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine [kalesini] muhâfaza eylemek şartıyla yetmiş yedi senesi Zilhicce'sinin
dördüncü gününden zabt etmek üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Z. sene [1]177
Eyâlet‑i mezbûr rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ve Tevkî‘îlik ile Reîsü'l‑küttâb olan el‑Hâc Mehmed Emin
dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 3 Z. sene [1]178
Eyâlet‑i mezbûr Tevkî‘îlik ile maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 6 L. sene
[1]179
Tayyârâtını seksen Şevvâl'inin beşinci gününden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Mart'ı
ibtidâsından zabt etmek üzere eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Girid eyâletine mutasarrıf olup Kandiye
Muhâfızı Sadr‑ı esbak Hamza Hâmid Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 5
L. sene [1]180
Tayyârâtını 4 L. sene [1]181 târihinden ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Mart'ı ibtidâsından zabt
etmek üzere sâbıkâ Hanya Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]181
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını seksen iki senesi Mart'ı ibtidâsından Rikâb‑ı
Hümâyûn Kâimmakâmlığı ile sâbıkâ Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 2 N. sene [1]182
Seksen üç senesi Mart'ı ibtidâsından vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 14 L. sene [1]183
Seksen üç senesi Mart'ı ibtidâsından Sadr‑ı esbak Muhsinzâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh. Gurre‑i Za. sene [1]183
Ahmed Paşazâde Osman Bey'e rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh. 20 Ş. sene [1]184. Rikâb.
Sâbıkâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Kelleci Osman Paşa hazretlerine tevcîh. 5 Z. sene [1]184.
Rikâb.
Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ.12 Za. sene [1]185
Sâbıkâ Ağrıboz muhâfızı olup Derbendler başbuğu olan Mehmed Paşazâde Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Ali Paşa hazretlerine Derbendât Başbuğluğu umûrunu kemâ‑fi'l‑evvel idâre ve rü’yet ve
emniyyet husûsuna bezl‑i makderet eylemek şartıyla tevcîh. 23 S. sene [1]186
[s. 231]

Muhassıllık‑ı Eyâlet‑i Mora maa Muhâfızlık‑ı Kale‑i Anabolu
Hâlâ mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine emr‑i muhâfaza‑i kılâa ve
umûr‑ı derbendâta kemâ‑fi'l‑evvel ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene
[1]186
Sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine reâyâ ve
berâyâyı te’lîf ve istimâlet ve her hâlde himâyet ve sıyânet ve düşmandan vikâye ve muhâfazasına
sarf‑ı vüs‘ ü kudret eylemek şartıyla tevcîh olunmuşdur. 9 M. sene [1]187
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Vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine ibkâ. 9 Za. sene [1]187
Sâbıkâ Edirne Bostâncıbaşısı Mehmed Ağa'ya rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile tevcîh olunmuşdur. 3 Ra.
sene [1]188. Rikâb.
Sâbıkâ Karaman Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hazînedâr Ali Paşa hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 8 B. sene [1]188
Sâbıkâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İbrahim Paşa hazretlerine tevcîh olunmuşdur.
12 N. sene [1]189
Sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Hasan Paşa hazretlerine tayyârâtını
gurre‑i N. sene [1]190 târihinden ve mukâtaâtını doksan bir senesi Mart'ından zabt etmek üzere
tevcîh. 3 Ş. sene [1]190
Tayyârâtını 16 Ca. sene [1]191 târihinden ve mukâtaât ve cizye mâddelerini Mâliye'den tahrîr
olunan emr‑i âlîşânda münderic olan kâide‑i mîriyyeye tatbîk ederek idâre ve rü’yet ve îfâ‑yı şerâit‑i
me’mûriyyetine ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ohri mutasarrıfı Moravî
Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 16 Ca. sene [1]191
Bu makûle mîrîli menâsıbın senesi tamâmından mukaddem azl olundukda emvâl‑i mîriyyenin
tanzîmi husûsunda kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyye ne vechile ise ol vechile iktizâ eden emr‑i şerîf
Mâliye'den tahrîr ve Başmuhâsebe'ye kaydolunmasıçin ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî ilmühaber kâimesi
verildi. 16 Ca. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr Vezîr‑i müşârun‑ileyh Ahmed Paşa hazretlerine ibkâ. 7 L. sene [1]191
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Ağrıboz Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine tevcîh.
25 Ra. sene [1]192
Mora eyâleti vezîr‑i müşârun‑ileyh İbrahim Paşazâde Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa
hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Mora eyâleti sâbıkâ Belgrad Muhâfızı Süleyman Paşazâde Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 20 C. sene [1]193
Mora eyâleti Vezîr Gâzi Hasan Paşa hazretlerine tevcîh. 25 B. sene [1]193
Eyâlet‑i mezbûr Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından el‑Hâc İbrahim Ağa'ya kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene
[1]194
Eyâlet‑i mezbûr ve muhassıllık el‑Hâc İbrahim Ağazâde Ali'ye Dergâh‑ı Âlî Kapıcıbaşılığı
pâyesiyle tevcîh olunmuşdur. 26 S. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr ve muhassıllığı Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine tevcîh. 24
C. sene [1]195
Eyâlet‑i mezbûr ve muhassıllığı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ. 4 L. sene [1]195
Tayyârâtını tevcîhi târihinden ve mukâtaâtını doksan yedi senesi Mart'ı ibtidâsından ve cizye ve
avârız ve bedeliyyesini dahi sene‑i mezbûre Muharrem'i gurresinden zabt u rabt ve Anabolu kalesini
muhâfaza eylemek şartıyla Mora eyâleti ve muhassıllığı sâbıkâ Kandiye Muhâfızı Vezîr Râif İsmail
Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]196
Mora eyâleti ve muhassıllığı vezîr‑i müşârun‑ileyhe Râif İsmail Paşa hazretlerine bâ‑hatt‑ı
hümâyûn kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 7 L. sene [1]197
Mora eyâleti sâbıkâ Girid Vâlisi Kâimmakâm Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 23 R. sene [1]198

458

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Mora eyâleti Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ. 17 B. sene [1]199
Tayyârâtını 12 L. sene [1]199 târihinden zabt ve Anabolu kalesini muhâfaza şartıyla Mora eyâleti
ve muhassıllığı Vezîr‑i mükerrem Yusuf Paşa hazretlerine tevcîh. 12 L. sene [1]199
Hâlâ muhassıl olan Kapıcıbaşı Ahmed Ağa'ya kemâ‑kân muhassıllık tevcîh. 4 L. sene 1200
[s. 232]

Eyâlet‑i Mora
Rütbe‑i vezâret verilen Ağrıbozlu İbrahim Paşazâde Ebubekir Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh. 2 Ş. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ İnebahtı sancağına mutasarrıf Vezîr Mehmed Arslan Paşa hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 14 Za. sene 1201
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Mora Muhassılı Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup rütbe‑i vezâret
verilen Ahmed Paşa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 Ra. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]202
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Bosna Vâlisi Vezîr Ebubekir Paşa'ya tevcîh. 12 N. sene [1]203
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Selanik mutasarrıfı Vezîr Selim Sırrı Paşa'ya tevcîh. 15 C. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Rumeli Vâlisi Vezîr Seyyid Ahmed Paşa'ya tevcîh. 29 C. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. Selh‑i Za. sene [1]204
Eyâlet‑i mezbûr sâbıkâ Mısır Vâlisi Vezîr el‑Hâc İsmail Paşa'ya tevcîh. 17 B. sene [1]205
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
Eyâlet‑i mezbûr Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr Mustafa Paşa'ya tevcîh. 19 Ca. sene [1]206
târihinde zabt etmek üzere [tevcîh]. 14 C. sene [1]206
Eyâlet‑i mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]206
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 233
[s. 235]

[33.1] Livâ‑i Mora571
[33.2] Livâ‑i Mizistre572
[33.3] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Eyâlet‑i Mora

Mora sancağında Kalamata573 nâhiyesinde Galata574 nâm karye ve gayrıdan altmış dört bin beş yüz
akçe zeâmet ile eyâlet‑i Mora'nın defter kethüdâsı Mehmed veled‑i Ali fevt olup zeâmet‑i mezbûr
ile kethüdâlığı mahlûl ve sulbî oğlu Nu‘mân'a Mora Vâlisi Vezîr el‑Hâc Ali Paşa hazretlerinin arz ve
iltimâsıyla tevcîh. 21 R. sene [1]187
Mora sancağında Kalamata nâhiyesinde Galata nâm karye ve gayrıdan altmış dört bin beş
yüz akçe yazısını muhassıl tarafına edâ eylemek üzere eyâlet‑i mezbûrenin defter kethüdâsı olan
Nu‘mân veled‑i Mehmed fevt olup zeâmet‑i mezbûr ile Defter Kethüdâlığı mahlûlünden erbâb‑ı
istihkâkdan müteveffâ‑yı merkûmun karındaşı dârende Abdi veled‑i Mehmed Emin zîde mecdühûya
tevcîh olunması bâbında Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Ahmed Paşa hazretleri arz ve iltimâs ve
571 Peloponnese (Yunanistan)
572 Mistra, Mystras (Yunanistan)
573 Kalamata (Yunanistan)
574 BOA, TT.d. no. 879, s. 15.
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şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnum mûcebince vezîr‑i müşârun‑ileyhe
hitâben emir yazılmışdır. Fî 2 Za. sene [1]213
[s. 237]

[33.4] Kapudanlık‑ı Süveys575
[33.5] Kapudanlık‑ı Anabolu

[s. 238]

[33.6] Kapudanlık‑ı Başbuğluk‑ı Kapudanân‑ı Nehr‑i Tuna

Tuna Şaykaları576 kapudanları başbuğu olan Mustafa Paşa pîr ve alîl olup Tuna donanması
sefînelerini i‘mâl ve istihdâma kudreti kalmadığı Vidin Muhâfızı Vezîr Mehmed Paşa tarafından i‘lâm
ve inhâ ve yerine âharı ta‘yîni ile sefâyin‑i merkûme ol havâliye me’mûr kılınması istid‘â olunmağla
yine Tuna donanması sefâyini kapudanlarından olup İsakçı'da Üstüaçıklar577 başbuğu olan Mahmud
kapudan yarar ve kârgüzâr ve müstakîm ve sadâkatkâr olduğuna binâen kendiden her vechile hidmet
me’mûl ve muntazar olmağla rü’yet ve temşiyeti uhde‑i ihtimâmına ihâle olunan umûr ve husûsa
ihtimâm ve fermân olunan hidemât‑ı aliyyeye bilâ‑tereddüd kıyâm ve edâ ve icrâsına ihtimâm ile
hidemât‑ı pesendîde izhârına takayyüd‑i tâm eylemek şartıyla mûmâ‑ileyhe mîr‑livâlık ile Tuna
Donanması Kapudanlığı Başbuğluğu 2 B. sene [1]150 târihinde tevcîh ve emr‑i şerîf yazılmışdır.
Rikâb‑ı Hümâyûn tarafından dahi Vidin ve Niş cânibleri seraskeri Vezîr Mehmed Paşa'nın i‘lâmı
ve deryâ kapudanı Vezîr Süleyman Paşa'nın arzı ve sâdır olan fermân‑ı hümâyûn mûcebince sâbıkâ
Tersâne‑i Âmire kethüdâsı olan Mahmud Kapudan'a Cezayir‑i Garb Beylerbeyiliği pâyesiyle Nehr‑i
Tuna Donanması Kapudanlığı 2 B. sene [1]150 târihinde tevcîh ve emr‑i şerîf yazılmışdır.
Nehr‑i Tuna'nın kadîmden ahvâline vâkıf ve Tuna sefâyini i‘mâlinin dekâyık ve hakâyıkına ârif
olup Girdâb Ağalığı578 hidmetinde olan Ahmed Ağa Ordu‑yı Hümâyûn'un Tuna'ya dâir vâki‘ olan
hidmetlerinde sarf‑ı miknet ve bezl‑i kudret edip bu vechile kârgüzârlığı bedîdâr ve bundan böyle
kendiden hidmet zuhûru âşikâr olmağla fî‑mâ‑ba‘d rü’yet ve temşiyeti uhdesine ihâle kılınan umûr ve
husûsa ihtimâm ve fermân olunan hidemât‑ı aliyyeye bilâ‑tereddüd kıyâm ve edâ ve icrâsına ikdâm
ile hidemât‑ı pesendîde izhârıyla takayyüd‑i tâm eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i hüsrevâneden
Cezayir‑i Garb Beylerbeyiliği pâyesiyle Nehr‑i Tuna Donanması Kapudanlığı mûmâ‑ileyh Ahmed'e
14 Ca. sene [1]151 târihinde tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
Mûmâ‑ileyh mîr‑i mîrân‑ı kirâmın kârgüzâr ve sadâkat‑şiârlarından olduğuna binâen bu âna
dek Donanma‑yı Hümâyûn ile hidemât‑ı aliyyede bezl‑i makdûr edip şâyeste‑i âtıfet ve bâyeste‑i
mekrümet olmağla bundan böyle vârid olan evâmir‑i şerîfe mûceblerince amel ve hareket eylemek
şartıyla zikrolunan Tuna Kapudanlığı mûmâ‑ileyhe 6 C. sene [1]152 târihinde ibkâ ve mukarrer
kılınıp emr‑i şerîf yazılmışdır.
Kapudanlık‑ı mezbûr cânib‑i mîrîden hâs ta‘yîni ile bir kimesnenin nasb ve ta‘yîn olunması esfâr
vakitlerinde iktizâ edip hengâm‑ı musâlahada lüzûmu olmadığından mâadâ bî‑hûde emvâl‑i mîriyye
hasâretine bâdî bir hâlet olmağla imdi eğer iktizâ eder ise Tuna ocaklık şaykaları kapudanlarından
bir münâsib kimesneye hîn‑i lüzûmunda başbuğ olmak ve fî‑mâ‑ba‘d kapudanpaşalık nâmı olmamak
üzere Tuna kapudanlığı mutasarrıfı Ahmed Paşa'nın üzerinden ref‘ ve kaydı 21 M. sene [1]154
târihinde sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince terkîn ve üzerinde olan hâs kaydı dahi ref‘ ve iktizâ
575 Süveyş, Suez (Mısır)
576 Şayka Macarca bir kelime olup Karadeniz'de Osmanlılar'ın kıyıları koruma, Kazaklar'ın ise korsanlık maksadıyla
kullandıkları, altı düz ve enli, büyükçe bir kayık biçimindeki, 20 ilâ 50 savaşçısı, 1 ilâ 3 topu bulunan bir nevi
savaş gemisidir. (Sertoğlu, "Şayka", Lügat, s. 321)
577 Üstüaçık,Tuna ve Don nehirlerinde işleyen, bir dümenci ve sekiz kürekçisi bulunan bir kayık çeşididir. (Pakalın,
"Üstü Açık", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, s. 561.)
578 Girdap ağalığı, erzak ve mühimmat gemilerini Tuna'dan emniyet içinde geçirmek üzere tayin edilen memurlara
verilen bir ünvandır. (Sertoğlu, "Girdab Ağası", Lügat, s. 123)
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eden emr‑i şerîf yazılmak üzere Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verildiği mukayyeddir. Fermân devletlü
sultânım hazretlerinindir.
[s. 237]

Kapudanlık‑ı Başbuğluk‑ı Kapudanân‑ı Nehr‑i Tuna
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Çadırcızâde Mehmed Ağa Nehr‑i Tuna'nın her tarafına ârif ve ol
havâlinin kâffe‑i umûruna vâkıf olduğundan başka yarar ve kârgüzâr ve uhdesine ihâle kılınan umûr
ve husûsun ber‑vech‑i matlûb rü’yet ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı
inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden Nehr‑i Tuna donanması kapudanları başbuğluğu ağa‑yı
mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr olunmuşdur. Fî 15 M. sene 1202
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 239]
[s. 240]

[33.7] Kapudanlık‑ı Şattülarab579

Kapudanlık‑ı mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı İbrahim dâme ikbâlühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
Gurre‑i N. sene [1]168
Mezkûr fevt olup kapudanlığı mahlûl ve sâbıkâ Kurna580 Ağası ve Serturnayî Ahmed zîde kadruhû
her vechile mukdim ve kârgüzâr olduğunu hâlâ Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i
mükerrem Süleyman Paşa hazretleri kâimesiyle inhâ ve kapudanlık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe
tevcîhini iltimâs etmekle şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn mûcebince rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile
kapudanlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i Za. sene [1]172
Basra'da Nehr‑i Şattülarab kapudanı olan Ahmed Paşa bu esnâda fevt olup kapudanlığı mahlûl
ve merkûmun düyûn‑ı kesîresi olduğundan düyûnuna nazaran terekesi şey’‑i kalîl ve oğlu Mustafa
zîde mecdühû umûrunu rü’yet ve idâreye sâhib‑i iktidâr ve babası düyûnunu edâya müteahhid olduğu
ecilden babası düyûnunu edâ ve ashâbını iskât ve irzâ eylemek şartıyla kapudanlık‑ı mezkûrun
babası mahlûlünden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ihsân buyurulmasını hâlâ Bağdad ve Basra eyâletlerine
mutasarrıf olan Vezîr‑i mükerrem Süleyman Paşa hazretleri memhûr kâimesiyle inhâ ve iltimâs ve
müşârun‑ileyhin iltimâsı üzere kapudanlık‑ı mezkûrun taahhüdüne riâyet eylemek şartıyla tevcîh
olunmasıçin başdefterdâr olan İbrahim Efendi dahi i‘lâm etmeğin vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsı ve
defterdâr‑ı mûmâ‑ileyhin i‘lâmı mûceblerince Şattülarab Kapudanlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emri
tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. Fî 20 L. sene [1]173
Basra'da vâki‘ Nehr‑i Şattülarab kapudanı olan Mustafa Paşa'nın zabt u rabta adem‑i iktidârından
gayrı Donanma‑yı Hümâyûn'un i‘mâl ve idâresi emrinde kemâl‑i rehâvet ve müsâhelesi hasebiyle
umûr‑ı Donanma‑yı Hümâyûn müşevveş ve muhtel ve levendâtı perâkende ve perîşân olup fi'l‑asl
yirmi mikdârı fırkateden ibâret iken merkûmun rehâvet ve ihmâli hasebiyle dört fırkateye münhasır
olup neferâtı dahi perîşân ve muzmahil olmağla Donanma‑yı Hümâyûn'un idâre ve i‘mâl ve şatt‑ı
mezbûrun muhâfazası çeri ve cesûr ve zabt u rabta kâdir ve istikâmetle mevsûf bir kimesneye muhtâc
olduğuna binâen merkûm Mustafa Paşa azl ve Aşcızâde Mehmed Paşa torunu olan Sâlih zîde mecdühû
hüsn‑i sülûk ile mevsûf ve sadâkat ve istikâmetle ma‘rûf kârgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve hidmet‑i
mezbûreye istihdâma sezâvâr olduğu ecilden hâlâ Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf olan
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretleri nasb ve hil‘at ilbâs edip rütbe‑i mîr‑i mîrânî dahi
verilmesini kâimesiyle inhâ ve iltimâs etmekle zikr [olunan] Şattülarab Kapudanlığı rütbe‑i mîr‑i
mîrânî ile mûmâ‑ileyh Sâlih zîde mecdühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 24 B. sene
[11]77. Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir.
579 Shatt Al‑Arab (Basra‑Irak)
580 Al Qurnah (Irak)
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[33.8] Kethüdâlık‑ı Defter‑i Eyâlet‑i Cezayir

İnebahtı ve Karlıili sancaklarında Agrafa581 ve gayrı nâhiyelerde Kliço582 nâm karye ve gayrıdan
elli bin on dört akçe zeâmetle eyâlet‑i Cezayir'in Defter Kethüdâsı Ali yedinde olan berâtın verip
zeâmet‑i mezbûr ile Defter Kethüdâlığı'ndan hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yed edip mahlûl olmağla zeâmet‑i
mezbûre ve Defter Kethüdâlığı hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yedinden oğlu Mehmed Halimî zîde mecdühûya
tevcîh olunmuşdur. 7 M. sene [1]175; Re’sen.
Mûmâ‑ileyh Tersâne‑i Âmire'de iktizâ eden hidmetini tarafından nasbeylediği vekîli rü’yet ve
edâ eyledikden sonra "hidemât‑ı aliyyede mevcûd değildir" deyü zeâmet ve defter kethüdâlığına
zarar gelmemek üzere Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin
arzıyla kaydına şerh verilmek için emr‑i şerîf tahrîr olunmağla bâ‑fermân‑ı âlî işbu kayda dahi şerh
verilmişdir. 15 Za. sene [1]181
Hâlâ Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem İzzet Mehmed Paşa hazretlerine hüküm:
İnebahtı ve Karlıili sancaklarında Agrafa ve gayrı nâhiyelerde Kliço nâm karye ve gayrıdan elli
bin on dört akçe zeâmete eyâlet‑i Cezayir'in Defter Kethüdâlığı ilhâkıyla mutasarrıf Seyyid Mustafa
Nuri bilâ‑veled fevt olup zeâmet‑i mezbûr ile Defter Kethüdâlığı mahlûl ve emekdârlarından ve
erbâb‑ı istihkâkdan dârende Mehmed Şemseddin veled‑i Abdullah zîde mecdühûya tarafından
verilen memhûr tezkire mûcebince tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâm eylemen em‑
rim olmuşdur. Buyurdum ki; sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim ve sen ki vezîr‑i müşârun‑ileyhsin
tarafından verilen memhûr tezkire mûcebince mûmâ‑ileyh Mehmed Şemseddin veled‑i Abdullah
zîde mecdühû[yu] zikrolunan Cezayir eyâletinin Defter Kethüdâlığı hidmetinde istihdâm eyleyip
min‑ba‘d sâdır olan emr‑i şerîfime mugâyir âharı dahl ü taarruz etdirmeyesin deyü vezîr‑i müşâ‑
run‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 26 Ra. sene [1]243

[33.9] Defterdârlık‑ı Tîmârhâ‑yı Cezayir
[s. 242]

[34.] Defterdârlık‑ı Şıkk‑ı Evvel

Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı el‑Hâc Ahmed dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. 8 L. sene [1]169
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Şıkk‑ı Evvel Defterdârı ve Yeniçeri Efendisi Mehmed Efendi'ye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Gurre‑i S. sene [1]170. Telhîsi ve hatt‑ı hümâyûnu Kethüdâ‑yı
Sadr‑ı Âlî Hüseyin Ağa'da kalmışdır.
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ yine Şıkk‑ı Evvel defterdârı olan el‑Hâc Ahmed dâme ulüvvuhûya
bâ‑emr‑i âlî tevcîh. 8 C. sene [1]170
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı el‑Hâc Ahmed Efendi dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı mutasarrıf‑ı esbakı Halimî Mustafa Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 3 N. sene [1]171
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 3 L. sene [1]171
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]172
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı sâbıkâ Muhâsebe‑i Evvel İbrahim zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 7 Ra. sene [1]173
581 Agrafa (Yunanistan)
582 BOA, TT.d. no. 105, s. 551'de " "لكچوşeklinde yazılmıştır.
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Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh el‑Hâc İbrahim dâme ulüvvuhû[ya] bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]173
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ yine Şıkk‑ı Evvel defterdârı olan el‑Hâc Ahmed Efendi
dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 7 Za. sene [1]173
Defterdârlık‑ı mezbûr Devlet‑i Aliyye'nin mesbûkü'l‑hidme emekdârlarından sâbıkâ Defter
emîni olan Lâmî Paşazâde Mustafa Beyefendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 9 Ca.
sene [1]174
[s. 241]

Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı sâbıkâ Rûznâmçe‑i Evvel el‑Hâc Abdi Efendi dâme mecdühû Devlet‑i
Aliyye'nin mesbûkü'l‑hidme emekdâr ve sadâkatkâr ve müstakîm ve sezâvâr olmağla kemâl‑i
sadâkat ve istikâmet eylemek şartıyla Hazîne‑i Âmire'nin Başdefterdârlığı bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 26 Ş. sene [1]174
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh el‑Hâc Abdi Efendi dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ olunmuşdur. Hatt‑ı hümâyûnu reîs tarafında mahfûzdur. 10 L. sene [1]174
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh el‑Hâc Abdi dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]175
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh el‑Hâc Abdi dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 3 L. sene [1]176
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı sâbıkâ Tersâne‑i Âmire emîni olan Mehmed Râkım dâme mecdühûya
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince tevcîh olunup hatt‑ı hümâyûnu sâhib‑i devlet
tarafında kalmışdır. 25 Z. sene [1]176
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
Mehmed Emin Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. Fî 4 B. sene [1]177
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı olan Mehmed Emin dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. Fî 6 L. sene [1]177
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ defter emîni olan es‑Seyyid Mehmed Avnî dâme mecdühûya
şeref‑sudûr olan emr‑i hümâyûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. Fî 24 S. sene [1]178
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı es‑Seyyid Mehmed Avnî dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Tersâne‑i Âmire emîni olan İbrahim Sârım Efendi'ye bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 11 S. sene [1]180
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 5 L.
sene [1]180
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh İbrahim Sârım Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ olunmuşdur.
4 L. sene [1]181
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ çavuşbaşı olan Âtıfzâde izzetlü Ömer Efendi'ye bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 18 C. sene [1]182
Defterdârlık‑ı mezbûr L. sene [1]182 târihinden mûmâ‑ileyh el‑Hâc Ömer Vahîd Efendi'ye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 3 B. sene [1]182
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Başmuhâsebeci es‑Seyyid İbrahim Efendi'ye [bâ]‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 6 Za. sene [1]182
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Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Mektûbî‑i Defterî Ali İsmet Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 14 L.
sene [1]183
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 23 L. sene [1]184
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Zimmet Halîfesi el‑Hâc İsmail Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 12 S.
sene [1]185
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Mâliye Tezkirecisi ve Başdefterdâr vekîli olan Derviş Mehmed
Efendi'ye tevcîh. 21 L. sene [1]185
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 13 Za. sene [1]185
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 8 Za. sene [1]186
Defterdârlık‑ı mezbûr Derviş Mehmed Efendi'ye ibkâ kılınmışdır. 7 Za. sene [1]187
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Rikâb‑ı Hümâyûn Defterdârı Âtıfzâde el‑Hâc Ömer Vahîd Efendi'ye
tevcîh. 28 C. sene [1]188
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Şıkk‑ı Evvel defterdârı olan Derviş Mehmed Efendi'ye tevcîh. 22
B. sene [1]188
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]188
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Kethüdâ‑yı Sadr‑ı Âlî el‑Hâc Mehmed Emin Recâî Efendi'ye tevcîh.
13 S. sene [1]189
Defterdârlık‑ı mezbûr efendi‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene
[1]189
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Mâlikâne Halîfesi Hasan Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 5 Ca. sene
[1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Hasan Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 7 L.
sene [1]191
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ başdefterdâr mektûbcusu olan es‑Seyyid Mustafa Efendi'ye tevcîh
olunmuşdur. 15 N. sene [1]192
Defterdârlık‑ı mezbûr efendi‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Defterdârlık‑ı mezbûr efendi‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]193
Defterdârlık‑ı mezbûr efendi‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 3 L. sene [1]194
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Defter Emîni Hasan Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 27 Ca. sene
[1]195
Başdefterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Defter Emîni es‑Seyyid el‑Hâc Mustafa Efendi'ye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 17 N. sene [1]196
Başdefterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh es‑Seyyid el‑Hâc Hâfız Mustafa Efendi'ye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 3 L. sene [1]196
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Zimmet Halîfesi Seyyid Feyzullah Efendi'ye tevcîh. 25 M. sene
[1]197
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 8 L. sene [1]197
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı sâbıkâ Defter Emîni Ahmed Nazif Efendi'ye tevcîh. 16 Ca. sene [1]198
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Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ başmuhâsebeci olan Süleyman Feyzi Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 4 B. sene [1]199
Şıkk‑ı Evvel defterdârlığı sâbıkâ Mâlikâne Halîfesi Süleyman Râşid Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 15 Ş. sene [1]199
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı efendi‑i mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene
[1]199
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Defterhâne‑i Âmire Emîni Hasan Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. Fî 10 B. sene 1200
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı mûmâ‑ileyh Hasan Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı sâbıkâ Tersâne‑i Âmire Emîni Ahmed Nazif Efendi'ye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 12 S. sene 1201
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı efendi‑i mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene
1201
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı sâbıkâ Kalemiyye halîfesi olan İsmail Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 24 Z. sene 1201
Şıkk‑ı Evvel Defterdârlığı sâbıkâ Defter Emîni Süleyman Râşid Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 28 Ra. sene [1]202
Sâbıkâ Defter Emîni Ali Râif Efendi'ye tevcîh. 3 Ş. sene [1]204
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Sâbıkâ Başdefterdâr Mektûbcusu Şerîf Mehmed Efendi'ye tevcîh. 26 S. sene [1]205
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 2 L. sene [1]205
İbkâ. 3 L. sene [1]206
Sâbıkâ Sadrıa‘zam Kethüdâsı el‑Hâc İbrahim Efendi'ye tevcîh. 10 N. sene [1]207
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]207
Sâbıkâ Tersâne‑i Âmire Emîni es‑Seyyid Osman Efendi'ye tevcîh. Gurre‑i N. sene [1]208
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]208
[s. 242]

[34.1] Defterdârlık‑ı Şıkk‑ı Sânî

Defterdârlık‑ı mezbûr mutasarrıfı Göynüklü583 Ahmed Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 8 L.
sene [1]169
Şıkk‑ı Sânî Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı Göynüklü Ahmed Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]171
Mûmâ‑ileyh Ahmed Efendi vefât etmekle Şıkk‑ı Sânîlik yoluyla Şıkk‑ı Sâlis bulunan Üsküdarî
Sâlih Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 20 Ş. sene [1]172
Mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Üsküdarî Sâlih Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 4 L. sene
[1]173
583 Göynük (Bolu‑Türkiye)
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Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Üsküdarî Sâlih Efendi zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
olunmuşdur. 10 L. sene [1]174
Defterdârlık‑ı mezkûr sâbıkâ Şıkk‑ı Sâlis olan Ârifî Paşa dâmâdı Süleyman Efendi'ye bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur.16 M. sene [1]175
Defterdârlık‑ı mezkûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Süleyman Efendi zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]175
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Süleyman zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ. Fî 3 L. sene [1]176
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Süleyman zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Süleyman zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
4 L. sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene
[1]179
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî 5 L. sene [1]180
Defterdârlık‑ı mezbûr Süleyman Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 4 L.
sene [1]181
Defterdârlık‑ı mezbûr L. sene [1]182 târihinden mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 3 B. sene
[1]182
[Ek: 242/1]

Defterdârlık‑ı Şıkk‑ı Sânî
Defterdârlık‑ı mezbûr mutasarrıfı Süleyman Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
16 L. sene [1]183. Rikâb‑ı Hümâyûn.
Defterdârlık‑ı mezbûr mutasarrıfı Süleyman Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
25 L. sene [1]184
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 17 L. sene [1]185
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 14 L. sene [1]186
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 10 L. sene [1]187
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6 L. sene [1]188
Defterdârlık‑ı mezbûr Ârifî [Paşa] dâmâdı Süleyman Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ. 6 L. sene [1]189
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Matbah‑ı Âmire Emîni Ahmed Resmî Efendi'ye tevcîh olunmuşdur.
4 C. sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 7 L. sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Ahmed Resmî Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]192
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Şıkk‑ı Sâlis el‑Hâc Mehmed Hayri Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 4
L. sene [1]193
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]194
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Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Hayri Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]196
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ Başmuhâsebeci Kesriyelizâde Seyyid Ebubekir Beyefendi'ye tevcîh
olunmuşdur. 23 Ra. sene [1]197
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 8 L. sene [1]197
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Defterdârlık‑ı mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Defterdârlık‑ı mezbûr ibkâ. 4 L. sene 1200
Mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1201
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene [1]202
İbkâ. 4 L. sene [1]203
İbkâ. 11 L. sene [1]204
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]205
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 4 L. sene [1]205
Muallim‑i Asker Nezâreti ve Îrâd‑ı Cedîd Defterdârlığı ilhâkıyla Hazîne‑i Âmire'nin Şıkk‑ı Sânî
Defterdârlığı Mustafa Reşid Efendi'ye tevcîh. sene [1]206
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]207
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]208
[s. 242]

[34.2] Defterdârlık‑ı Şıkk‑ı Sâlis

Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Başmuhâsebeci Hattî Mustafa Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
8 L. sene [1]169
Şıkk‑ı Sâlis Defterdârlığı mutasarrıf‑ı sâbıkı Üsküdarî Sâlih zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]171
Şıkk‑ı Sâlis Defterdârlığı Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn emekdârlarından Sır Kâtibliği'nden çıkma
Abdi Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 20 Ş. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Kalyonlar Kâtibi Ârifî Paşa dâmâdı Süleyman zîde mecdühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 L. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Süleyman Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4
L. sene [1]173
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Ârifî Paşa dâmâdı Süleyman Efendi zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 10 L. sene [1]174
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Avlonya Mukâtaacısı Mustafa Safayî Efendi'ye bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 16 M. sene [1]175
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Mustafa Safayî Efendi zîde mecdühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]175
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Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Mustafa Safayî Efendi zîde mecdühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 3 L. sene [1]176
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Mustafa Safayî zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ mîrî kalyonlar kâtibi olan Mihri Mehmed zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 24 Ş. sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene
[1]179
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L.
sene [1]180
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Mihri Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe L. sene [1]182 târihinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ 3 B. sene
[1]182
Defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan sâbıkâ Çavuşlar Kâtibi el‑Hâc Mehmed
Hayri Efendi'ye tevcîh. 2 N. sene [1]185
Defterdârlık‑ı mezbûr kemâ‑kân ibkâ. 17 L. sene [1]185
Defterdârlık‑ı mezbûr ibkâ. 14 L. sene [1]186
Defterdârlık‑ı mezbûr kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]187
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6 L. sene [1]189
Defterdârlık‑ı mezbûr kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh el‑Hâc Mehmed Hayri Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. 7 L. sene [1]191
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Küçük Evkâf Muhâsebecisi Kapan Çelebisi Süleyman Reşid
Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]193
Defterdârlık‑ı mezbûr efendi‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]194
Şıkk‑ı Sâlis defterdârlığı sâbıkâ Top Arabacılar Kâtibi Atinalızâde es‑Seyyid Ahmed Efendi'ye
tevcîh. 4 L. sene [1]195
Şıkk‑ı Sâlis Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]196
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 8 L. sene [1]197
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 3 L. sene [1]199
Defterdârlık‑ı mezbûr ibkâ. 4 L. sene 1200
Mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene 1201
İbkâ. 4 L. sene [1]202
İbkâ. 4 L. sene [1]203
İbkâ. 11 L. sene [1]204
İbkâ. 4 L. sene [1]205
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İbkâ. 3 L. sene [1]206
Mûmâ‑ileyhe ibkâ. 5 L. sene [1]207
[Ek: 242/2‑a]

Dîvân‑ı Hümâyûn'da Tahvîl Kalemi'ne kayd ola.
Fî‑mâ‑ba‘d Şıkk‑ı Sâlislik Defterdârlığı zahîre nâzırı olanlara verilip birbirinden ayrılmamak ya‘nî
her kim zahîre nâzırı olur ise Şıkk‑ı Sâlis olup sefer ve hazar zahîresine nâzır olmak ve mâhiyye bin
beşer [yüz] guruş maâş ta‘yîn olunmak irâdesiyle bu def‘a Şıkk‑ı Sâlislik hâlâ Zahîre Nâzırı Ebubekir
Râtib Efendi'ye tevcîh olunmak ve zahîre nezâreti maâşı olan mâhiyye sekizer yüz guruşdan senevî
dokuz bin altı yüz guruş üzerine Şıkk‑ı Sâlislerin maa mevkûf senevî maâşları on üç bin yetmiş
guruş hesâb olundukda on iki bin altı yüz yetmiş guruşa bâliğ olup meblağ‑ı mezbûr şehriyye bin
beşer yüz guruşa bâliğ olmamağla şehriyye bin beşer yüz guruşa iblâğ için üzerine her ne mikdâr
iktizâ eder ise zam ve ilâve ile efendi‑i mûmâ‑ileyhin şehriyyesi zahîre akçesinden bin beşer yüz
guruşa iblâğ olunması ve sâbıkâ Şıkk‑ı Sâlis Atinalızâde'ye dahi kayd‑ı hayât ile Şıkk‑ı Sâlislik maâşı
mikdârı mîrîden akçe verilmesi husûsuna irâde‑i seniyye müteallık olup ol bâbda hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn şeref‑yâfte‑i sudûr olmakdan nâşî ber‑mûceb‑i hatt‑ı hümâyûn amel ve hareket‑bir‑
le mahallerine kayd ve mûmâ‑ileyhimâya başka başka sûretleri ve Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'nden
Tahvîl ve Ruûs taraflarına ilmühaberleri i‘tâ olunmak bâbında beyâz üzerine musahhah fermân‑ı
âlî sâdır olmağla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve sâdır olan fermân‑ı
âlî mûcebince Başmuhâsebe'ye kaydolunup mûmâ‑ileyhimâya başka başka sûretleri ve Dîvân‑ı
Hümâyûn Kalemi'nden Tahvîl ve Ruûs‑ı Hümâyûn'a başka başka ilmühaberleri verilmek fermânım
buyurulmağın mûcebince kaydolunup mûmâ‑ileyhimâya başka başka sûretleri ve Ruûs‑ı Hümâyûn
Kalemi'ne başka ilmühaberi verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Tahvîl Kalemi'ne dahi işbu ilmüha‑
ber verildi. Fî 7 L. sene 1208
[Mühür] (…) Muhammed

﴾ Boş sayfa﴿

[Ek: 242/2‑b]
[s. 243]

[34.3] Vekâlet‑i Defterdârlık‑ı Şıkk‑ı Evvel, der‑Rikâb‑ı Hümâyûn

Sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri kâtibi olan İbrahim Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
tevcîh olunmuşdur. 3 B. sene [1]182

[34.4] Vekâlet‑i Nişâncılık, der‑Rikâb‑ı Hümâyûn

Sâbıkâ Haremeyn Muhâsebecisi Hazîne Kethüdâsı Seyyid Mehmed Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 3 B. sene [1]182
Cizye Muhâsebecisi Veliyyüddin Efendi'ye bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 14 Ş. sene [1]182
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 244]
[s. 245]

[34.5] Defterdârlık‑ı Bosna

Eyâlet‑i Bosna'nın Mâliye Tezkirecisi Seyyid Mehmed Efendi'ye Mâliye Tezkireciliği ile zabt
etmek üzere tevcîh olunmuşdur. Fî 22 Za. sene [1]172
Bosna Hazînesi defterdârı olan es‑Seyyid Mehmed bi‑emrillâhi Teâlâ fevt olup yeri hâlî ve hidmet‑i
lâzımesi olan umûr‑ı mîriyye muattal kalıp Trebinli Osman Paşazâde Mîr Hasan eyâlet‑i Bosna'da
vâki‘ Hersek sancağında Nagor nâm‑ı diğer Trebin'in584 Kale‑i Cedîd Fârisân‑ı sâlis cemâati ağası
584 BOA, TT.d. no. 167, s. 505'te Kukan/Pljevlja nahiyesine bağlı olup "Trebine" şeklinde yazılmıştır. Bugün aynı
bölgede "Nagorje" isimli bir yerleşim yeri vardır.
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olup erbâb‑ı istihkâkdan sıdk u istikâmet ile ma‘rûf ve fenn‑i kitâbetde mahâreti ma‘lûm ve cümlenin
emîni ve muhtârı ve ehl‑i kalem ve sâhib‑i rakam ve hidmet‑i mezbûrenin alâ‑vechi'l‑istikâme
idâresine sâhib‑i iktidâr ve vücûhla müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı re’fet olmakdan nâşî defterdârlık‑ı
mezbûr merkûmun mahlûlünden mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Ali Paşa hazretleri arz ve iltimâs ve mûcebince tevcîhiçin bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan Derviş
Mehmed Efendi dahi i‘lâm etmeğin defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Fî 7 S.
sene [1]188
Bosna Hazînesi defterdârı olan Trebinli Osman Paşazâde Mîr Hasan fevt olup hidmet‑i
lâzımesi hâlî ve Mîr Derviş Mehmed zîde mecdühû erbâb‑ı istihkâkdan ve hidmet‑i mezbûrenin
alâ‑vechi'l‑istikâme idâresine sâhib‑i iktidâr ve vücûhla müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet
olduğu ecilden defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında hâlâ Bosna Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah Paşa hazretleri arz ve iltimâs ve mûcebince tevcîhiçin
bi'l‑fi‘l Başdefterdârım es‑Seyyid Feyzullah Efendi dahi i‘lâm etmekle zikrolunan Bosna Hazînesi
Defterdârlığı mezkûr Mîr Hasan'ın585 fevtinden mûmâ‑ileyh Derviş Mehmed zîde mecdühûya tevcîh
olunmuşdur. Fî 19 Za. sene [1]197
Bosna Hazînesi defterdârı olan Mîr Derviş Mehmed fevt olup hidmet‑i lâzımesi hâlî ve karındaşı
erbâb‑ı istihkâkdan Mîr Süleyman sâhib‑i liyâkat ve müstakîm ve erbâb‑ı dâniş ve ehil olduğundan
başka ahâlisinin dahi marzî ve muhtârı olup vücûhla müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğu
ecilden defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Abdullah Paşa hazretleri arz ve mûcebince tevcîhiçin bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan Ahmed Nazif
Efendi dahi i‘lâm etmekle mûcebince defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 24 Ca. sene [1]198
Bosna Hazînesi defterdârı olan Mîr Süleyman'[a] bundan akdem avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile Klis sancağı tevcîh olunup defterdârlık‑ı mezbûr hâlî ve eyâlet‑i Bosna'nın
defter kethüdâsı olan Mustafa Paşazâde Mîr Süleyman reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm ve
mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i
iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğu ecilden defterdârlık mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunması bâbında Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri tahrîr ve
iltimâs ve Rikâb‑ı Hümâyûn Defterdârı Seyyid Feyzullah Efendi dahi takrîr eyledikleri ecilden zikrolunan
Bosna Hazînesi Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 4 Z. sene [1]214
Sâbıkâ Bosna Hazînesi defterdârı olan Mustafa Paşazâde Mîr Süleyman'a rütbe‑i mîr‑i mîrânî
tevcîh olunup defterdârlık‑ı mezbûr hâlî ve sâbıkâ Bosna'nın tîmâr tezkirecisi olan Mîr İsmail
reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat
ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen defterdârlık‑ı mezbûr sana
tevcîh olunmasını sâbıkâ Bosna vâlisi olup bu def‘a Rumeli eyâleti tevcîh olunan Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü el‑Hâc Mehmed Hakkı Paşa tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince Bosna Hazînesi
Defterdâr[lığı] mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 16 Z. sene [1]215
[s. 246]

Eyâlet‑i Bosna Hazînesi defterdârı olan Mîr İsmail'e avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden rütbe‑i mîr‑i
mîrânî tevcîh olunup defterdârlık‑ı mezbûrun umûru hâlî ve sâbıkâ Çavuşlar Kethüdâsı Receb
Paşazâde Mîr İbşir zîde mecdühû eyâlet‑i mezkûrenin hânedân‑ı kadîminden olup isti‘dâd‑ı zâtiyesi
derkâr ve muhavvel‑i uhdesine ihâle kılınan umûr‑ı mühimmenin ve Bosna Hazînesi Defterdârlığı
umûrunun idâre ve rü’yetine sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyyeye sezâvâr olduğu ecilden
zikrolunan eyâlet‑i Bosna Hazînesi Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâm olunmasıçin emr‑i şerîf sudûrunu Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ebubekir Paşa
hazretleri arz ve Başdefterdâr saâdetlü es‑Seyyid Feyzullah Efendi dahi telhîs etmeğin mûcebince
585 Metinde "Mîr Hüseyin" şeklinde yazılmıştır.
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defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup Dîvân‑ı Hümâyûn tarafından emr‑i şerîf tahrîr
olunmağla Başmuhâsebe'ye dahi bâ‑fermân‑ı âlî ilmühaber verildi. Fî 27 Ş. sene [1]218
Eyâlet‑i Bosna Hazînesi defterdârı olan Derviş Süleyman bi'l‑îcâb azl olu[nu]p sâbıkâ eyâlet‑i
mezbûrun defter kethüdâsı olan Malkoç Bey reşîd ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve
me’mûr olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr olduğu ecilden
defterdârlık‑ı mezbûrun mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîhini hâlâ Bosna Vâlisi ve Hersek ve Klis sancakları
mutasarrıfı Vezîr‑i mükerrem atûfetlü es‑Seyyid Selim Sırrı Paşa hazretleri arz ve kuyûd‑ı ahkâma
lede'l‑mürâcaa defterdârlık‑ı mezbûr bin iki yüz yirmi beş târihi ve fermân‑ı âlîşânla Derviş Abdullah
Bey'in üzerinde mezkûr Derviş Süleyman'a Âsitâne‑i Aliyye tarafından tevcîh olunarak emr‑i şerîf
verildiğine dâir kayd bulunmadığı kaleminden ba‘de't‑tahrîr defterdârlık‑ı mezbûrun ber‑mûceb‑i
arz mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîf sudûrunu bi'l‑fi‘l Başdefterdâr saâdetlü Mehmed Es‘ad
Efendi hazretleri dahi telhîs etmekden nâşî hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i
re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk senesi Muharremü'l‑harâmının
yirmi dördüncü gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden defterdârlık‑ı
mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîfi sudûr etmiş olmağla bâ‑fermân‑ı âlî Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi verildi. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
[s. 245]

[34.6] Defterdârlık‑ı Azak
[34.7] Defterdârlık‑ı Vidin

Hâlâ Vidin defterdârı olan Hasan zîde mecdühû reşîd ve kârgüzâr ve müstakîm ve sadâkatkâr
olduğuna binâen bundan akdem Vidin Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hâlâ üzerinde olmağla
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden rü’yet‑i umûr‑ı me’mûresinde mezîd‑i ihtimâm ve sa‘y‑i ikdâm
eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve Başmuhâsebe'ye ilmühaber
kâimesi verilmişdir. 23 Z. sene [1]169
Zikrolunan Vidin Defterdârlığı sâbıkâ Keban Ma‘deni emîni olan Mustafa zîde mecdühûya yetmiş
bir senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere Başdefterdâr el‑Hâc Ahmed Efendi'nin i‘lâmı
mûcebince tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. 19 L. sene [1]170
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mustafa zîde mecdühûya bin yüz yetmiş iki senesi
Muharrem'i gurresinden bâ‑fermân‑ı âlî kemâ‑kân ibkâ kılınıp Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber
kâimesi verilmişdir. 15 L. sene [1]171
Defterdârlık‑ı mezbûr yetmiş üç senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere Şehrî Mehmed
zîde mecdühûya tevcîh ve Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verilmişdir. 19 L. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezkûr yetmiş dört senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden mûmâ‑[ileyh] Şehrî Mehmed zîde mecdühûya kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. İlmühaber kâime[si] verilmişdir. 13 N. sene [1]173
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ Vidin Mukâbelecisi İsmail zîde mecdühûya yetmiş beş Muharrem'i
gurresinden zabt etmek üzere tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâime[si] verilmişdir.
Fî 3 Ş. sene [1]173. İşbu emr‑i şerîf geri gelip battâlda hıfzolunmuşdur.
Defterdârlık‑ı mezkûr hâlâ mutasarrıfı Şehrî Mehmed zîde mecdühûya yetmiş beş Muharrem'i
gurresinden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 20 L. sene
[1]174
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Şehrî Mehmed zîde mecdühûya yetmiş altı
Muharremü'l‑harâmı gurresinden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ olunup ve Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi verilmişdir. Fî 4 L. sene [1]175
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Vidin Hazînesi Defterdârlığı Mehmed Şehrî zîde mecdühûya yetmiş yedi senesi Muharrem'i
gurresinden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 9 L. sene
[1]176
Vidin Hazînesi Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı Mehmed Şehrî Efendi'ye yetmiş sekiz senesi
Muharrem'i gurresinden olmak üzere ibkâ ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 24 N. sene
[1]177
Defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup sâbıkâ Hotin defterdârı olan Hâlis
Mehmed zîde mecdühûya yetmiş dokuz senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 17 Za. sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden olmak üzere bâ‑fermân‑ı
âlî mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. Fî 12 L. sene
[1]179
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen bir senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden mûmâ‑ileyhe
bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. Fî 8 L. sene [1]180
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen iki senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden mûmâ‑ileyh Mehmed
Hâlis Efendi'ye bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. Fî 7 L. sene [1]181
Defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup sâbıkâ Cebeciler kâtibi olan
Süleyman Sâlim Efendi'ye seksen üç Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere bâ‑fermân‑ı
âlî tevcîh. 11 L. sene [1]182
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen dört senesi Muharrem'i gurresinden sâbıkâ Vidin Mukâbelecisi586
İsmail Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. Fî 20 Z. sene [1]183
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen beş senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyhe ibkâ. 14 L. sene
[1]184
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen altı senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyhe ibkâ. 27 M. sene
[1]186
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen altı senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyhe ibkâ. 7 Z. sene
[1]186
Mezkûr İsmail Efendi umûr‑ı me’mûresinde mühmil ve hâli perîşân ve medyûn ve umûrunu
idâreden âciz ve kâsır olduğunu Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem İzzet Ahmed Paşa hazretleri
tahrîr ve inhâ ve defterdârlık emrine bir kimesnenin tedârik ve irsâli lâzıme‑i hâlden olup iki üç
seneden beri Vidin'de zehâir‑i mîriyye kabzına ve ba‘dehû Adakalesi587 ebniyyesine me’mûr olan
İbrahim Efendi her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen Başdefterdâr
Derviş Mehmed Efendi'nin i‘lâmı mûcebince tevcîh. 27 S. sene [1]187
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh el‑Hâc İbrahim Efendi'ye seksen sekiz senesi Muharrem'i
gurresinden ibkâ. 13 Z. sene [1]187
Defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Avnî Efendi Mühürdârı Ali Efendi'ye
seksen dokuz senesi Muharrem'i gurresinden ibkâ. 17 Z. sene [1]188
Mezkûr Ali Efendi serhadd‑ı Vidin'e vürûd ve emr‑i me’mûresine mübâşeretden sonra cümle
muvâcehesinde idâreye adem‑i liyâkatını beyân eylediğine binâen Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri tarafından defterdârlık‑ı mezbûr Vidin Mübâyaacısı Hüseyin
586 Mukabeleci, gelir gider hesaplarını karşılaştıran ve asker yoklama işlerini yapan görevliye denilirdi. (Pakalın,
"Mukabeleci", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. II, s. 574.)
587 Adakale (Romanya)
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Hüsnü Efendi'ye ihâle ve tefvîz ve umûr‑ı defterdârlığa dâir mûmâ‑ileyhin yedinde olan senedâtı
mûmâ‑ileyh Hüseyin Hüsnü Efendi'ye teslîm olunduğunu vezîr‑i müşârun‑ileyh tahrîr ve şeref‑sudûr
eden fermân‑ı âlîye imtisâlen selefi mûmâ‑ileyh Seyyid Ali Efendi'ye bir senelik ücret‑i tabhiyye ve
navl‑ı sefâyin için nakden ve havâleten verilen on iki bin yedi yüz beş buçuk guruşdan masrafını
tamâmen kabûl ve mâadâsını dahi ahz ve yedine sened i‘tâ ve işbu seksen dokuz senesi Zilhicce'si
gâyetine değin umûr‑ı defterdârlığı rü’yet eylemek şartıyla mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin Başdefterdâr
el‑Hâc Mehmed Emin Recâî Efendi i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince selefinin masrafını kabûlden ibâ
ve imtinâ‘ eder ise mes’ûl ve muâteb olacağını mülâhaza ederek mâh‑ı merkûme gâyetine değin rü’yet
ve tahsîl‑i rızâ‑yı hümâyûna bezl‑i makderet ve hilâf‑ı hareketden tevakkî ve mücânebet eylemek
şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Hüseyin Hüsnü Efendi'ye tevcîh. 23 Ra. sene [1]189
Defterdârlık‑ı mezbûr doksan senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyh Hüseyin Hüsnü
Efendi'ye ibkâ kılınıp Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verildi. 4 S. sene [1]190
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup Mâliye Tezkireciliği pâyesiyle hâlâ Vidin defterdârı
olan Hüseyin Hüsnü Efendi'ye doksan bir senesi Muharrem'i gurresinden i‘tibâr ile kemâ‑kân
ibkâ kılınmasını Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Seyyid Yeğen el‑Hâc Mehmed Paşa iltimâs ve
Başdefterdâr Hasan Efendi i‘lâm etmeleriyle mûceblerince ibkâ kılınmışdır. Fî 15 Z. sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr doksan iki senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyh Hüseyin Hüsnü
Efendi'ye ibkâ ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 17 Za. sene [1]191
Defterdârlık‑ı mezbûr doksan üç senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyh Hüseyin
Hüsnü Efendi'ye Başdefterdâr es‑Seyyid Mustafa Efendi hazretlerinin i‘lâmıyla kemâ‑kân ibkâ ve
Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 24 Za. sene [1]192
Zamân‑ı zabtı gurre‑i Muharrem'den olan Vidin Defterdârlığı doksan dört senesi Muharrem'inden
i‘tibâr ile Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından olup Sofya a‘yânı olan el‑Hâc Hasan Ağa'ya sene‑i merkûme
Muharrem'i gurresinden zabt eylemek şartıyla Başdefterdâr es‑Seyyid el‑Hâc Mustafa Efendi i‘lâmıyla
tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verilmişdir. Fî 3 S. sene [1]194
Mukaddemâ Yeğen Mehmed Paşa['nın] Dîvân Kâtibi ve İbrail nâzırı olan Ahmed zîde mecdühûya
defterdârlık‑ı mezbûr doksan beş senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile tevcîhiçin Başdefterdâr es‑Seyyid
el‑Hâc Mustafa Efendi i‘lâm etmekle mûcebince tevcîh ve emri tahrîr olunup Başmuhâsebe'ye
ilmühaber kâimesi verildi. 25 Z. sene [1]194
Vidin Defterdârı Ahmed'in sû’‑i hâli ma‘lûm ve sâbıkâ Vidin Defterdârı el‑Hâc İbrahim Efendi
kârgüzâr ve umûr‑ı me’mûresinin uhdesinden gelmeğe kâdir olduğuna binâen defterdârlık‑ı mezbûr
doksan altı senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Başdefterdâr Hasan
Efendi arz etmeğin mûcebince tevcîh ve emri tahrîr olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
Fî 18 Z. sene [1]195
Sâbıkâ Vidin Defterdârı Ahmed zîde mecdühû reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm ve
mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i
iktidâr olduğu ecilden doksan yedi senesine mahsûben Vidin Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmasını Vidin Muhâfızı Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc Yeğen Mehmed
Paşa tahrîr ve iltimâs ve Vidin kâdısı dahi i‘lâm ve mûcebince tevcîhi bâbında Başdefterdâr es‑Seyyid
Feyzullah Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verildi.
Fî 6 Ca. sene [1]197
[s. 246]

Defterdârlık‑ı Vidin
Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden Mehmed Saîd zîde mecdühû reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm
ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i
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iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğuna binâen defterdârlık‑ı mezbûr
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid Feyzullah Efendi i‘lâm etmeğin
17 Z. sene [1]197 târihinden tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 17 Z. sene [1]197
Bin yüz doksan dokuz senesi Muharrem'i gurresinden i‘tibâr ile defterdârlık‑ı mezbûr
mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâsını Başdefterdâr Ahmed Nazif Efendi i‘lâm etmekle mûcebince ibkâ
kılınmışdır. Fî 26 Z. sene [1]198
Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden Vidin Defterdârı Mehmed Saîd'in idâre‑i umûr‑ı me’mûresinde aczi
olduğu bi'd‑def‘ât tahrîr ve inhâ olunup Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Mehmed Hâlis Efendi bu
makûle serhaddât‑ı şâhânede defterdârlık hidmetlerinde istihdâm ve reşîd ve kârgüzâr ve umûr‑ı
me’mûresinin uhdesinden gelmeğe kâdir ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden serhadd‑ı
mezkûra defterdâr nasb ve ta‘yîn olunması bâbında sâdır olan fermân‑ı âlîşân mûcebince bin iki yüz
senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr
Süleyman Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh olunmuşdur. 20 Za. sene [1]199
Bin iki yüz bir senesi Muharrem'i gurresinden Zilhicce'si gâyetine değin defterdârlık‑ı mezbûr
mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâsını Başdefterdâr Hasan Efendi i‘lâm etmekle mûcebince ibkâ kılınmışdır.
25 Z. sene 1200
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Sofyalı el‑Hâc Hasan Ağa reşîd ve kârgüzâr ve me’mûr olduğu
umûrun uhdesinden gelmeğe kâdir ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden Vidin serhaddine
defterdâr nasb ve ta‘yîn olunması bâbında sâdır olan fermân‑ı âlîye imtisâlen bin iki yüz iki senesi
Muharrem'inden Zilhicce'si gâyetine değin mûmâ‑ileyhe tevcîhi için bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Ahmed
Nazif Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince sene‑i mezbûre Muharrem'inden zabt etmek üzere zikrolunan
Vidin Defterdârlığı tevcîh olunmuşdur. Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verildi. 23 Z. sene 1201
Edirne sükkânından Cin Ali Ağa dâmâdı el‑Hâc Ahmed zîde mecdühû reşîd ve kârgüzâr ve me’mûr
olduğu umûrun uhdesinden gelmeğe kâdir ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğuna binâen Vidin
ve Şans kaleleri defterdârlığı sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince işbu bin iki yüz iki senesi Muharrem'i
gurresinden Zilhicce'si gâyetine dek zabt etmek üzere mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr
saâdetlü İsmail Efendi i‘lâm etmeğin zikrolunan Vidin ve Şans kaleleri defterdârlığı tevcîh ve emri
tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verildi. 4 S. sene 1202
Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Sofyalı el‑Hâc Hasan Ağa'ya Vidin ve Ada‑i Kebîr ve Şans kaleleri
defterdârlığı bundan akdem tevcîh olundukdan sonra azl ve yerine Edirneli Cin Ali Ağa dâmâdı
el‑Hâc Ahmed nasbolunup lâkin mûmâ‑ileyh azlinden bî‑haber olarak Vidin'e vâsıl olduğunu Vidin
Muhâfızı Vezîr Mehmed Paşa tarafından tahrîr ve inhâ olunduğuna binâen sâdır olan fermân‑ı âlî
mûcebince defterdârlık‑ı mezbûr bin iki yüz iki senesine mahsûben yine mûmâ‑ileyh Sofyalı el‑Hâc
Hasan Ağa'ya ibkâsıçin Başdefterdâr İsmail Efendi i‘lâm etmeğin mûceblerince mûmâ‑ileyhe ibkâ ve
emri tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verildi. 29 S. sene [1]202
Hâcegândan Hâfız Mehmed Emin Efendi'ye Başdefterdâr Mehmed Şerîf Efendi telhîsi mûcebince
gurre‑i M. sene [1]207 târihinden zabt eylemek üzere tevcîh. 9 Ca. sene [1]207
Mûmâ‑ileyhe gurre‑i M. sene [1]208 târihinden zabt eylemek üzere başdefterdâr‑ı mûmâ‑ileyhin
telhîsi mûcebince ibkâ. 2 C. sene [1]207
Mûmâ‑ileyhe gurre‑i M. sene [1]209 târihinden mutasarrıf olmak üzere Başdefterdâr es‑Seyyid
Osman Efendi telhîsi mûcebince ibkâ. 6 M. sene [1]209
Vidin sükkânından Etmekcibaşı el‑Hâc Ali zîde mecdühû her vechile mahall ü müstahık ve
sezâvâr‑ı inâyet olduğu ecilden Vidin Defterdârlığı ber‑vech‑i te’bîd mûmâ‑ileyhe ihâle ve tahsîs ve
te’bîd vechile tevcîhi husûsunu bâ‑takrîr lede'l‑arz sâdır olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen defterdârlık‑ı
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mezbûr ber‑vech‑i te’bîd mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Başdefterdâr el‑Hâc Mehmed Emin
Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 21 B. sene [1]210

[34.8] Defterdârlık‑ı Özi

Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Özi Defterdârı Mehmed Ağa bir müddetden beri serhadd‑ı
mezkûrede te’diye‑i umûr‑ı me’mûresiyle meşgûl ve hâne ve ıyâlinden dûr olmak takrîbiyle hidmet‑i
mezkûreden afvı husûsunu bi'd‑def‘ât tahrîr ve niyâz edip ve Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan
sâbıkâ Bursa mukâtaacısı olan İbrahim Nâfi‘ Efendi mukdim ve sadâkatkâr ve bidâyet‑i hâlinden
beri bu makûle taşra hidmetleriyle evkât‑güzâr olduğundan bi't‑tav‘ ve'r‑rızâ defterdârlık‑ı mezbûra
tâlib ve râgıb olduğu ecilden bin iki yüz bir senesi Muharrem'i gurresinden Zilhicce'si gâyetine
değin defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Hasan Efendi i‘lâm etmekle
mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verildi. 27 Z. sene 1200
[s. 250]

[34.9] Defterdârlık‑ı Hotin

Sâbıkâ Vidin defterdârı olan Seyyid Ali zîde mecdühû müstakîm ve sadâkatkâr olup her vechile
mahall ü müstahık olmağla bin yüz yetmiş senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden mûmâ‑ileyhe Hotin Defterdârlığı tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi
verilmişdir. 13 Z. sene [1]169
Hâlâ Hotin defterdârı olan es‑Seyyid Ali zîde mecdühû hidmet‑i me’mûresinde mücid ve sâî
olup müstahıkk‑ı re’fet ve sezâvâr‑ı âtıfet olmağla bin yüz yetmiş bir senesi Muharremü'l‑harâmı
gurresinden defterdârlık‑ı mezbûr bâ‑fermân‑ı âlî mûmâ‑ileyhe ibkâ ve emr‑i şerîfi tahrîr olunup
Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. 18 Z. sene [1]170
Defterdârlık‑ı mezbûr bin yüz yetmiş iki senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden yine
mutasarrıfı mûmâ‑ileyhe Başdefterdâr Mustafa Halimî Efendi i‘lâmıyla kemâ‑kân ibkâ olunup emr‑i
şerîf yazılmışdır. 12 R. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr bin yüz yetmiş üç senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek
üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden Mehmed Emin zîde mecdühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunup
emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verilmişdir. 19 Za. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr bin yüz yetmiş dört senesi Muharrem'i gurresinden avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden mûmâ‑ileyh Mehmed Emin zîde mecdühûya ibkâ ve mukarrer kılınıp Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi dahi verilmişdir. Fî 18 L. sene [1]173
Defterdârlık‑ı mezkûr sâbıkâ Hotin Muhâfızı müteveffâ Vezîr Halil Paşa'nın dîvân kâtibi olan
Resmî es‑Seyyid Ali Efendi'ye bin yüz yetmiş beş Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere tevcîh
olunup emr‑i şerîfi tahrîr olunmağla Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verildi. 5 Za. sene
[1]174
Defterdârlık‑ı mezbûr Mehmed zîde mecdühûya bin yüz yetmiş altı senesi Muharrem'i ibtidâsından
zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
10 N. sene [1]175
Hotin Hazînesi Defterdârlığı yetmiş yedi senesi Muharrem'i gurresinden olmak üzere hâlâ
mutasarrıfı Mehmed zîde mecdühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınıp Başmuhâsebe'ye ilmühaberi
verilmişdir. Fî 20 B. sene [1]176
Hâcegân‑ı Dîvân'dan sâbıkâ Bağdad defterdârı olan Hâlis Mehmed zîde mecdühûya Hotin Hazînesi
Defterdârlığı yetmiş sekiz senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere tevcîh ve Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi verilmişdir. 24 N. sene [1]177

475

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Defterdârlık‑ı mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Mehmed zîde mecdühûya yetmiş dokuz senesi
Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 17 Za.
sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden olmak üzere mûmâ‑ileyh
Mehmed Efendi'ye bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. Fî 23 Ş. sene [1]179
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen bir [senesi] Muharremü'l‑harâmı gurresinden olmak üzere
mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ. Fî 20 Ş. sene [1]180
Hâlâ Hotin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Receb Paşa hazretlerinin dîvân kitâbeti
hidmetinde olan Mehmed Efendi sadâkatkâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve her hâlde hidmetinden
vezîr‑i müşârun‑ileyh râzı ve şâkir ve vücûhla müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu
ecilden kemâ‑kân dîvân kitâbeti hidmetinde olmak üzere Hotin Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmasını vezîr‑i müşârun‑ileyh mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle mûcebince bin yüz seksen iki
senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden hidemât‑ı lâzımesini kemâ‑hüve hakkuhû te’diye ve rü’yet
ve hasâret‑i mîrî olacak hâlâtdan tevakkî ve mücânebet etmek şartıyla mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. Fî 9 Ş. sene [1]181. İlmühaberi verilmişdir.
Defterdârlık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsıyla ber‑minvâl‑i muharrer târih‑i
merkûmdan tevcîh olunup lâkin [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mehmed Emin Efendi'ye ibkâ ve tevcîh
olunmasını tekrâr mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmeğin vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsları mûcebince
seksen iki senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden mûmâ‑ileyh Mehmed Emin Efendi'ye ibkâ ve
tevcîh olunmuşdur. 5 Za. sene [1]181. İlmühaberi verilmişdir.
[s. 247]

Defterdârlık‑ı Hotin
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mehmed Emin Efendi'ye seksen üç senesi
Muharremü'l‑harâmı gurresinden ibkâ olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. 26
L. sene [1]182
Defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Mehmed Hâlis Efendi'ye mevâdd‑ı
mîriyyeye müteallık kâffe‑i umûr‑ı mühimmenin idâre ve rü’yetine kemâl‑i sadâkat ve istikâmet ile
hidmet eylemek şartıyla tevcîh. 25 L. sene [1]188
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe doksan senesi Muharrem'inden ibkâ ve mukarrer kılınıp
emr‑i şerîf yazılmışdır. 18 Za. sene [1]189
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ silâhdâr kâtibi olup Niş'de ikâmet üzere olan Süleyman Efendi'ye
Hotin kalesi binâ emâneti inzimâmıyla tevcîhiçin Başdefterdâr el‑Hâc Mehmed Emin Recâî Efendi
i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 6 S. sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan ve sâbıkâ târihci olup Hâslar Mukâtaacılığı
pâyesi verilen Halil Efendi'ye gurre‑i M. sene [1]191 târihinden i‘tibâr ile tevcîhiçin Başdefterdâr
Hasan Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 2 S. sene
[1]191
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Halil Efendi'ye doksan iki senesi Muharremü'l‑harâmı
gurresinden Başdefterdâr Hasan Efendi'nin i‘lâmı mûcebince tevcîh ve Başmuhâsebe'ye ilmühaber
verilmişdir. 8 M. sene [1]192
Doksan beş senesine mahsûben defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır.
3 M. sene [1]195
Defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup sâbıkâ Belgrad defterdârı olan
Mehmed Emin Efendi'ye doksan altı Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere Başdefterdâr
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Hasan Efendi'nin i‘lâmıyla tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. Fî 7 Z. sene
[1]195
Bin yüz doksan altı senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile Hotin Defterdârlığı sâbıkâ Belgrad Defterdârı
Mehmed Emin zîde mecdühûya tevcîh olunup ancak mûmâ‑ileyh hastalanıp Ruscuk'da meks ve bir
vechile rükûb ve nüzûle kudreti olmayıp ve kale‑i mezbûre muhâfızînin bir senelik kâffe‑i tertîbât
ve havâlâtı bundan akdem tanzîm ve mahalline gönderilmiş olup Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan
Dağıstanî Paşa'[nın] dîvân kâtibi olan Mustafa zîde mecdühû reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm
ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i
iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğu ecilden sene‑i mezbûre Muharrem'i
gurresinden i‘tibâr ile defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhin uhdesine ihâle‑birle ucâleten hareket ve
mahall‑i me’mûresine lede'l‑vürûd tertîbât‑ı mezkûrenin hesâbını ba‘de'r‑rü’ye gayr ez‑masârifât
kusûrunu ahz u kabz eyleyip senesi hitâmına dek hidmet‑i mezkûreyi idâre ve rü’yet eylemek üzere
mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Başdefterdâr Hasan Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh olunup
Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verildi. 20 R. sene [1]196
Hâlâ Hotin defterdârı olan Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Mustafa Hilmi Efendi reşîdü'l‑emr
ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmetle
uhdesinden gelmekle doksan yedi senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile defterdârlık‑ı mezbûr bi'l‑fi‘l
Başdefterdâr es‑Seyyid Mustafa Efendi hazretleri i‘lâmıyla kemâ‑kân ibkâ kılınıp emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 23 Z. sene [1]196. İlmühaberi verilmişdir.
[s. 248]

Defterdârlık‑ı Hotin
Dergâh‑ı Muallâ müteferrikalarından olup Hotin kalesi binâ emîni olan Mustafa zîde mecdühû
cesûr ve kârgüzâr ve uhdesine muhavvel olan umûrun idâresine sâhib‑i iktidâr ve serhad‑nişîn
ile hüsn‑i muâşereti derkâr olup vücûhla inâyet‑i aliyyeye sezâvâr olduğunu hâlâ Hotin Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem es‑Seyyid Ahmed Paşa hazretleri inhâ ve mûmâ‑ileyh sadâkatkâr ve hüsn‑i
idâre‑i umûra iktidârı ma‘lûm olup Hotin Defterdârlığı dahi uhde‑i ihtimâmına ihâle ve ber‑vefk‑i
me’mûl sâdıkâne zuhûra gelecek hidmet ve hareketi hakkında müstelzim‑i hüsn‑i mükâfât olacağı
zâhir olduğuna binâen sâdır olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen bin yüz doksan sekiz senesi Muharrem'i
gurresinden i‘tibâr ile defterdârlık‑ı mezbûr[u] idâre ve rü’yete mübâşeret ve vakt‑i ihtiyâc için
gerek şimdiye değin kale‑i mezbûrede cem‘ ve iddihâr olunan ve gerek bundan sonra tertîb ve irsâl
olunan ecnâs‑ı zehâirin habbe‑i vâhidesine vaz‘‑ı yed eylemeksizin mu‘tâd üzere verilecek tertîbi
ile ta‘yînât‑ı rûz‑merreyi idâre eylemek ve mânde‑i ta‘yînâta bedel akçe ve mevcûddan ziyâde ta‘yîn
verilmek irâde‑i kat‘iyye‑i mülûkânemle men‘ ü def‘ olunmuş olup alan ve veren ve alıp vermeği
tecvîz eden her kim olur ise olsun cezâsı tertîb olunmak tasmîm olunmakdan nâşî mândei ve bedel
ve mevcûddan ziyâdeye ta‘yîn vermekden gâyetü'l‑gâye ihtirâz ve mücânebet eyleyerek hemen kale‑i
mezbûre muhâfazasında olan tavâif‑i askeriyyenin mevcûdlarına göre aynen ta‘yînâtları i‘tâ ve hilâf‑ı
rızâ hareketden ihtirâz ve ittikâ eylemek şartıyla Hotin Defterdârlığı sana tevcîh olunması bâbında
bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid Feyzullah Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince emr‑i şerîf yazılmışdır. Ve
Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. Fî 24 Za. sene [11]97
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup sâbıkâ Hotin defterdârı olan Mustafa Hilmi Efendi
reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat
ve istikâmet ile uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı
âtıfet olduğuna binâen zikrolunan Hotin Defterdâr[lığ]ı bin yüz doksan dokuz senesine mahsûben
mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Ahmed Nazif Efendi hazretleri i‘lâm etmekle
mûcebince emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 11 Za. sene [1]198

477

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Defterdârlık‑ı mezbûr efendi‑i mûmâ‑ileyhe bin iki yüz senesi Muharrem'i gurresinden kemâ‑kân
ibkâsını bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Süleyman Efendi i‘lâm etmekle mûcebince ibkâ ve emr‑i şerîf tahrîr ve
Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 9 M. sene 1200
Sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince bin iki yüz senesi Muharrem'i gurresinden Zilhicce'si gâyetine
varınca defterdârlık‑ı mezbûr ibkâ olunan Hilmi Mustafa Efendi'nin uhdesinden fek ve binâ emîni
olan Mustafa Ağa'nın uhdesine tevcîhiçin hâlâ Başdefterdâr saâdetlü Süleyman Reşid Efendi
hazretleri i‘lâm etmekle mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi
verilmişdir. 10 S. sene 1200
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan sâbıkâ Hotin Defterdârı Mustafa Hilmi Efendi bin iki yüz bir
senesi Muharrem'i gurresinden Zilhicce'si gâyetine değin tevcîhi bâbında hâlâ Başdefterdâr Hasan
Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi
verilmişdir. 6 Z. sene 1200. Binâ emânetiçin Başmuhâsebe'ye ilmühaber verilmişdir.
[s. 250]

[34.10] Defterdârlık‑ı Belgrad‑ı Cihadabad588
Hâlâ Belgrad defterdârı olan Seyyid Mehmed zîde mecdühû reşîdü'l‑emr ve işgüzâr ve himâyet
ve sıyânet‑i mîrîde sadâkat ve istikâmet ve ihtimâm ve dikkati zâhir ve bedîdâr olup her vechile
mahall ü müstahık olduğu ecilden bundan akdem defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve
hâlâ üzerinde olmağla bin yüz yetmiş senesi Muharrem'i gurresinden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
yine Belgrad Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınıp Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber
kâimesi verilmişdir. Fî 3 Z. sene [1]169
Sâbıkâ Vidin defterdârı olan Osman zîde mecdühû reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve sıyânet‑i mîrîde
sadâkat ve istikâmeti zâhir ve bedîdâr olup her vechile mahall‑i merhamet ve sezâvâr‑ı inâyet
olduğuna binâen umûr‑ı me’mûresinde mezîd‑i ihtimâm ve hidemât‑ı memdûha vücûda getirmeğe
sa‘y ü ikdâm eylemek şartıyla bin yüz yetmiş bir senesi Muharrem'i gurresinden Belgrad Hazînesi
Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Başdefterdâr el‑Hâc Ahmed Efendi i‘lâm etmeğin
mûcebince defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Osman zîde mecdühûya tevcîh ve Başmuhâsebe'ye
ilmühaber kâimesi verilmişdir. 19 L. sene [1]170
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Osman zîde mecdühûya bin yüz yetmiş iki senesi
Muharrem'i gurresinden bâ‑fermân‑ı âlî kemâ‑kân ibkâ kılınıp Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber
kâimesi verilmişdir. Fî 6 L. sene [1]171
Defterdârlık‑ı mezbûr bin yüz yetmiş üç senesi Muharrem'i gurresinden hâlâ mutasarrıfı
Osman zîde mecdühûya Başdefterdâr Halimî Efendi i‘lâmıyla kemâ‑kân ibkâ kılınıp emri tahrîr ve
Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. 5 N. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr yetmiş dört senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere Hüsnü
Hüseyin zîde mecdühûya tevcîh ve Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. Evâsıt‑ı Ş. sene
[1]173
Bin yüz yetmiş beş Muharremü'l‑harâmı gurresinden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden defterdârlık‑ı
mezkûr mûmâ‑ileyh Hüsnü Hüseyin zîde mecdühûya kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Evâhir‑i
C. sene [1]174. İlmühaberi verilmişdir.
Defterdârlık‑ı mezkûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı olan Osman zîde mecdühûya yetmiş altı senesi mâh‑ı
Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyyeden tevcîh olunup emr‑i şerîfi
tahrîr olunmağla Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 14 Ca. sene [1]175
588 Belgrad (Sırbistan)
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Belgrad‑ı Darülcihad Hazînesi Defterdârlığı hâlâ mutasarrıfı Osman zîde mecdühûya yetmiş yedi
Muharrem'i gurresinden olmak üzere bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınıp Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi
verilmişdir. 20 Ş. sene [1]176
Hâlâ Belgrad Hazînesi defterdârı olan Hâcegân‑ı Dîvân'dan Osman zîde mecdühû yetmiş sekiz
senesi Muharrem'i gurresinden olmak ve mîrî ile muhâsebesini rü’yet ve kat‘ etmek şartıyla
defterdârlık‑ı mezbûr ibkâ ve Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. 24 N. sene [1]177
Defterdârlık‑ı mezbûr yetmiş dokuz senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden olmak üzere
mûmâ‑ileyhe bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. Fî 17 Za. sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden olmak üzere mûmâ‑ileyh
Osman Efendi'ye bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. Fî 24 B. sene [1]179
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere sâbıkâ
Hotin Defterdârı Mehmed Emin Efendi'ye bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi
verilmişdir. Fî 16 N. sene [1]179
Mûmâ‑ileyh me’mûr olduğu hidmetde sarf‑ı vüs‘‑i kudret ve ehl‑i serhad ile hüsn‑i ülfet ve
muâşeret üzere olduğuna binâen defterdârlık‑ı mezbûr Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Mustafa
Paşa hazretlerinin iltimâsıyla seksen bir Muharremü'l‑harâmı gurresinden bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve
Başmuhâsebe'ye ilmühaber verilmişdir. Fî 15 B. sene [1]180
Defterdârlık‑ı Belgrad
Hâlâ Belgrad defterdârı olan Mehmed Emin Efendi bir iki seneden beri sadâkat üzere hidmet‑i
me’mûresinde kıyâm ve ehl‑i serhad ile hüsn‑i muâşeret ve bu esnâda ebniye umûruna me’mûr
ve uhdesine ihâle ve tefvîz ve hidmet‑i binâya şürû‘ eylediğine binâen defterdârlık‑ı mezbûrun
mûmâ‑ileyhe ibkâsını Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretleri inhâ
ve iltimâs etmekle seksen iki senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden ibkâ ve emri tahrîr ve
Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. Fî 8 B. sene [1]181
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen üç senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden mûmâ‑ileyh Mehmed
Emin Efendi'[ye] ibkâ olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 28 L. sene [1]182
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen dört Muharrem'i gurresinden Belgrad Rûznâmecisi Yusuf Hüsnü
Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. Fî 7 Ş. sene [1]183
Defterdârlık‑ı mezbûr gurre‑i M. sene [1]185 târihinde mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır.
13 Ş. sene [1]184
[s. 247]

Defterdârlık‑ı mezbûr gurre‑i M. sene [1]186 târihinde mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır.
27 Ş. sene [1]185
Defterdârlık‑ı mezbûr gurre‑i M. sene [1]187 târihinde Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan
mûmâ‑ileyh Yusuf Hüsnü Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 22 C. sene [1]186
Mezkûrun azli îcâb edip yine Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan İbrahim Reşid Efendi her vechile
mahall ü müstahık olduğuna binâen muhâfaza‑i mezkûreye duhûlünde ma‘rifet‑i şer‘ ve Belgrad
Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretlerinin inzimâm‑ı re’y ve ma‘rifetiyle
merkûm Hüsnü Yusuf'un seksen yedi Muharrem'inden beri defterdârlık‑ı mezkûrun ez‑kadîm
halef ve selef beynlerinde cârî olduğu vechile mâbeyn hesâbı rü’yet ve makbûz olan îrâddan gayr
ez‑masraf zimmetinde her ne zuhûr eder ise mûmâ‑ileyh İbrahim Reşid Efendi'ye teslîm ve ol dahi
emr‑i ta‘yînâta mübâşeret ve kemâl‑i sadâkat ve istikâmet üzere idâre‑i umûrda ihtimâm ve dikkat
eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr Başdefterdâr Derviş Mehmed Efendi'nin i‘lâmı mûcebince
tevcîh olunmuşdur. Fî 13 Ra. sene [1]187
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Seksen yedi senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere Belgrad Defterdârlığı Hâcegân‑ı
Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Yusuf Hüsnü Efendi'ye ibkâ olunmuşiken azli îcâb etmekden nâşî gurre‑i
merkûmeden beri makbûzu olan îrâddan gayr ez‑masraf zimmetinde her ne zuhûr eder ise teslîm
olunmak üzere defterdârlık‑ı mezbûr yine Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan İbrahim Reşid Efendi'ye
sene‑i mezbûre Rebîü'l‑evvel'inin on üçüncü gününden tevcîh olunup el‑hâletü hâzihî mûmâ‑ileyhin
hâline merhameten kemâ‑fi's‑sâbık yine mûmâ‑ileyh Yusuf Hüsnü Efendi'ye tevcîh olunmasını
Belgrad kalesi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri iltimâs ve kâide‑i
mîriyye üzere mahallinde ma‘rifet‑i şer‘ ve vezîr‑i müşârun‑ileyh ma‘rifetiyle mâbeyn hesâbları
rü’yet ve şimdiye dek îrâddan ne mikdâr makbûzu var ise kezâlik mûmâ‑ileyhe redd ü teslîm ve
mûmâ‑ileyh dahi ba‘d ez‑în hilâf‑ı rızâ hareketden be‑gâyet tehâşî ve mücânebet ederek emr‑i
ta‘yînâta mübâşeret ve kemâl‑i sadâkat ve istikâmet‑birle idâre‑i umûr‑ı me’mûresine ihtimâm ve
dikkat ve mâl‑ı mevâcib ve havâlât‑ı sâirenin vakt ü zamânıyla mahallerine edâ ve teslîme bezl‑i cell‑i
miknet eylemek üzere mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ibkâ olunmak bâbında Başdefterdâr Derviş Mehmed
Efendi dahi i‘lâm etmekle vezîr‑i müşârun‑ileyhin iltimâsı ve başdefterdâr‑ı mûmâ‑ileyhin i‘lâmı
mûcebince seksen yedi senesi Muharrem'i gurresinden seksen sekiz senesi gâyetine dek iki sene zabt
ve idâre eylemek şartıyla zikrolunan Belgrad Defterdârlığı yine mûmâ‑ileyh Yusuf Hüsnü Efendi'ye
ibkâ ve tevcîh olunmuşdur. 3 C. sene [1]187
Defterdârlık‑ı mezbûr seksen dokuz senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyh Yusuf Hüsnü
Efendi'ye ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 14 B. sene [1]188
Defterdârlık‑ı mezbûr doksan senesi Muharrem'i gurresinden mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 8
B. sene [1]189
Defterdârlık‑ı mezbûr doksan bir senesi Muharrem'inden mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 7 Ca.
sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Hasan Efendi'nin i‘lâmı mûcebince [mutasarrıf‑ı]
sâbıkı Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan İbrahim Reşid Efendi'ye 19 Ra. sene [1]191 târihinden
tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 19 Ra. sene [1]191
Hâlâ Belgrad Defterdârı İbrahim Reşid Efendi zâtında kârgüzâr ve müstakîm ve sadâkat‑şiâr
olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğu ecilden bundan akdem defterdârlık‑ı
mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup üzerinde ve Belgrad'a vürûdundan beri umûr‑ı me’mûresinde
bezl‑i iktidâr eylediğine [binâen] zikrolunan Belgrad Defterdârlığı doksan iki senesine mahsûben
kemâ‑kân ibkâsı bâbında Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri
tahrîr ve iltimâs ve mûcebince ibkâsıçin Başdefterdâr Hasan Efendi dahi takrîr etmekle mûcebince
kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. Fî 18 B. sene [1]191
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup hâlâ Belgrad defterdârı olan İbrahim Reşid Efendi'nin
ahâli‑i serhad ile hüsn‑i imtizâc ve idâre‑i umûr‑ı me’mûresinde ihtimâmına binâen ibkâsı husûsunu
hâlâ Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs ve ahâli
dahi i‘lâm‑ı şer‘î etdirmeleriyle bin yüz doksan üç senesine mahsûben defterdârlık‑ı mezbûr yine
mûmâ‑ileyhe ibkâsıçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr saâdetlü Hasan Efendi i‘lâm etmekle mûcebince ibkâ
kılınmışdır. Fî 9 Ca. sene [1]192. İlmühaberi verilmişdir.
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhin hâlâ üzerinde olmağla bin yüz doksan dört senesine
mahsûben yine mûmâ‑ileyhe ibkâsını hâlâ Belgrad Muhâfızı Vezîr Mehmed Paşa hazretleri tahrîr ve
iltimâs ve mûcebince ibkâsıçin Başdefterdâr Seyyid Mustafa Efendi i‘lâm etmekle ibkâ kılınıp emr‑i
şerîf tahrîr olunmuşdur. 9 R. sene [1]193
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhin hâlâ üzerinde olmağla bin yüz doksan beş senesine
mahsûben yine mûmâ‑ileyhe ibkâsını hâlâ Belgrad Muhâfızı Vezîr Mehmed Paşa hazretleri tahrîr ve
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iltimâs ve mûcebince ibkâsıçin Başdefterdâr Seyyid Mustafa Efendi i‘lâm etmekle ibkâ kılınıp emri
tahrîr olunmuşdur. Fî 17 Ra. sene [1]194
Mezkûr Reşid İbrahim Efendi mağşûş ve umûrunu idâreye adîmü'l‑iktidâr olmakdan nâşî ahâli‑i
Belgrad'a katı küllî deyni olmak takrîbiyle gerek Belgrad ve gerek Niş kalelerinin lâzımü't‑ta‘mîr
olan mahalleriçin iktizâ eden akçeyi tedârik edemediğinden ekseri mahalleri nâ‑tamâm kaldığını
hâlâ Belgrad Muhâfızı Vezîr Mehmed Paşa tahrîr ve inhâ ve defterdâr‑ı merkûmun mübtelâ olduğu
düyûn‑ı kesîresinden nâşî idâre‑i umûr‑ı defterîde bî‑mecâl olduğuna binâen mahzûrât‑ı kesîre îrâs
edecek envâ‘‑gûne hareketi ve husûsuyla sene‑i âtiye hâsılâtını şimdiden ahz ve izâat eylediğinden
gayrı ta‘yînât fırını dahi el‑yevm mesdûd olup serhadd‑ı mezkûr hidmetinin idâresine kâdir ve
sadâkat ve istikâmeti zâhir birinin defterdâr nasb ve ta‘yîni lâzıme‑i hâlden olduğu tashîh ve tahkîk
olunup Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan ve sâbıkâ Girid Defterdârı Mehmed Emin zîde mecdühû
reşîdü'l‑emr ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğu ecilden defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması
bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid el‑Hâc Mustafa Efendi i‘lâm etmekle bin yüz doksan beş
senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile zikrolunan Belgrad Defterdârlığı mûmâ‑ileyh Mehmed Emin
zîde mecdühûya tevcîh ve emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur. 17 Za. sene [1]194
Belgrad Defterdârlığı doksan altı senesiçin mûmâ‑ileyh Mehmed Emin Efendi'ye ibkâ kılınmışdır.
29 Ca. sene [1]195
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan hâlâ Belgrad defterdârı olan Mehmed Emin Efendi'ye
defterdârlık‑ı mezkûr doksan altı senesinden eğerçi uhdesine tevcîh ve ibkâ olunmuş olup ancak
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Belgrad Defterdârı esbak Hüsnü Yusuf Efendi fi'l‑asl ahâli‑i
Belgrad'dan ve serhad‑nişîn ile ülfet ve meveddeti olduğundan gayrı defterdâr olanların cibâyet
edegeldikleri Belgrad kalemi cizyesine nef‘an li'l‑mîrî beş yüz aded evrâk zammıyla defterdârlık‑ı
mezkûru kabûl etmekle umûr‑ı defterdârlık‑ı mezbûru kemâ‑yenbagî idâre ve rü’yet ve hidemât‑ı
pesendîde ihzârına sa‘y ü gayret eylemek ve doksan altı senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile kalem‑i
mezbûr cizyesine ol mikdâr evrâk zammolunmak şartıyla mûmâ‑ileyh Mehmed Emin Efendi'nin
uhdesinden fek ve mûmâ‑ileyh Hüsnü Yusuf Efendi'ye tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe
ve Cizye kalemlerine ilmühaberleri i‘tâ olunmak bâbında bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan saâdetlü Hasan
Efendi hazretleri i‘lâm etmekle mûcebince emr‑i şerîf yazılmışdır. 12 B. sene [1]195. Başmuhâsebe ve
Cizye Kalemi'ne başka başka ilmühaberleri verilmişdir.
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan hâlâ Belgrad defterdârı olan Yusuf Hüsnü Efendi reşîd ve
kârgüzâr ve umûr‑ı me’mûresinin uhdesinden gelmeğe kâdir olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet
olduğu ecilden defterdârlık‑ı mezbûr bundan akdem mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hâlâ üzerinde olup bu
def‘a Halil nâm şakînin izâlesinde hidmeti sebkat eylediğine binâen defterdârlık‑ı mezbûr doksan
yedi senesi Muharrem'i gurresinden yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve Mâliye Tezkireciliği pâyesi dahi
tevcîh olunmasıçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr saâdetlü Hasan Efendi hazretleri i‘lâm etmeğin mûcebince
ibkâ ve tevcîh olunmuşdur. Fî 22 Ca. sene [1]196
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup Mâliye Tezkireciliği pâyesiyle hâlâ Belgrad defterdârı olan
Yusuf Hüsnü Efendi reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu
hidmetin sadâkat ve istikâmetle uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet
ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğu ecilden bundan akdem defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve ibkâ
olunup hâlâ üzerinde ve ve fi'l‑asl Belgrad serhaddinden olmak mülâbesesiyle havâli‑i merkûmenin
kâffe‑i hâline vâkıf olduğundan gayrı zâtında sadâkat ve istikâmeti zâhir ve bâhir ve husûsuyla
el‑hâletü hâzihî doksan sekiz senesine mahsûben defterdârlık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe takrîr ve
ibkâsı lâzıme‑i hâlden olduğuna binâen bir an akdem defterdârlık‑ı mezbûrun ibkâsını hâvi tertîbât‑ı
sâiresiyle maan iktizâ eden evâmir‑i şerîfeleri ısdâr ve irsâli bâbında hâlâ Belgrad [Vâlisi] Sadr‑ı
esbak Vezîr‑i mükerrem İzzet Ahmed Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs ve mûcebince defterdârlık‑ı
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mezbûr yine mûmâ‑ileyhe ibkâsıçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Seyyid Feyzullah Efendi hazretleri i‘lâm[ı]
mûcebince doksan sekiz senesi Muharrem'i gurresinden defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ olunup emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verildi. Fî 9 B. sene [1]197
[s. 248]

Defterdârlık‑ı Belgrad
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup Mâliye Tezkireciliği pâyesiyle hâlâ Belgrad defterdârı olan
Yusuf Hüsnü Efendi reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu
hidmetin sadâkat ve istikâmet ile uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı
inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğu ecilden bundan akdem defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe
tevcîh ve ibkâ olunup hâlâ üzerinde ve fi'l‑asl Belgrad serhaddinden olmak mülâbesesiyle havâli‑i
merkûmenin kâffe‑i hâline vâkıf olduğundan gayrı zâtında sadâkat ve istikâmeti zâhir ve bâhir ve
husûsuyla el‑hâletü hâzihî doksan dokuz senesine mahsûben defterdârlık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe
takrîr ve ibkâsı lâzıme‑i hâlden olduğuna binâen yine mûmâ‑ileyhe ibkâsıçin Başdefterdâr Ahmed
Nazif Efendi i‘lâm etmekle mûcebince emr‑i şerîfi tahrîr ve tertîbâtı tanzîmiçin Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi verildi. 22 L. sene [1]198
Bin iki yüz senesine mahsûben defterdârlık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe takrîr ve ibkâsı lâzıme‑i
hâlden olduğuna binâen ibkâsıçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Süleyman Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince
kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i N. sene [1]199
Bin iki yüz bir senesine mahsûben defterdârlık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe ibkâsını Belgrad
Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mahmud Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs ve mûcebince
ibkâsıçin Başdefterdâr Hasan Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince ibkâ olunup tertîbâtı tanzîmiçin
Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 22 B. sene 1200
Bin iki yüz iki senesine mahsûben Belgrad kalemi cizyesi evrâkı boğçasıyla Belgrad Defterdârlığı
mûmâ‑ileyh Yusuf Hüsnü Efendi'ye ibkâsını Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdi
Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs ve mûcebince umûr‑ı me’mûresinde kemâl‑i sadâkat ve istikâmet
üzere kıyâm ve ahâli‑i serhad ile hüsn‑i âmîziş ederek te’diye‑i mehâmm‑ı mîriyyede sarf‑ı vüs‘ ve
ihtimâm eylemek şartıyla ibkâsıçin Başdefterdâr saâdetlü Ahmed Nazif Efendi dahi i‘lâm etmeğin
i‘lâmı mûcebince ibkâ olunup emr‑i şerîf tahrîr ve tertîbâtı tanzîmiçin Başmuhâsebe ve Cizye
Muhâsebesi'ne başka başka ilmühaberleri verilmişdir. Fî 22 B. sene 1201
Belgrad Defterdârı Hüsnü Yusuf'un azli muktezî ve Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup
sâbıkâ Belgrad defterdârı olan Mehmed Emin Efendi reşîd ve kârgüzâr ve me’mûr olduğu umûrun
uhdesinden gelmeğe kâdir ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğuna binâen sâdır olan fermân‑ı
âlî mûcebince defterdârlık‑ı mezbûr bin iki yüz üç senesinden i‘tibâr ile mûmâ‑ileyh Mehmed Emin
Efendi'ye tevcîh ve serîan varıp umûr‑ı ta‘yînâtı selefi tarafından bi'l‑vekâle idâre ve rü’yete şürû‘
ve mübâşeret ve şimdiye değin cizye ve mevâdd‑ı sâireden makbûzât ve masrûfâtını gereği gibi
tahkîk ve memhûr ve mümzâ müfredât defterini ve muhâfız paşanın ma‘rûzâtını Dersaâdetime
irsâl ve ba‘dehû sâdır olacak fermân‑ı âlî ile amel ve hareket eylemek ve kazâlarda müretteb ta‘yînât
zehâyirinden ba‘d ez‑în selefinin adamlarına habbe‑i vâhide verilmeyip ve verilmiş ise dahi istirdâd ve
mûmâ‑ileyh Mehmed Emin Efendi'nin tarafından kabzına me’mûrlara teslîm olunmak ve mâl‑ı cizye
ve sâir vâridât ve matlûbât‑ı mîriyyenin bir akçesine kesr ü noksan getirmemek şartıyla mûmâ‑ileyh
Mehmed Emin Efendi'ye tevcîhiçin bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan saâdetlü Süleyman Râşid Efendi i‘lâm
etmeğin mûcebince zikrolunan Belgrad Defterdârlığı tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 15 R.
sene [1]202. İktizâ eden diğer emirleri tahrîr olunmak için ber‑mûceb‑i fermân‑ı âlî Başmuhâsebe ve Cizye
ve Mevkûfât kalemlerine ilmühaberleri verildi.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 249]
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[s. 250]

[34.11] Defterdârlık‑ı Niş

[s. 251]

[34.12] Defterdârlık‑ı Girid

Hâlâ Girid Hazînesi defterdârı olan Derviş Mehmed zîde mecdühû reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve
mücerrebü'l‑etvâr olduğundan bidâyet‑i hâlinden beri serhaddât‑ı mansûre defterdârlıkları ile
evkât‑güzâr ve birkaç seneden beri hazîne‑i mezbûreye ale'l‑istimrâr defterdâr olduğundan umûr‑ı
me’mûresinin dekâyık ve habâyâsına tahsîl‑i vukûf ve dirâyet ve küttâb ve hüddâm‑ı hazîne‑i merkûme
ve sâir bi'l‑cümle ahâli ile tarha mebânî‑i hüsn‑i muâşeret etmekle uhdesinde olan defterdârlık‑ı
mezkûrun inkızâ‑yı müddet‑i zabtı mütekârib olmağla ibkâ ve takrîr kılınması hâlâ Kandiye muhâfızı
olan sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Nâilî Abdullah Paşa hazretleri memhûr mektûblarıyla
inhâ ve iltimâs etmekle müşârun‑ileyhin iltimâsı üzere bin yüz yetmiş bir senesi Muharrem'inden
zabt etmek ve inşâallâhu Teâlâ yetmiş iki senesi cizyesinin cibâyeti mûmâ‑ileyhe tefvîz ve vaktiyle
evrâk ve berâtı gönderilmek şartıyla sâbıkları mûcebince tevcîh ve ibkâsıçin hâlâ başdefterdâr olan
izzetlü el‑Hâc Ahmed Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince zikrolunan Girid Hazînesi Defterdârlığı yine
mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınıp Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi verilmişdir. Fî
8 Ş. sene [1]170
Girid Hazînesi Defterdârı Derviş Mehmed fevt olup yerine müstakîm ve kârgüzâr ve reâyâ‑perver
bir kimesnenin ta‘yîninden lâ‑büd olmakdan nâşî bu def‘a avâtıf‑ı aliyye‑i cihândârîden Girid
Defterdârlığı Büyükkale Tezkireciliği pâyesiyle Ahmed zîde mecdühûya tevcîh olunması bâbında
fermân‑ı âlî sâdır ve mûcebince defterdârlık‑ı mezbûra yetmiş bir senesi Muharrem'inden mutasarrıf
olup ve yetmiş bir senesine mahsûben mukâtaâtını ve yetmiş iki senesine mahsûben cizyesini zabt
eylemek üzere defterdârlık‑ı mezkûr mu‘tâd‑ı kadîm üzere ber‑vech‑i muharrer mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunup Dîvân‑ı Hümâyûn'dan emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe ve Cizye kalemlerine ilmühaberleri
verilmek bâbında Başdefterdâr izzetlü el‑Hâc Ahmed Efendi i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince emr‑i
şerîfi tahrîr olunup Başmuhâsebe ve Cizye kalemlerine dahi ilmühaber kâimeleri verilmişdir.
Evâhir‑i N. sene [1]170
Büyükkale Tezkireciliği pâyesiyle hâlâ Girid Hazînesi defterdârı olan Ahmed zîde mecdühû
reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve umûr‑ı me’mûresinin sadâkat ve istikâmetle
uhdesinden gelmeğe her vechile sâhib‑i iktidâr olduğuna binâen bundan akdem defterdârlık‑ı
mezbûr[a] yetmiş bir senesi Muharrem'inden mutasarrıf olup sene‑i mezbûra mahsûben mukâtaâtını
ve yetmiş iki senesine mahsûben cizyesini zabt etmek üzere sâbıkâ Başdefterdâr el‑Hâc Ahmed Efendi
i‘lâmıyla mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup hâlâ üzerinde olmağla inşâallâhu Teâlâ an‑evveli Muharrem
sene [1]172 cizyesinin cibâyeti yine mûmâ‑ileyhe tefvîz ve vaktiyle evrâk ve berâtı gönderilmek
şartıyla zikrolunan Girid Hazînesi Defterdârlığı bin yüz yetmiş iki Muharrem'i gurresinden
mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve emr‑i şerîfi tahrîr olunup Başmuhâsebe ve Cizye kalemlerine dahi
ilmühaber kâimeleri verilmişdir. 14 N. sene [1]171
Kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Ahmed zîde mecdühû müstakîm ve sadâkatkâr olup mahall ü müstahık
olduğu ecilden bin yüz yetmiş üç senesi Muharrem'i gurresinden zabt etmek üzere Girid Hazînesi
Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emri tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 26
N. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr yetmiş dört Muharremü'l‑harâmı gurresinden zabt etmek üzere
mûmâ‑ileyh Ahmed zîde mecdühûya ibkâ emri tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaber kâimesi dahi
verildi. 12 Ş. sene [1]173
Defterdârlık‑ı mezbûr yetmiş dört Cumâde'l‑âhire'sinin on altıncı gününden dahi mûmâ‑ileyhe
ibkâ kılınıp Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 16 C. sene [1]174
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Defterdârlık‑ı mezbûr yetmiş beş senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının beşinci gününden hâlâ mutasarrıfı
olan Ahmed zîde mecdühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. Fî
5 Ca. sene [1]175
Kandiye'de Yağ emîni olan Mehmed zîde mecdühû kârgüzâr olmağla bundan mukaddemce
Kandiye muhâfazasında olan askerî tâifesinin muhill‑i nizâm hareketlerinde hidmet‑i pesendîdesi
zuhûra geldiğine binâen Girid Hazînesi Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulmasını Kandiye
Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem Kâmil Ahmed Paşa hazretleri iltimâs etmekle bin yüz yetmiş altı senesi
Mart'ı ibtidâsından zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden zikrolunan Girid Hazînesi
Defterdârlığı mûmâ‑ileyh Mehmed zîde mecdühûya tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaberi dahi
verilmişdir. Evâhir‑i Ra. sene [1]176
Sâbıkâ Girid Hazînesi defterdârı olan Ahmed zîde mecdühû reşîd ve sadâkatkâr olup Kandiye'de
Yağ emîni ve Girid defterdârı olan Mehmed'in defterdârlığa ehliyyeti olmadığını haber verdiklerine
binâen defterdârlık‑ı mezbûr yetmiş altı senesi Mart'ından zabt etmek üzere şeref‑bahş‑ı sudûr olan
emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince mûmâ‑ileyh Ahmed zîde mecdühûya tevcîh olunmuşdur.
17 B. sene [1]176. İlmühaberi verilmişdir.
Ecdâdı Musa Paşa ve Ahmed Paşa cezîre‑i Girid'in hîn‑i fethinde hidemât‑ı aliyye‑i pâdişâhîde
bezl‑i iktidâr etmiş olduklarına binâen İbrahim Bey zîde mecdühû zamân‑ı sa‘d‑iktirân‑ı hümâyûnda
bir hidmete me’mûr ve be‑kâm olmak arzusuyla iki seneden [beri] Devlet‑i Aliyye'de mukîm ve
[Görüntü 199/ mülâzım ve şâyeste‑i inâyet olmağla cezîre‑i Girid // Hazînesi Defterdârlığı'nın mu‘tâd üzere senevî
s. 256] verilegelen câize‑i kadîme ve mâl‑ı mukayyedinden mâadâ beher sene onar bin guruş zam ve cânib‑i
mîrîye edâ eyleyip hiç [bir] ferde zulm ü taaddî eylememek üzere Girid Hazînesi Defterdârlığı
mûmâ‑ileyh İbrahim zîde mecdühû kendiye ihsân buyurulması bâbında Rikâb‑ı Hümâyûn'a arzuhâl
ve istid‘â‑yı inâyet eylediği ecilden Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz olan kuyûd‑ı ahkâma mürâcaat
olundukda defterdârlık‑ı mezbûr bundan akdem Kandiye'de Yağ emîni olan Mehmed'e ba‘de't‑tevcîh
ehliyyeti olmadığı haber verilmekden nâşî yetmiş altı senesi Mart'ından zabt eylemek üzere sene‑i
mezbûre Receb'inde bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn defterdâr‑ı sâbıkı Ahmed'e tevcîh
olunmuş olduğu ve defterdârlık‑ı mezkûr ve sâir defterdârlıklar mâ‑tekaddemden beri başdefterdâr
telhîsleriyle verilegeldiği mastûr ve mukayyed bulunmağla şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ve sâdır olan fermân‑ı âlîşân mûcebince mûmâ‑ileyhin ehliyyeti Âsitâne‑i Aliyye'de
vukûfu olanlardan lede't‑tefahhus zamân‑ı zabtı Mart ibtidâsından olan mukâtaâtını yetmiş yedi
senesi Mart'ından zabt edip Muharrem'i olan cizyesinden sene‑i mezbûre cibâyetine merkûm
Ahmed mübâşeret etmiş olduğundan mâbeyn hesâblarını rü’yet etmek üzere şurût‑ı taahhüdü
başdefterdâr olan izzetlü el‑Hâc Mehmed Râkım Efendi hazretlerinin takrîri ile pâye‑i serîr‑i a‘lâya
arz olundukdan sonra tekrâr şeref‑sudûr bulan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn muktezâsınca gerek
cânib‑i mîrî ve gerek merkûm Ahmed'e gadr ve zarar şâibesinden ihtirâzen defterdârlık‑ı mezkûrun
mukâtaâtını yetmiş yedi senesi Mart'ından ve cizyesini yetmiş sekiz senesi Muharrem'i gurresinden
zabt ve cibâyet eylemek husûsu mûmâ‑ileyhe ifâde olundukda izhâr‑ı sûret‑i rızâ ve istid‘â ve lâkin
sene‑i mezbûre Mart'ına yedi ay müddet olup ve yetmiş sekiz senesi cizyesini dahi bir sene sonra
cibâyet eyleyeceğine binâen defterdârlık‑ı mezkûrun câize‑i kadîmesini şimdi edâ eylemek ve
zammına müteahhid olduğu yirmi kîsenin beş kîsesini Mart duhûlünde ve on beş kîsesini dahi sene
hitâmına dek iki taksît ile Âsitâne'de edâya mu‘temedün‑aleyh kefîl vermek üzere tevcîhi niyâzında
olduğunu müş‘ir defterdâr‑ı mûmâ‑ileyhin takrîrine binâen şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince telhîs olunmak bâbında fermân‑ı âlîşân sâdır olup bu sûretde Girid
Hazînesi'nin mâl‑ı mukayyedinden muayyen olan vezâif ve ocaklık ve masârif‑i mu‘tâde‑i sâiresini
vakt ü zamânıyla edâ ve rü’yet ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla havâle olunan
mahallere teslîm etmek ve zammına müteahhid olduğu yirmi kîsenin dahi beş kîsesini yetmiş yedi
senesi Mart'ı duhûlünde ve on beş kîsesini dahi sene hitâmına dek iki taksît ile Âsitâne'de Hazîne‑i
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Âmire'ye edâ etmek üzere mu‘temedün‑aleyh kefîli olan Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden Santurî
Ahmed zîde kadruhû ahz ve hâmiş‑i telhîsde kefâleti tahrîr ve temhîr olundukdan sonra şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve sâdır olan fermân‑ı âlîşân mûcebince mukâtaâtını
yetmiş yedi senesi Mart'ından zabt ve cizyesini yetmiş sekiz senesi Muharrem'inden cibâyet eylemek
üzere defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh İbrahim Bey zîde mecdühûya tevcîh olunmasıçin defterdâr‑ı
mûmâ‑ileyh tekrâr i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi verilmişdir. Fî 17 M. sene 1177
Girid Hazînesi'nin mâl‑ı mukayyedinden muayyen olan vezâif ve ocaklık ve masârif‑i mu‘tâde‑i
sâiresini vakt ü zamânıyla edâ ve rü’yet ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla havâle
olunan mahallere teslîm ve cânib‑i mîrîye müteahhid olduğu yirmi kîse akçenin beş kîsesini
yetmiş yedi senesi Mart'ı duhûlünde ve on beş kîsesini dahi senesi hitâmına dek iki taksît ile
Dersaâdet'de Hazîne‑i Âmire'ye edâ eylemek üzere Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden Santurî Ahmed
zîde kadruhû kefâletiyle sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince mukâtaâtını yetmiş
sekiz senesi Mart'ından ve cizyesini sene‑i merkûme Muharrem'inden cibâyet eylemek şartıyla
defterdârlık‑ı mezbûr İbrahim Bey zîde kadruhûya tevcîh olunup üzerinde olmağla defterdârlık‑ı
mezbûrun mûmâ‑ileyhe sene‑i âtiye ibkâ olunmasını hâlâ Kandiye Muhâfızı Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hamza Hâmid Paşa ve Hanya Muhâfızı Vezîr Mehmed Paşa hazerâtı başka
başka mektûblarıyla inhâ ve iltimâs ve yetmiş yedi senesine mahsûben zamîme‑i mezkûrenin beş
kîse peşînini mukaddem ve taksît‑i sânîsi dahi bu def‘a teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olunmuş olduğu
Sergi defterlerinden derkenâr ve pâye‑i serîr‑i a‘lâya ba‘de'l‑arz şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ olunmak için sâdır
olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen şurût‑ı sâbıkası üzere mukâtaâtını yetmiş sekiz senesi Mart'ından
ve cizyesini yetmiş dokuz senesi Muharrem'inden zabt ve cibâyet eylemek ve mârrü'z‑zikr taahhüd
akçesinin beş kîsesini sene‑i mezbûre Mart'ı duhûlünde ve mâadâsını sene hitâmına dek iki taksît
ile Hazîne‑i Âmire'ye teslîm eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ olunması
bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid Mehmed Avnî dâme ulüvvuhû dahi i‘lâm etmeğin şeref‑sudûr
olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn ve vezîr‑i müşârun‑ileyhimânın iltimâsları ve defterdâr‑ı
mûmâ‑ileyhin i‘lâmı mûceblerince defterdârlık‑ı mezbûr şurût‑ı mezkûre ile yine mûmâ‑ileyh
İbrahim Bey zîde mecdühûya ibkâ olunup Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verildi. 29 Ra. sene
[1]178
Girid Hazînesi defterdârı olan İbrahim Bey'e mukâtaâtı yetmiş sekiz senesi Mart'ından ve cizyeyi
yetmiş dokuz senesi Muharrem'inden zabt ve cibâyet eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr ibkâ
kılınıp hâlâ üzerinde iken bu def‘a defterdârlık‑ı mezbûra merbût olan Girid cizyesini yetmiş dokuz
senesine mahsûben gurre‑i Muharrem'den cibâyetine şürû‘ ve küşâd‑ı cizyeden otuz kırk gün
mürûrunda yerli neferâtının muayyen olan mevâciblerini nizâm‑ı hazîne üzere edâ ve defterdârlık‑ı
mezbûr için sa‘y‑i mîrî zamîmesi olan on bin guruşun yetmiş sekiz senesine mahsûben taksît‑i
evvel ve sânî akçeleriyle mâl‑ı Haremeyn'i tamâmen teslîm‑i Hazîne‑i Âmire olunmak için poliçe
tarîkiyle irsâl ve sâbıkı üzere defterdârlık‑ı mezkûrun sene‑i âtiyesi kendiye ibkâ buyurulmasını
mûmâ‑ileyh memhûr mektûbuyla istid‘â eylediğine binâen şurût‑ı sâbıkası üzere yetmiş dokuz senesi
Mart'ından defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid Mehmed Avnî Efendi
dâme ulüvvuhûnun i‘lâmı ve sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince ibkâ kılınmışdır. Fî gurreti R. sene
1179. Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber verilmişdir.
[s. 254]

Defterdârlık‑ı Girid
Defterdârlık‑ı mezbûr cizyesi cibâyeti ile yetmiş altı senesine mahsûben Kandiye'de Yağ emîni ve
tahmîsci589 olan Mehmed zîde mecdühûya tevcîh olunmuşiken ba‘zı mevâni‘ sebebi ile üzerinden ref‘
ت
589 "�ميص
 "� جKahve işlerine bakan kişi için kullanılır bir tabirdir.
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ve ba‘dehû İbrahim Efendi'ye senevî on bin guruş sa‘y‑i mîrî ile tevcîh ve üç sene mutasarrıf olup
mûmâ‑ileyh mahrûm ve mağdûr olduğundan mezkûr İbrahim Efendi'nin on bin guruş sa‘y‑i mîrîsi
üzerine beş bin guruş zam ve cem‘an on beş bin guruş mîrîye vermek üzere defterdârlık‑ı mezbûr ile
cizyesi cibâyeti seksen senesi Mart'ından kendiye tevcîh olunmasını mûmâ‑ileyh arzuhâl birle istid‘â
eylediği takrîr ve arz olundukda zammı olan beş bin guruşun üzerine iki bin beş yüz guruş dahi zam
ve cem‘an otuz beş kîse sa‘y‑i mîrî ile i‘lâm olunmasıçin fermân‑ı âlî sâdır olmağın bu takdîrce şurût‑ı
sâbıkası üzere Girid Hazînesi'nin mâl‑ı mukayyedinden muayyen olan vezâif ve ocaklık ve masârif‑i
mu‘tâde‑i sâiresin vakt ü zamânıyla edâ ve rü’yet ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla
havâle olunan mahallere teslîm etmek ve bu def‘a zammına müteahhid olduğu yedi bin beş yüz guruş
ile zamm‑ı atîk olan on bin guruşuna cem‘an otuz beş kîsenin on beş kîsesini Mart duhûlünde ve yirmi
kîsesini dahi senesi hitâmına değin iki taksît ile Âsitâne‑i Saâdet'de Hazîne‑i Âmire'ye edâ eylemek
şartıyla sâdır olan fermân‑ı âlîşân mûcebince mukâtaâtını seksen senesi Mart'ından zabt ve cizyesini
seksen bir senesi Muharrem'inden cibâyet etmek üzere defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunması için bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan İbrahim Sârım Efendi dahi i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince
defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe şurûtuyla tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi
verilmişdir. Fî 15 S. sene [1]180
Mûmâ‑ileyh Mehmed'in mukaddemâ hakkında ba‘zı mevâd isnâdıyla iştikâ olunduğuna binâen
bâ‑fermân‑ı âlî mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde hasımlarıyla ba‘de't‑terâfu‘ hüsn‑i hâlini arz ve i‘lâm
ve mahzar ve mefhûmu Beylik tarafından tahrîr olunan emr‑i şerîfin kaydı bâlâsına şerh ve i‘lâm‑ı
hâli müş‘ir Kandiye muhâfızı vezîre hitâben evâsıt‑ı Muharrem sene [1]181 târihinde fermân‑ı
âlîşân tahrîr olunmuşdur.
Girid cizyesinin mâl‑ı mukayyedinden muayyen olan vezâif ve ocaklık ve masârif‑i mu‘tâde‑i
sâiresin vakt ü zamânıyla edâ ve rü’yet ve mâl‑ı irsâliyyesinin dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla havâle
olunan mahallere ve zamm‑ı atîk ve cedîd olan otuz beş kîsenin on beş kîsesini Mart duhûlünde ve
yirmi kîsesini dahi senesi hitâmına dek iki taksît ile Âsitâne‑i Saâdet'de Hazîne‑i Âmire'ye teslîm
eylemek şartıyla mukâtaâtını seksen bir senesi Mart'ı ibtidâsından zabt ve cizyesini seksen iki senesi
Muharrem'i gurresinden cibâyet etmek üzere Girid Defterdârlığı Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan
olup Kale‑i Kebîr Tezkireciliği pâyesiyle sâbıkâ Belgrad defterdârı olan Osman Efendi'ye tevcîh
olunmuşdur. Fî 18 B. sene [1]181
Seksen iki senesinde cezîre‑i Girid'de vâki‘ olan illet‑i vebâ sebebi ile evrâk‑ı cizye tamâmen
sürülmeyip düyûn‑ı kesîreye mübtelâ olmakdan nâşî hâline terahhumen sene‑i cedîdeye mahsûben
şurût‑ı sâbıkasıyla defterdârlık‑ı mezbûr yine kendiye ibkâ ve tevcîh olunmasını hâlâ defterdâr olan
Osman Efendi istid‘â ve şeref‑yâfte‑i sudû[r] eden fermân‑ı âlîşân mûcebince şurût‑ı mezkûre üzere
seksen bir senesi taksît‑i sâlisi olan beş bin guruşu sene‑i mezbûre hitâmına dek ve seksen iki senesi
taahhüd akçesini dahi şurût‑ı sâbıkası üzere vakt ü zamânıyla irsâl ve Hazîne‑i Âmire'ye teslîm eylemek
şartıyla mukâtaâtını seksen iki senesi Mart'ından ve cizyesini seksen üç senesi Muharrem'inden zabt
eylemek üzere defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ ve tevcîhiçin Başdefterdâr el‑Hâc Ömer
Vahîd Efendi i‘lâm etmeğin zikrolunan Girid Hazînesi Defterdârlığı yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. Fî 28 C. sene [1]182
Mûmâ‑ileyh öteden beri umûr‑ı me’mûresinde sadâkat ve istikâmet ve mezîd‑i nasafet üzere
hareket ve idâre‑i umûr‑ı mîriyyede taharri ve dikkat ile etvâr‑ı pesendîdesine binâen bin yüz seksen
üç senesine mahsûben defterdârlık‑ı mezbûr kemâ‑kân mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmasını
Kandiye Muhâfızı Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hamza Hâmid Paşa ve Rikâb‑ı Hümâyûn
Kâimmakâmı Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazerâtı mektûblarıyla iltimâs ve şurût‑ı mer‘iyye‑i
sâbıkası üzere hazîne‑i mezkûrenin mâl‑ı mukayyedinden muayyen vezâif ve ocaklık ve masârif‑i
mu‘tâde‑i sâiresin vakt ü zamânıyla edâ ve rü’yet ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla
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havâle olunan mahallere edâ ve teslîm ve zamîme‑i atîk ve cedîd olan otuz beş kîsenin on beş kîsesini
Mart duhûlünde ve yirmi kîsesini senesi hitâmına dek iki taksît ile Hazîne‑i Âmire'ye teslîm ve
sene‑i sâbıkâ taksîtlerinden ne mikdâr kusûru kalmış ise vaktiyle tekmîl eylemek şartıyla mukâtaâtını
seksen üç senesi Mart'ından ve cizyesini seksen dört senesi Muharrem'inden zabt eylemek üzere
defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâsıçin Başdefterdâr es‑Seyyid İbrahim Efendi i‘lâm etmekle
mûcebince ibkâ ve mukarrer kılınıp Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. Fî 19 C. sene [1]183
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan hâlâ Girid Hazînesi defterdârı olan Osman Efendi reşîd ve
kârgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr olup üç sene müddet‑i defterdârlığında tahsîl‑i emvâl‑i mîriyye
ve mevâcib‑i neferâtı vakt ü zamânıyla edâ ve teslîmi husûsunda mücidd ü sâî ve cümle ile hüsn‑i
zindegânî üzere olduğunu Kandiye kalesi Muhâfızı Vezîr Hüseyin Paşa hazretleri mektûbuyla inhâ
ve defterdârlık‑ı mezbûr yine mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmasını iltimâs ve şurût‑ı mer‘iyye‑i sâbıkası
üzere Girid Hazînesi'nin mâl‑ı mukayyedinden muayyen vezâif ve ocaklık ve masârif‑i mu‘tâd[e]‑i
sâiresin vakt ü zamânıyla edâ ve rü’yet ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla havâle
olunan mahallere edâ ve teslîm ve zamîme‑i atîka ve cedîde olan otuz beş kîse akçenin on beş kîsesi
Mart duhûlünde ve yirmi kîsesini senesi hitâmına dek iki taksît ile Hazîne‑i Âmire'ye teslîm ve
sene‑i sâbıkâ taksîtlerinden ne mikdâr kusûr kalmış ise vaktiyle tekmîl eylemek şartıyla mukâtaâtını
seksen dört senesi Mart'ından ve cizyesini seksen beş senesi Muharrem'inden zabt eylemek üzere
defterdârlık‑ı mezbûr bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Ali İsmet Efendi'nin i‘lâmı mûcebince ibkâ olunup
Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. Fî 26 C. sene [1]184
Girid Hazînesi'nin mâl‑ı mukayyedinden muayyen vezâif ve ocaklık ve masârif‑i mu‘tâde‑i
sâiresin vakt ü zamânıyla edâ ve teslîm ve zamîme‑i atîka ve cedîde olan olan otuz beş kîse akçenin
on beş kîsesini Mart duhûlünde ve yirmi kîsesin senesi hitâmına dek iki taksît ile Hazîne‑i Âmire'ye
teslîm eylemek şartıyla mukâtaâtını seksen beş senesi Mart'ından ve cizyesini seksen altı senesi
Muharrem'inden cibâyet eylemek üzere defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ Girid defterdârı olup İstanbul
Mukâtaacılığı pâyesi olan İbrahim Efendi'ye tevcîh olunmasıçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr el‑Hâc İsmail
Efendi i‘lâm etmekle mûcebince tevcîh olunmuşdur. 10 R. sene [1]185
Mukâtaâtını seksen altı senesi Mart'ından ve cizyesini seksen yedi senesi Muharrem'inden
cibâyet eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh İbrahim Efendi'ye Kandiye Muhâfızı
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüseyin Paşa ve Rikâb‑ı Hümâyûn Kâimmakâmı Vezîr‑i mükerrem
Mehmed Paşa hazretlerinin mektûb ve iltimâsları ve Başdefterdâr Derviş Mehmed Efendi'nin i‘lâmı
mûcebince şurût‑ı kadîmesi üzere ibkâ kılınıp emr‑i şerîf yazılmışdır. Gurre‑i Ca. sene [1]186
Mukâtaâtını seksen yedi senesi Mart'ından zabt ve cizyesini seksen sekiz senesi Muharrem'i
gurresinden cibâyet ve tahsîl eylemek şartıyla kâimmakâm paşa hazretlerinin iltimâs ve Başdefterdâr
Derviş Mehmed Efendi'nin i‘lâmı mûcebince ibkâ kılınmışdır. Gurre‑i Ra. sene [1]187
Şeref‑sudûr eden fermân‑ı âlî mûcebince şurût‑ı sâbıkası üzere seksen sekiz senesi Mart'ının
fıkdânı sebebi ile mukâtaâtını seksen dokuz senesi Mart'ından ve cizyesini dahi kezâlik sene‑i
merkûme Muharrem'i gurresinden zabt ve cibâyet eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı
Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Seyyid Veys Efendi'ye ibkâsı bâbında Başdefterdâr Derviş Mehmed Efendi
i‘lâm etmekle i‘lâmı mûcebince kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 16 S. sene [1]188
Defterdârlık‑ı mezbûr şurût‑ı mezkûre üzere mûmâ‑ileyh Seyyid Veys Efendi'ye istihkâmen ibkâ
kılınıp emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. Bâ‑i‘lâm‑ı Başdefterdâr Derviş
Mehmed Efendi. 25 B. sene [1]188
Defterdârlık‑ı mezbûr şurût‑ı sâbıkası üzere mukâtaasını doksan senesi Mart'ından ve cizyesini
sene‑i mezbûre Muharrem'i gurresinden zabt ve cibâyet eylemek şartıyla Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
İbrahim Paşa hazretlerinin iltimâsı ve Başdefterdâr el‑Hâc Mehmed Recâî Efendi'nin i‘lâmı mûcebince
ibkâ kılınıp emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 21 Ra. sene [1]189
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Girid Hazînesi'nin mâl‑ı mukayyedinden muayyen vezâif ve ocaklık ve masârif‑i mu‘tâde‑i sâiresin
vakt ü zamânıyla edâ ve rü’yet ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla havâle olunan
mahallere ve zamîme‑i atîka ve cedîdesi olan otuz beş kîsesini[n on beş kîsesini] Mart duhûlünden
ve yirmi kîsesi senesi hitâmına dek iki taksît ile Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve teslîm ve mukâtaâtını bin
yüz doksan bir senesi Mart'ından zabt etmek şartıyla Girid Defterdârlığı sâbıkâ Belgrad defterdârı
olan Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Mehmed Emin Efendi'ye tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr
el‑Hâc Mehmed Emin Recâî Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh. 3 Ra. sene [1]190
Girid Hazînesi'nin mâl‑ı mukayyedinden muayyen vezâif ve ocaklık ve masârif‑i mu‘tâde‑i
sâiresin vakt ü zamânıyla edâ ve rü’yet ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla havâle
olunan mahallere teslîm ve zamîme‑i atîka ve cedîdesi olan otuz beş kîsenin on beş kîsesini Mart
duhûlünde ve yirmi kîsesini senesi hitâmına dek iki taksît ile Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve teslîm ve
cezîre‑i mezbûrede olan mukâtaâtını bin yüz doksan iki senesi Mart'ından zabt ve cizyesini dahi
sene‑i mezbûre Muharrem'i gurresinden cibâyet eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı
Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Mehmed Emin zîde mecdühûya ibkâsı bâbında Başdefterdâr Hasan Efendi
hazretleri i‘lâm etmeğin mûcebince şurût‑ı mezkûre üzere defterdârlık‑ı mezbûr kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. Fî 12 Ca. sene [1]191. Mûmâ‑ileyhe ibkâ ve berât verildiğini hâvi vürûd eden ilmühaber
mahfûzdur.
[Ek: 254/
1 arka sayfa]
[Ek: 254/1]

﴾ Boş sayfa﴿
Be‑cânib‑i Dîvân‑ı Hümâyûn
Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârın vukû‘‑yâfte olan esfâr‑ı hümâyûn ve sâir ba‘zı esbâba
binâen mübtelâ olduğu masârif‑i zarûriyyesi cihetiyle îrâd‑ı muayyenesi masârif‑i mukarreresine
gayrı vâfî olmağla idâresi îrâd‑ı cedîde‑i zuhûrâta muhtâc olmakdan nâşî lede't‑teemmül Girid
Hazînesi Defterdârlığı'nın şurût‑ı nizâmı fi'l‑asl mahallinde emvâl‑i mukayyedesini tahsîl ve ocaklık
ve vezâif ve sâir masârif‑i mukarreresini ashâbına edâ ve bâkî mâl‑ı irsâliyyesini dahi havâlâta teslîm
ve hesâbını rü’yet ile tetmîmden ibâret iken yetmiş yedi senesinden zamîme nâmıyla on bin guruş
cânib‑i mîrîye verilmek şartıyla tevcîh ve ba‘dehû seksen senesinde yedi bin beş yüz guruş zam ve
beher sene cânib‑i mîrîye verilmek şartıyla tevcîh ve ba‘dehû seksen senesinde yedi bin guruş zam
ve beher sene cânib‑i mîrîye mukassatan teslîm olunugelen zamâimi otuz beş kîseye bâliğ olduğu
mukayyed olup bundan başka hîn‑i tevcîh ve ibkâsında câize ve avâid‑i sâire nâmıyla sadrıa‘zam
ve defterdâr‑ı vakt olanlara veregeldikleri on iki kîse ve cizye ve buyuruldusunun üç kîse câizesiyle
cem‘an elli kîse akçeye resîde olmağla Başmuhâsebe ve Girid Hazînesi defterlerinde mukayyed
olduğu vechile hazîne‑i mezkûrenin emvâl‑i mukayyede‑i kadîmesi her ne ise yerli yerinden tahsîl
ve ocaklık ve havâs ve vezâif ve havâlât ashâbına ve zikrolunan elli kîseden zamîme nâmıyla teslîm‑i
Hazîne‑i Âmire olunugelen otuz beş kîse akçenin yirmi kîsesi kemâ‑kân mâl takdîr olunup beher
sene mukâtaât‑ı sâire misillü taksît vechile Hazîne‑i Âmire'ye vakt ü zamânıyla teslîm olunmak ve
mâadâ on beş kîsesi dahi cânib‑i mîrîye kesr gelmemek üzere ba‘zı münâsib emvâl‑i mîriyyeye
zam ve cezîre‑i mezbûre cizyesi dahi defterdârlık‑ı mezkûra rabt ve beher sene buyuruldusu taraf‑
larına i‘tâ ve ma‘rifetleriyle cibâyet ve sâlifü'z‑zikr tevcîh ve ibkâ ve buyuruldu câizeleri dahi ilâve
olundukda otuz kîse akçe fâiz olmak üzere defterdârlık mukâtaaları misillü doksan dört senesin‑
den i‘tibâr ile bu esnâda Girid defterdârı olan Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Veys Efendi'nin
defterdârlık‑ı mezbûrun sene‑i mezkûre câize ve avâid‑i sâire ve harc‑ı aklâmıçin verdiği her ne ise
mutâlebe eylememek şartıyla mûmâ‑ileyh ile iki nefer kimesneler nihâyetü'l‑emr yüz doksan kîse
akçe muaccele ile mâlikâneliğine tâlib olduklarını mübeyyin tahrîr olunan takrîr atebe‑i ulyâ‑yı
mülûkâneye arz olundukda takrîr mûcebince nizâm verilmek bâbında mübârek hatt‑ı hümâyûn‑ı
mevhibet‑makrûn ve fermân‑ı âlî sâdır olmağla mûmâ‑ileyh Veys Efendi ile şerîklerine iki yüz kîse
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akçe muaccele ile karâr‑dâdesi tasmîm olundukda doksan üç senesi Girid defterdârı olan Koyun
Emîni demekle arîf Halil Ağa tarafından dahi defterdârlık‑ı mezkûru nizâm‑ı mezkûre üzere iki yüz
yetmiş kîseye tâlib olmağla cümleden maksûd tezâyüd‑i nef‘‑i mîrî olduğuna binâen ol vechile
Halil Ağa tarafına verilmesi husûsu mülâhaza ve mûmâ‑ileyh Veys Efendi dahi mâdde‑i mezkûre‑
den me’yûs olduğu hînde ber‑vech‑i muharrer bu esnâda câize ve avâid ve harc‑ı aklâm nâmıyla
verdiği mebâliğ on beş yirmi kîse akçe olmakdan nâşî zikrolunan iki yüz yetmiş kîsenin on beş kî‑
sesi mûmâ‑ileyhin masârif‑i mezkûresine ta‘lîkan tevkîf ile Halil Ağa tarafına iki yüz elli beş kîseye
i‘tâsı tanzîm olunmuşiken sûret‑i mezkûra mûmâ‑ileyh Veys Efendi'nin ma‘lûmu oldukda ber‑ve‑
ch‑i muharrer iki yüz elli beş kîseye kabûlünü inhâ ve kemâ‑kân kendiye tevcîhini istid‘â etmekle
bu sûretde mûmâ‑ileyh hem zilyed ve hem mukaddem defterdârlık‑ı mezkûr için huzûr‑ı âsafîde
ilbâs‑ı hil‘at olunmuş olduğundan gayrı âharın verdiği muacceleyi dahi i‘tâya rızâ‑dâde olmakdan
nâşî ber‑vech‑i muharrer mukaddem olan masârifini mutâlebe eylememek ve ba‘dehû Halil Ağa
dahi nefsâniyyete tebaiyyet ile ref‘‑i ruk‘a‑i iştikâ ve yâhûd dahi ziyâdeye taleb dâiyesiyle mûcib‑i
ihtilâl ve müstevcib‑i tasdi‘ olacak hâlâta tasaddî eder ise ısgâ ve i‘tibâr olunmamak şartıyla şe‑
ref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve sâdır olan fermân‑ı âlî mûcebince iki yüz
elli beş kîse akçe muaccele ile defterdârlık‑ı mezkûr kemâ‑kân mûmâ‑ileyh Veys Efendi ile şerîkle‑
rine verilmek ve sâlifü'z‑zikr zamîmeden hatt u tenzîl olunan yedi bin beş yüz guruş tertîb olduğu
üzere mütehammil olan emvâle zammolunmak ve fî‑mâ‑ba‘d defterdârlık‑ı mezkûr Dîvân‑ı
Hümâyûn tarafından tevcîh ve ibkâ olunmayıp mâlikâne berâtı mûcebince te’bîden zabt u rabt
olunmak ve mûmâ‑ileyhin takrîr ve istid‘âsı üzere defterdârlık‑ı mezbûrun ber‑vech‑i muharrer tak‑
dîr olunan mâl ve fâizi mukâtaâtı mâllarından Girid anbârına aynî tertîb olunan hıntanın fâizi ile
cizye cibâyeti ve menâfi‘‑i sâireden ibâret olmağla hazîne‑i mezbûrenin şurût‑ı nizâmını halelden
sıyâneten an‑asl memnû‘ olduğu vechile fî‑mâ‑ba‘d dahi hınta‑i mezbûreden bir mikdârı nükûda
istibdâl olunmamak şurûtuna ale'd‑devâm mürâât olunup sehven ve amden istibdâl olunmak lâ‑
zım gelir ise deftedârı arz eylediği mahalli terkîn olunmak ve gerek mâl‑ı mukâtaaya ve gerek ciz‑
yesi evrâkına bir akçe ve bir varak zammolunmamak ve cizye‑i mezbûrun buyuruldusu âhirinde
mukayyed olan üç bin altı yüz yirmi üç guruş mevkûf akçesini ba‘de't‑teslîm mâadâ kefîlleme nâ‑
mıyla bir nesne mutâlebe olunmamak ve hazîne‑i mezbûrenin mâl‑ı irsâliyyesinden cezîre‑i mez‑
bûre kılâ‘ı muhâfazasında olan kapı kulları mevâcibine müretteben havâle olunugelen meblağ
bundan böyle dahi âhar mahalle havâle olunmayıp kemâ fi'l‑evvel neferât‑ı mezbûre mevâcibleri‑
ne havâle olunup tevzî‘‑i mevâcibe karîb sebeb‑i tahrîr hükmü mûcebince sâlyânecisi yedine
teslîm olunmak ve neferât‑ı mezbûre tarafından dahi "bu bizim tertîbâtımızdandır" deyü sebeb‑i
tahrîr ahkâmı vürûdundan mukaddem bir akçe mutâlebe olunmamak ve vüzerâ‑yı izâm hazerâtı
vürûdlarında kendilere ta‘yîn olunan hâs akçelerinden mâadâ hâne döşemesi ve etbâ‘ için kis‑
ve‑bahâ ve küşâd‑ı anbâr ve küşâd‑ı hazîne ve masârif‑i sâire nâmıyla bir akçe ve bir habbe mutâ‑
lebe olunmamak ve konak ta‘mîri teklîfi ile rencîde olunmayıp vüzerâ buyuruldusu ve hâkim mürâ‑
selesiyle bir mahalle bir akçe verilmemek ve sadrıa‘zam ve defterdâr‑ı vakt olanlar taraflarından
dahi câize ve kalemiyye ve cizye câizesi ve avâid‑i sâire nâmıyla bir akçe mutâlebe olunmamak ve
serbestiyyet şurûtu mûcebince zabt u rabt olunup vechen mine'l‑vücûh defterdârlık umûruna vü‑
zerâ ve mîr‑i mîrân ve sâir zâbitân ve ehl‑i örf tâifesi taraflarından müdâhale olunmamak ve defter‑
dârın şükr ü şikâyeti Devlet‑i Aliyye indinde müsmir ve müteessir olmak ve hazîne‑i mezbûrenin
bi'l‑cümle şurûtu kemâ fi's‑sâbık ibkâ ve mukarrer olmak ve defterdârlık‑ı mezkûr mukâtaât‑ı sâire
misillü olmayıp şürekâsının rızâ ve ittifâklarıyla yed‑i vâhidden zabt olunmak ve hüddâm‑ı hazîne
dahi defterdârların emrine münkâd olup mukâtaanın kesrine bâdî hareketden mücânebet eyle‑
mek ve hazîne‑i mezbûrenin mâl‑ı mukayyedinden muayyen olan ocaklık ve vezâif ve masârif‑i
mukarrere‑i mu‘tâdesin vakt ü zamânıyla edâ ve mâl‑ı irsâliyyesin dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmı mû‑
cebince mahallerine teslîm ve mâl‑ı zamîmesi olan on bin guruşun nısfı Mart duhûlünde ve nısf‑ı
âharını senesi hitâmında iki taksît ile teslîm‑i Hazîne‑i Âmire eyleyip senesi âhirinde hazîne‑i
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mezbûrenin hesâbın görüp yedine sûret‑i muhâsebesin ahz eylemek ve bu def‘a vereceği muac‑
cele tahammülünden ziyâde olmağla ba‘d ez‑în muaccelât cebeli bedeliyyesi zuhûrunda mukâtaa‑i
mezbûrun mukayyed olan muaccelesinin ancak sülüsünden i‘tibâr ile iktizâ eden cebelisi ahz ve
mâadâsı mutâlebe olunmamak ve bu def‘a dahi harc‑ı aklâm ve avâid‑i sâiresi her ne ise sülüsü
verilmek şerâiti fî‑mâ‑ba‘d düstûrü'l‑amel tutulmak üzere Başmuhâsebe defterlerine sebt olunup
ilâ mâşâallâhu Teâlâ mürâât olunmak ve mukâtaâtını sene‑i mezbûre Mart'ından ve cizyesini Mu‑
harrem'inden zabt eylemek ve muaccelesi olan mârrü'z‑zikr yüz yirmi yedi bin beş yüz guruşu
ber‑vech‑i peşîn teslîm‑i Hazîne‑i Âmire eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezkûrun nısf hissesi Der‑
gâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Seyyid Nu‘mân Bey'in ve rub‘u mûmâ‑ileyh Veys Efendi'nin ve rub‘‑ı
âharı dahi Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Derviş Mehmed Efendi ile karındaşı müderrisîn‑i
kirâmdan Abdülkerim Efendi'nin ber‑vech‑i mâlikâne uhdelerine kaydolunup şurûtuyla berâtları
ve iktizâ eden mahallere ilmühaberleri verilmek bâbında bâ‑telhîs fermân‑ı âlî sâdır olmağın mu‑
accelesi olan meblağ‑ı mezbûr yüz yirmi yedi bin beş yüz guruşu teslîm‑i Hazîne‑i Âmire eyledik‑
lerine verilen sûret‑i rûznâmçe‑i hümâyûn hıfzolunup mûcebince berâtları ve Cizye Kalemi'ne il‑
mühaberi verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına dahi işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 10 Receb
sene 1193
[Mühür] Mehmed

[Ek: 254/2]

[Ek: 254/3]

Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan sâbıkâ Girid Defterdârı Seyyid Veys Efendi'nin verdiği arzuhâli
mefhûmunda defterdârlık‑ı mezkûrun doksan dört senesinden zabt eylemek üzere kendiye tevcîh
olunmasını tahrîr ve istid‘â etmeğin defterdârlık‑ı mezkûr muayyen olan vezâif ve ocaklık ve masâ‑
rif‑i mu‘tâde‑i sâiresini vakt ü zamânıyla edâ ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla
havâle olunan mahallere ve zamîme‑i atîka ve cedîdesi olan otuz beş kîse akçenin on beş kîsesini
Mart duhûlünde ve kusûr iktizâ eden yirmi kîsesini senesi hitâmına değin iki taksît ile Hazîne‑i
Âmire'ye teslîm ve mukâtaâtını doksan üç senesi Mart'ından zabt eylemek üzere vücûh‑ı ahâli‑i
Girid'den Halil Efendi'nin uhdesine kaydolunup sene‑i sâbıka evâil‑i Rebîü'l‑ûlâ'sından berâtı ve
Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaberi verilmiş olduğu Başmuhâsebe'den derkenâr olunmağla bu
sûretde istid‘âsına müsâade‑i aliyye olduğu hâlde mukâtaâtını doksan dört senesi Mart'ı ibtidâ‑
sından zabt eylemek şartıyla tevcîh olunup şurût‑ı sâbıkası derc olunarak Başmuhâsebe'ye kayd
ve berâtı ve Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına ilmühaberi verilmek telhîs olundukda telhîs mûcebince
mukâtaâtını doksan dört senesi Mart'ı ibtidâsından zabt eylemek şartıyla tevcîh olunup şurût‑ı
sâbıkası derc olunarak Başmuhâsebe'ye kayd ve berâtı ve Dîvân‑ı Hümâyûn'a ilmühaberi i‘tâ olun‑
mak bâbında bin yüz doksan üç senesi Rebîü'l‑evvel'inin yirmi yedinci günü târihiyle müverrah
fermân‑ı âlî sâdır olmağın vech‑i meşrûh üzere şurût‑ı sâbıkası derc olunarak asl‑ı fermân‑ı âlîyle
telhîs Başmuhâsebe'ye kayd ve hıfzolunup berâtı verilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına işbu ilmü‑
haber kâimesi verildi. Fî 27 Ra. sene 1193
[Mühür] Mehmed
Be‑Kalem‑i Dîvân‑ı Hümâyûn
Girid Defterdârlığı bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn vücûh‑ı ahâli‑i Girid'den Halil Efendi'ye
tevcîh ve ilbâs‑ı hil‘at olunmağla kuyûd ve şurûta tatbîk ile iktizâ eden berâtının i‘tâsı tanzîm ve tel‑
hîs olunmak bâbında sâdır olan fermân‑ı âlîşânım mûcebince kuyûdât tetebbu‘ olundukda Girid
Hazînesi'nin mâl‑ı mukayyedinden muayyen olan vezâif ve ocaklık ve masârif‑i mu‘tâde‑i sâiresin
vakt ü zamânıyla edâ ve mâl‑ı irsâliyyesini dahi sebeb‑i tahrîr ahkâmıyla havâle olunan mahallere
teslîm ve zamîme‑i atîka ve cedîdesi olan otuz beş kîse akçenin on beş kîsesini Mart duhûlünde ve
yirmi kîsesini senesi hitâmına dek iki taksît ile Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve teslîm ve mukâtaâtını dok‑
san bir senesi Mart'ından zabt eylemek ve cizyesini sene‑i mezbûre Muharrem'inden zabt eylemek
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üzere defterdârlık‑ı mezbûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Mehmed Emin Efendi'ye tevcîh olu‑
nup el‑yevm üzerinde olduğu Başmuhâsebe'den derkenâr olundukda sâbıkı mûcebince doksan
üç senesi Mart'ından zabt eylemek üzere defterdârlık‑ı mezbûr Başmuhâsebe'de mûmâ‑ileyh Halil
Efendi'nin uhdesine kayd ve tefvîz olunup berâtı ve Dîvân‑ı Hümâyûn Kalemi'ne ilmühaberi ve‑
rilmek bâbında bâ‑telhîs ve fermân‑ı âlî sâdır olmağın mûcebince kaydolunup berâtı verilmekle
Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına işbu ilmühaber kâimesi verildi. Fî 9 R. sene 1192
[Mühür] Selâmün alâ İbrahim

[s. 251]

[34.13] Defterdârlık‑ı Şam

Hâlâ Şam Hazînesi Defterdârı Ferruhzâde Mehmed zîde mecdühû emekdâr ve sadâkat‑şiâr olup
hazîne‑i merkûmenin cem‘ ve tahsîlinde ve emvâl‑i mîriyyenin tevfîr ve teksîrinde mücidd ü sâî
olmağla defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 21 B. sene
[1]170
Hâlâ Şam Hazînesi defterdârı olan Ferruhzâde Mehmed zîde mecdühû reşîd ve kârgüzâr ve
müstakîm ve sadâkatkâr ve her vechile mahall ü müstahık olduğu ecilden defterdârlık‑ı mezbûr yine
mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınıp emri yazılmışdır. 2 Z. sene [1]171
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe yetmiş dört Muharrem'i gurresinden bâ‑fermân‑ı âlî
kemâ‑kân ibkâ. 8 M. sene [1]174
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. Fî 3 S. sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Ferruhzâde Mehmed zîde mecdühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ. 25
R. sene [1]180
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup Bursa Mukâtaacılığı pâyesi olan el‑Hâc Feyzullah
zîde mecdühû her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden Şam‑ı Şerîf Hazînesi'nin muayyen olan
îrâd ve masârifini bir hoşca zabt edip umûr‑ı me’mûresinde vechen mine'l‑vücûh tekâsül ve taksîr
misillü vaz‘ u hareket eylememek ve beher sene hitâmında mîrî ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebeyi
ve üç senede bir def‘a ibkâ emrini almak ve işbu seksen dokuz senesi Muharremü'l‑harâmı gurresinden
uhdesine tefvîz‑birle Şam Hazînesi muhâsebecisi ve rûznâmecisi ve küttâb ve hüddâm‑ı hazîne
ma‘rifetleriyle gurre‑i Muharrem'den beri îrâd‑ı hazîneden makbûzât her ne ise ba‘de hesâbi'r‑rü’ye
tamâmen edâ ve Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine mu‘tâdü'l‑irsâl olan surre‑i şerîfeyi rabt ve
Surre emîni yedine teslîm ve senesi hitâmına dek masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet eylemek şartıyla
Şam‑ı Şerîf Hazînesi Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin Başdefterdâr el‑Hâc Mehmed Recâî
Efendi i‘lâm etmekle sene‑i mezbûre ve mâh‑ı merkûme gurresinden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup
Başmuhâsebe ve Mâlikâne taraflarına dahi ilmühaberi verilmişdir. Fî 12 C. sene [1]189
Şam‑ı Şerîf Hazînesi'nin muayyen olan îrâd ve masârifini bir hoşca zabt edip umûr‑ı me’mûresinde
vechen mine'l‑vücûh tekâsül ve taksîr misillü vaz‘ u hareket eylememek ve beher sene hitâmında
mîrî ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebeyi ve üç senede bir def‘a ibkâ emrini almak ve Haremeyn‑i
Muhteremeyn cânibine mu‘tâdü'l‑irsâl olan surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre emîni yedine teslîm ve
senesi hitâmına dek masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet eylemek şartıyla bundan akdem defterdârlık‑ı
mezbûr mûmâ‑ileyh el‑Hâc Feyzullah Efendi'ye tevcîh olunup hâlâ üzerinde olmağla bin yüz doksan
bir senesi Muharrem'i gurresinden i‘tibâr ile yine mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmasıçin Başdefterdâr Hasan
Efendi i‘lâm etmeğin şurût‑ı sâbıkı üzere ibkâ olunmuşdur. Fî 12 S. sene [1]191
Şam‑ı Şerîf Hazînesi'nin muayyen olan olan îrâd ve masârifini bir hoşca zabt edip umûr‑ı
me’mûresinde vechen mine'l‑vücûh tekâsül ve taksîr misillü vaz‘ u hareket eylememek ve beher sene
hitâmında mîrî ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebeyi ve üç senede bir def‘a ibkâ emrini almak ve
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Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine mu‘tâdü'l‑irsâl olan surre‑i şerîfeyi rabt ve surre emîni yedine
teslîm ve senesi hitâmına dek masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet eylemek şartıyla bin yüz doksan
üç senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile Şam‑ı Şerîf Hazînesi Defterdârlığı Şam‑ı Şerîf sâkinlerinden
Hamavîzâde Seyyid Mustafa'ya bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Seyyid Mustafa Efendi'nin i‘lâmı mûcebince
tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 25 Ra. sene [1]193
Mûmâ‑ileyhe Şıkk‑ı Sânî pâyesi verilmişdir. 27 S. sene [1]194
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup sâbıkâ Şam‑ı Şerîf defterdârı olan Feyzullah zîde mecdühû
her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden Şam‑ı Şerîf Hazînesi'nin muayyen olan olan îrâd ve
masârifini bir hoşca zabt ve umûr‑ı me’mûresinde bundan böyle dahi vechen mine'l‑vücûh kusûr
eylememek ve beher sene hitâmında mîrî ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebeyi ve sâbıkı üzere üç
senede bir def‘a ibkâ emrini almak ve Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine irsâli mu‘tâd olan surre‑i
şerîfeyi rabt ve surre emîni yedine teslîm ve senesi hitâmına dek masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet
eylemek şartıyla doksan dört senesi Muharrem'inden i‘tibâr ile Şam‑ı Şerîf Hazînesi Defterdârlığı
mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan es‑Seyyid el‑Hâc Mustafa Efendi i‘lâm etmekle
mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 13 Za. sene [1]193
Şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince Şam Hazînesi'nin muayyen olan îrâd ve
masârifini bir hoşca zabt ve umûr‑ı me’mûresinde vechen mine'l‑vücûh kusûr eylememek ve beher
sene hitâmında mîrî ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebesini almak ve Haremeyn‑i Muhteremeyn
cânibine irsâli mu‘tâd olan surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre emîni yedine teslîm ve senesi hitâmına dek
masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet eylemek şartıyla Şam Hazînesi Defterdârlığı doksan beş senesi
Muharrem'inden i‘tibâr ile Şam Vâlisi ve Mîrü'l‑hâc Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed Paşa'nın
dîvân kâtibi hidmetinde olan ( ) tevcîhi bâbında başdefterdâr olan es‑Seyyid el‑Hâc Mustafa Efendi
i‘lâm etmeğin mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
26 R. sene [1]195
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan ve Şıkk‑ı Sânî Defterdârlığı pâyesi olup sâbıkâ Şam Hazînesi
defterdârı olan el‑Hâc Feyzullah zîde mecdühû Cerde mübâşeretiyle Şam‑ı Şerîfe vürûd edip ancak
reşîdü'l‑emr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden ba‘de itmâmi'l‑hidme ehl ü ıyâlinden
müfârakaten Deraliyye'[ye] azîmetine rızâ verilmeyip hâline merhameten kemâ fi'l‑evvel hânesinde
ikâmet etmek için doksan yedi senesine mahsûben defterdârlık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmasını hâlâ Şam vâlisi ve mîr‑i hâccı Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed Paşa tahrîr ve Şam
Hazînesi'nin muayyen olan îrâd ve masârifini kemâ‑yenbagî zabt ve umûr‑ı me’mûresinde vechen
mine'l‑vücûh kusûr eylememek ve beher sene hitâmında mîrî ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebesini
almak ve Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine irsâli mu‘tâd olan surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre
emîni yedine teslîm ve senesi hitâmına değin masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet eylemek şartıyla
defterdârlık‑ı mezbûrun sene‑i merkûma mahsûben mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Başdefterdâr
es‑Seyyid Feyzullah Efendi dahi i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye
ilmühaberi verilmişdir. Fî 6 Ca. sene [1]197
Mustafa Hâne‑i Seferli zîde mecdühû reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr
ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmet ile uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve her vechile
müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğuna binâen şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince Şam Hazînesi Defterdârlığı ber‑vech‑i mansıb mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin
sâdır olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen Şam Hazînesi'nin muayyen olan îrâd ve masârifini kemâ‑yenbagî
zabt ve umûr‑ı me’mûresinde vechen mine'l‑vücûh kusûr eylememek ve beher sene hitâmında mîrî
ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebesini almak ve Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine irsâli mu‘tâd
olan surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre emîni yedine teslîm ve senesi hitâmına değin masârif‑i mu‘tâde‑i
hazîneyi rü’yet eylemek şartıyla doksan dokuz senesinden i‘tibâr ile ber‑vech‑i mansıb mûmâ‑ileyh
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Mustafa Hâne‑i Seferli zîde mecdühûya tevcîh olunması bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Ahmed Nazif
Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. 27 S. sene [1]199
Bâ‑fermân‑ı âlî şerh verildi. Selh‑i L. sene 1200
[s. 252]

Defterdârlık‑ı Şam
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan ve Şıkk‑ı Sânî Defterdârlığı pâyesi olup hâlâ Şam Hazînesi
defterdârı olan Seyyid Mustafa Hâne‑i Seferli‑i sâbık reşîd ve kârgüzâr ve müstakîm ve
mücerrebü'l‑etvâr ve me’mûr olduğu hidmetin sadâkat ve istikâmet ile uhdesinden gelmeğe sâhib‑i
iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğuna binâen şeref‑yâfte‑i sudûr olan
hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnla doksan dokuz senesinden i‘tibâr ile Şam Hazînesi Defterdârlığı
ber‑vech‑i mansıb şurûtuyla mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hâlâ üzerinde ve defterdârlık‑ı mezbûr te’bîden
tevcîhini istid‘â ve defterdârlık‑ı mezbûr ve sâir taşra defterdârlıklarının te’bîden verildiği kaydı
bulunmayıp lâkin mûmâ‑ileyh Şam Hazînesi'nin muayyen olan îrâd ve masârifini kemâ‑yenbagî
zabt ve umûr‑ı me’mûresinde vechen mine'l‑vücûh kusûr etmeyip ve beher sene hitâmında mîrî
ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebesini alıp ve Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine irsâli mu‘tâd
olan surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre emîni yedine teslîm ve senesi hitâmında masârif‑i mu‘tâde‑i
hazîneyi rü’yet edegelip bir vechile dahl îcâb etmeyip azlini mûcib hareketi zuhûrunda dahi vürûd
edecek tahrîrât ve arz ve i‘lâm Rikâb‑ı Hümâyûn‑ı hazret‑i cihândârîye arz olunmadıkca ref‘ ve âharı
nasbolunmamak üzere Dîvân‑ı Hümâyûn'da olan kaydı bâlâsına şerh verilip i‘lâm‑ı hâl siyâkında
emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'de olan kaydı mahalline dahi şerh verilmek için ilmühaberi i‘tâsı
bâbında bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan Hasan Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince kaydı bâlâsına şerh ve
i‘lâm‑ı hâl için selh‑i L. sene 1200 târihinde emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi
verildi. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Şam Hazînesi defterdârı olan Seyyid Mustafa Hâne‑i Seferli‑i sâbık fevt olup defterdârlık‑ı
mezbûr mahlûl ve Hâfız İshak Enderûn‑ı Hümâyûn'da Kilâr‑ı hâssa'dan olup emekdâr ve reşîd ve
kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet
olduğuna binâen selefi misillü bâ‑mukâbele‑i nân tevcîhi bâbında rikâb‑ı müstetâba takdîm eylediği
arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet ve Şam Hazînesi'nin muayyen olan îrâd ve masârifini kemâ‑yenbagî
zabt ve umûr‑ı me’mûresinde vechen mine'l‑vücûh kusûr etmeyip ve beher sene hitâmında mîrî ile
hesâbını görüp sûret‑i muhâsebesini alıp ve Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine irsâli mu‘tâd olan
surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre emîni yedine teslîm ve senesi hitâmında masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi
rü’yet eylemek şartıyla defterdâr[lık]‑ı mezbûr[un] Şıkk‑ı Sâlis rütbesiyle tevcîhi başdefterdâr olan
el‑Hâc İbrahim Efendi dahi telhîs etmeğin şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince Şıkk‑ı Sâlis rütbesiyle tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi
verilmişdir. 23 Ca. sene [1]208
Mezkûr Hâfız İshak Hâne‑i Kilâr‑ı hâssa‑i sâbık fevt olup defterdârlık‑ı mezbûr mahlûl olduğunu
Mustafa Enderûn‑ı Hazîne‑i Hümâyûn arzuhâliyle inhâ ve bâ‑mukâbele‑i nân kendiye verilmesini
istid‘â, mûmâ‑ileyh reşîd ve kârgüzâr ve müstakîmü'l‑etvâr ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince Şam‑ı Şerîf Hazînesi'nin
muayyen olan îrâd ve masârifini kemâ‑yenbagî zabt ve umûr‑ı me’mûresinde kusûr etmeyip ve
beher sene mîrî ile hesâbını görüp sûret‑i muhâsebesini alıp ve Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine
irsâli mu‘tâd olan surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre emîni yedine teslîm ve senesi hitâmında masârif‑i
mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr mezkûr Hâfız İshak'ın fevtinden
bâ‑mukâbele‑i nân tevcîhi bâbında Başdefterdâr saâdetlü el‑Hâc Mehmed Emin Efendi i‘lâm etmekle
mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr ve Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. Fî 12 Ş. sene
[1]210
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Şam defterdârı olan Mustafa Enderûn‑ı Hazîne‑i Hümâyûn sâbıkâ fevt olup hidmet‑i lâzımesi
muattal kaldığını, Mehmed Emin emekdâr‑ı Hazîne‑i Enderûn‑ı Hümâyûn rikâb‑ı müstetâba
sunduğu arzuhâliyle inhâ ve mûmâ‑ileyh reşîd ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve
her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğuna binâen defterdârlık‑ı mezbûr bâ‑mukâbele‑i nân te’bîden
kendiye tevcîh olunmasını istid‘â ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
mûcebince Şam Hazînesi'nin muayyen olan îrâd ve masârifini kemâ‑yenbagî zabt ve umûr‑ı
me’mûrede vechen mine'l‑vücûh kusûr etmemek ve beher sene hitâmında mîrî ile hesâbını görüp
sûret‑i muhâsebesini almak ve Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine irsâli mu‘tâd olan surre‑i şerîfeyi
rabt ve Surre emîni yedine teslîm birle kezâlik senesi hitâmında masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet
eylemek şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr müteveffânın mahlûlünden bâ‑mukâbele‑i nân ber‑vech‑i
te’bîd tevcîhi bâbında Başdefterdâr el‑Hâc İbrahim Efendi i‘lâm etmekle inâyet‑i aliyye‑i şâhâneden
şurût‑ı mezkûre ile mûmâ‑ileyh tevcîh ve emr‑i şerîfi tahrîr olunmuşdur. 29 Ra. sene [1]211
Şam‑ı Şerîf Defterdârlığı merkûm Mustafa Enderûn‑ı Hazîne‑i sâbık'ın fevtinden bâ‑mukâbele‑i
nân Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Mehmed Emin Enderûn‑ı Hümâyûn Hazînesi emekdârlarından
olduğuna binâen bin iki yüz on bir senesi Rebîü'l‑evvel'inin yirmi dokuzuncu gününde ber‑vech‑i
te’bîd mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hâlâ üzerinde olup ancak bundan akdem istid‘âsına binâen defterdârlık‑ı
mezbûr Dergâh‑ı Âlî Kapıcıbaşılığı pâyesi olup hâssa silâhşorlarından Hasan bi'l‑vekâle idâre ve
rü’yet eylemesiçin fermân‑ı âlîşânla ihâle ve tefvîz kılınıp bu def‘a merkûm Hasan katîlen fevt
olduğunu mûmâ‑ileyh Rikâb‑ı Hümâyûn'a sunduğu arzuhâliyle inhâ ve vekâlet emrinin kaydı
terkîn ve defterdârlık‑ı mezbûr ber‑vech‑i te’bîd kemâ‑kân kendiye ibkâ olunması bâbında istid‘â
ve şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Şam Hazînesi'nin muayyen
olan îrâd ve masârifini kemâ‑yenbagî zabt ve umûr‑ı me’mûrunda vechen mine'l‑vücûh kusûr
ve tekâsül etmemek ve beher sene hitâmında mîrî ile hesâbın görüp sûret‑i muhâsebe almak ve
Haremeyn‑i Muhteremeyn cânibine irsâli mu‘tâd olan surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre‑i şerîf emîni
yedine teslîm‑birle kezâlik senesi hitâmında masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet eylemek şartıyla bin
iki yüz on sekiz senesi Ramazânü'l‑mübârekin dördüncü gününde zikrolunan Şam‑ı Şerîf Hazînesi
Defterdârlığı avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân te’bîden ibkâ olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 4 N. sene [1]218. Vekâlet emrinin kaydı terkîn olunmasıçin Mâlikâne tarafına bâ‑fermân‑ı
âlî ilmühaberi verildi. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
Vürûd eden ilmühaber Dîvân defterine bi‑aynihî kaydolunmuşdur. 27 Ra. sene [1]233
Kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Mehmed Sâdık zîde mecdühû tevkî‘‑i refî‘‑i hümâyûn
vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Enderûn‑ı Hümâyûnumda hâne‑i hazîne‑i cihândârânemden muhrec Şam‑ı Şerîf Hazînesi Def‑
terdârı Mehmed Emin fevt olup defterdârlığı mahlûl olduğunu rikâb‑ı kamer‑tâb‑ı hüsrevâneme
sunduğun arzuhâl ile inhâ ve sen dahi Enderûn‑ı Hümâyûnumda hâne‑i hâssa‑i şehriyârânemde
olup reşîd ve kârgüzâr ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr olduğundan bahisle defterdârlık‑ı mez‑
bûrun bâ‑mukâbele‑i nân emsâli misillü kendine tevcîh olunmasını istid‘â ve ol bâbda şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhâneme imtisâlen Şam Hazînesi'nin muayyen olan
îrâd ve masârifini kemâ‑yenbagî zabt ve umûr‑ı me’mûrende vechen mine'l‑vücûh kusûr etmemek
ve beher sene hitâmında mîrî ile hesâbın görüp sûret‑i muhâsebeni almak ve Haremeyn‑i Muhte‑
remeyn cânibine irsâli mu‘tâd olan surre‑i şerîfeyi rabt ve Surre emîni yedine teslîm‑birle kezâlik
senesi hitâmında masârif‑i mu‘tâde‑i hazîneyi rü’yet eylemen şartıyla defterdârlık‑ı mezbûr müte‑
veffâ‑yı mûmâ‑ileyhin mahlûlünden bâ‑mukâbele‑i nân ve ber‑vech‑i te’bîd sana tevcîhini bi'l‑fi‘l
Başdefterdârım iftihârü'l‑ümerâ ve'l‑ekâbir Mehmed Es‘ad dâme ulüvvuhû telhîs eylediği ecil‑
den hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhû‑
ra getirilip işbu bin iki yüz otuz sekiz senesi şehr‑i Ramazânü'l‑mübârekinin on yedinci gününde
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avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden defterdârlık‑ı mezbûr bâ‑mukâbe‑
le‑i nân ve ber‑vech‑i te’bîd sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki;
hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim ve defterdâr‑ı mûmâ‑iley‑
hin telhîsi mûceblerince zikrolunan Şam‑ı Şerîf Hazînesi Defterdârlığı'na şurût‑ı mezkûre ile târih‑i
merkûmeden bâ‑mukâbele‑i nân ve ber‑vech‑i te’bîd sen mutasarrıf olasın deyü emr‑i şerîf sudûr
edip bâ‑fermân‑ı âlî Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verildi. 11 N. sene [1]238

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 253]
[s. 256]

[34.14] Defterdârlık‑ı Mâliye‑i Erzurum

Erzurum'un Mâliye Defterdârlığı bâ‑emr‑i âlî Eski Süleyman Destârî'nin üzerinde ve nemâsı
ekall‑i kalîl olduğundan kûşe‑i kanâatde evkât‑güzâr ve pîr ve ihtiyâr ve hidmetinin uhdesinden
gelmeğe adîmü'l‑iktidâr olduğundan nâşî birkaç seneden beri hidmet‑i mezbûreyi oğlu Mehmed
Saîd zîde mecdühû rü’yet edip her vechile müstakîm ve sadâkatkâr ve mahall ü müstahık olduğundan
babası mûmâ‑ileyh yedinde olan emr‑i şerîfin verip defterdârlık‑ı mezbûrdan hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı
yed edip yeri hâlî kalmağla defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Saîd zîde mecdühûya babası
mûmâ‑ileyhin arzuhâli mûcebince kasr‑ı yedinden tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 27 Ca.
sene [1]176
Mezkûr Mehmed Saîd fevt olup defterdârlık‑ı mezbûr mahlûlünden Enderûn‑ı Hümâyûn'da
Hâne‑i Seferli'de Paris Kethüdâlığı hidmetinde olan Mehmed'e şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 17 C. sene [1]185
Mezkûr Mehmed, yedinde olan emrini zâyi‘ etmekle arzuhâli mûcebince zâyi‘den ibkâ olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. 5 Za. sene [1]185
Eyâlet‑i Erzurum'un defterdârı olan Mehmed Hâne‑i Seferli‑i sâbık fevt olup defterdârlık‑ı
mezbûr mahlûl ve İsmail Hazîne zîde kadruhû reşîd ve kârgüzâr ve müstakîm ve sadâkat‑şiâr
olduğundan gayrı Rikâb‑ı Hümâyûn çukadârlarından olup emekdâr ve her vechile müstahıkk‑ı
inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden defterdârlık‑ı mezbûr mezkûrun fevtinden tevcîhini istid‘â
eylediği ecilden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince tevcîh olunup
emr‑i şerîf yazılmışdır. 8 Ş. sene [1]189
Mezkûr İsmail'in bilâ‑sâhib mahlûlünden Yahya Hâne‑i Seferli zîde mecdühû emekdârlardan
olduğuna binâen Rikâb‑ı Hümâyûn'a bâ‑arzuhâl ve bâ‑hatt‑ı hümâyûn ve bâ‑mukâbele‑i nân
defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 10 Ca. sene [1]223

[34.15] Defterdârlık‑ı Kıbrıs
[34.16] Defterdârlık‑ı Van
[s. 255]
[s. 257]

﴾ Boş sayfa﴿

[34.17] Defterdârlık‑ı Bağdad

Başmuhâsebecilik rütbesiyle hâlâ Bağdad Hazînesi defterdârı olan Süleyman zîde mecdühû fehm‑i
firâset ve rüşd‑i kiyâset ile ma‘rûf ve müstakîm ve sadâkatkâr ve rü’yet‑i umûr‑ı me’mûresinde
bâhirü'l‑iktidâr olduğuna binâen yine defterdârlık‑ı mezbûr avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 23 Z. sene [1]169. Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi
verilmişdir. Yine târih‑i mezbûrdan Şıkk‑ı Sânî pâyesiyle emri tebdîl olunmuşdur.
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Musullu Müftîzâde Osman zîde mecdühû reşîd ve kârgüzâr ve müstakîm ve sadâkatkâr ve
mücerrebü'l‑etvâr olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
Bağdad Hazînesi Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh ve emri tahrîr olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaber
kâimesi verilmişdir. 23 Za. sene [1]171
Defterdârlık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Musullu Müftîzâde Osman zîde mecdühûya ibkâ
kılınmışdır. Fî 12 L. sene [1]172
Mehmed Hâlis zîde mecdühû reşîd ve kârgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr olduğuna binâen bu hilâlde
Bağdad Vâlisi Vezîr Süleyman Paşa âzim‑i dâr‑ı bekâ olmağla emvâl ve eşyâsının hârice ihrâcına ve
hidemât‑ı sâirenin dahi temşiyet ve tekmîline ihtimâm ve dikkat eylemek şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden Küçükkale Tezkireciliği pâyesiyle Bağdad Hazînesi Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe
bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunup Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 18 Za. sene [1]175
Başmuhâsebecilik rütbesiyle sâbıkâ Bağdad‑ı Dârüssâdât hızânesi defterdârı olan Süleyman
zîde mecdühû fehm‑i firâset ve reşîd‑i kiyâset ile ma‘rûf [ve] müstakîm ve sadâkatkâr ve idâre‑i
umûrda bâhirü'l‑iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Bağdad
Hazînesi Defterdârlığı yine mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. 9 L. sene [1]176
Kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑ekârim câmi‘ü'l‑mehâmid ve'l‑mekârim el‑muhtassu bi‑mezîdi inâye
ti'l‑Meliki'd‑Dâim Şıkk‑ı Sânî pâyesi olup Bağdad‑ı Dârüssâdât Hazînesi defterdârı olan Süleyman
zîde ulüvvuhû reşîd ve kârgüzâr ve fehm ü firâset ile ma‘rûf sadâkatkâr ve idâre‑i umûrda
bâhirü'l‑iktidâr olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğu ecilden bundan akdem şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Bağdad defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunup hâlâ üzerinde olmağla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ
ve mukarrer kılınıp bâ‑fermân‑ı âlî emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 26 Ra. sene [1]177
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Süleyman zîde ulüvvuhûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ kılınmışdır. Fî
21 S. sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr Mehmed Emin Bey'e tevcîh. 2 N. sene [11]79
<<Bağdad Defterdârlığı Mahmud Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 6 B. sene [1]184
Bağdad defterdârı olan Mahmud bi‑emrillâhi Teâlâ fevt olup defterdârlık hidmeti münhal ve umûr‑ı
lâzımesinin idâre ve temşiyeti muattal ve yerine der‑akab kârgüzâr ve sadâkat‑şiâr ve umûr‑ı mîriyyeye
âşinâ bir kimesnenin vücûdu lâ‑büd olup ve müddet‑i medîdeden beri ol cânibde hidemât‑ı mühimmede
müstahdem Nu‘mân Efendi her vechile kârgüzâr ve ol makûle umûrun tanzîm ve idâresine kâbil‑i isti‘dâd
ve şâyân‑ı re’fet olduğu ecilden hâlâ Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Ömer Paşa
hazretleri temşiyet‑i umûr‑ı mîriyye zımnında mûmâ‑ileyhi hidmet‑i mezkûreye tahsîs ve tarafından ilbâs‑ı
hil‘at ve istihdâm eylediğini kâimesiyle inhâ ve defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında
iltimâs ve sâdır olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Derviş Mehmed Efendi i‘lâm
etmekle defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmuşdur. Selh‑i ( ) sene [1]187
Bağdad Defterdârlığı sâbıkâ vezîria‘zam mektûbcusu olup muvakkaten mevkûfâtcı olan Ömer Besim
Efendi'ye tevcîhiçin Başdefterdâr el‑Hâc Mehmed Emin Recâî Efendi i‘lâm etmekle mûcebince tevcîh
olunmuşdur.11 S. sene [1]190>>
Mükerrer kaydolmuşdur. Zahr‑ı varaka dahi kaydolunmuşdur.
[s. 260]

Defterdârlık‑ı Bağdad
Şıkk‑ı Sânî pâyesiyle Bağdad defterdârı olan Süleyman Bey ez‑kadîm hademe‑i Devlet‑i Aliyye'den
olup sıdk u istikâmetine binâen otuz seneden beri defterdârlık‑ı mezkûrda sarf‑ı nakdîne‑i vücûd
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edip herkes vaz‘‑ı hareketinden râzı ve hoşnûd iken el‑hâletü hâzihî istîlâ‑yı şeyb ü herem hasebiyle
kuvâ ve a‘zâsı karîn‑i zaaf ve i‘tilâl ve rişte‑i tâb u tâkati rehîn‑i tevânî ve inhilâl olduğuna binâen
hidmet‑i mezkûrenin kemâ‑yenbagî rü’yet ve idâresinde meslûbü'l‑iktidâr ve kemâl‑i aczi zâhir ve
bedîdâr olduğundan gayrı âhir‑i ömründe iskât‑ı farîza‑i Beytullâhi'l‑harâm ve ziyâret‑i Ravza‑i
mutahhara‑i hazret‑i seyyidü'l‑enâm arzusuna binâen mevsim‑i hac karîb olmak hasebiyle geriye
kalmamak için eğerçi mûmâ‑ileyhe hâlâ Bağdad ve Basra Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ömer
Paşa hazretleri tarafından izin ve ruhsat verilip lâkin Bağdad‑ı Darülcihad eyâleti müntehâ‑yı
serhaddât‑ı azîme‑i hâkâniyyeden olup rü’yet ve idâresi lâzım ve muktezî olmağla mûmâ‑ileyhin oğlu
Mehmed Emin Bey zâtında edîb ü lebîb ve her vechile mücerrebü'l‑etvâr ve defterdârlık umûrunda
mümâreseti ve kemâl‑i sadâkat ve istikâmet ile rü’yete liyâkat ve isti‘dâdı zâhir olmağla zikrolunan
Bağdad Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tefvîz ve hil‘at ilbâs olunmağla avâtıf‑ı aliyyeden dahi emr‑i şerîf
i‘tâ buyurulmasını vezîr‑i müşârun‑ileyh kâimesiyle inhâ ve iltimâs ve iltimâsı üzere defterdârlık‑ı
mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîhiçin bi'l‑fi‘l Başdefterdâr es‑Seyyid Mehmed Avnî Efendi dahi i‘lâm
etmekle i‘lâmı mûcebince zikrolunan Bağdad Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf
yazılmışdır. Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 2 N. sene [11]79
Defterdârlık‑ı mezbûr Mahmud Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 6 B. sene [1]184
Mezkûr Mahmud Efendi fevt olup defterdârlık hidmeti münhal ve umûr‑ı lâzımesinin idâre
ve temşiyeti muattal ve yerine der‑akab kârgüzâr ve sadâkat‑şiâr ve umûr‑ı mîriyyeye âşinâ bir
kimesnenin vücûdu lâ‑büd olup ve müddet‑i medîdeden beri ol cânibde hidemât‑ı mühimmede
müstahdem Nu‘mân Efendi her vechile kârgüzâr ol makûle umûrun tanzîm ve idâresine kâbil‑i
isti‘dâd ve şâyân‑ı re’fet olduğu ecilden hâlâ Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Ömer Paşa hazretleri temşiyet‑i umûr‑ı mîriyye zımnında mûmâ‑ileyhi hidmet‑i mezkûreye
tahsîs ve tarafından ilbâs‑ı hil‘at ve istihdâm eylediğini kâimesiyle inhâ ve defterdârlık‑ı mezbûr
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında iltimâs ve sâdır olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen tevcîhiçin
bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Derviş Mehmed Efendi i‘lâm etmekle defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh
olunmuşdur. Selh‑i Z. sene [1]187
Defterdârlık‑ı mezbûr sâbıkâ vezîria‘zam mektûbcusu olup muvakkaten mevkûfâtcı olan Ömer
Besim Efendi'ye tevcîhiçin Başdefterdâr el‑Hâc Mehmed Emin Recâî Efendi i‘lâm etmekle mûcebince
tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 11 S. sene [1]190
Bağdad Defterdârlığı Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup Mâliye Tezkireciliği pâyesi olan Mîr
Abdullah zîde mecdühûya Bağdad ve Basra Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretlerinin
arzı ve Başdefterdâr es‑Seyyid Mustafa Efendi hazretlerinin i‘lâmı mûceblerince tevcîh olunup emr‑i
şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. Fî 2 Za. sene [1]192
Mûmâ‑ileyhe Şıkk‑ı Sânî pâyesi verilmişdir. 5 R. sene [1]194
Bağdad Defterdârlığı [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Nu‘mân zîde mecdühûya Bağdad Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Süleyman Paşa'nın iltimâsı ve Başdefterdâr Hasan Efendi'nin i‘lâmıyla tevcîh olunup
emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir. 15 Za. sene [1]195
Bağdad Defterdârlığı [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mîr Abdullah'a vezîr‑i müşârun‑ileyhin arzı
ve Başdefterdâr es‑Seyyid Feyzullah Efendi'nin i‘lâmıyla tevcîh olunup emr‑i şerîf tahrîr ve
Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. Fî 12 Ra. sene [11]97
[s. 259]

Defterdârlık‑ı Bağdad
Bağdad defterdârı olan Mîr Abdullah fevt olup oğlu Mîr Ali zâtında reşîd ve emânetkâr ve umûr‑ı
mîriyyeye âşinâ ve sadâkatkâr ve defterdârlığa müteferri‘ olan husûsların idâre ve temşiyetine sâhib‑i
iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet olduğuna binâen defterdârlık‑ı mezbûr mîr‑i mûmâ‑ileyhe
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tevcîh olunmasını hâlâ Bağdad Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Paşa hazretleri tahrîr ve
iltimâs ve mûcebince umûr‑ı me’mûresinde kemâl‑i sadâkat ve istikâmet ile hidmet eylemek şartıyla
tevcîhi bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr Ahmed Nazif Efendi dahi i‘lâm etmekle mûceblerince tevcîh
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 20 Ş. sene 1201. Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verildi.
Bağdad Hazînesi Defterdârlığı'nı idâre üzere olan Süleyman Bey fevt ve Mîrü'l‑hâc Mehmed Saîd
müteveffâ‑yı mezbûrun hafîdi olup reşîd ve kârgüzâr ve emânetkâr [ve] umûr‑ı mîriyyeye âşinâ ve
sadâkatkâr ve defterdârlık umûruna müteallık ve müteferri‘ olan husûsların idâre ve temşiyetine
sâhib‑i iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğu ecilden Bağdad
Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında hâlâ Bağdad ve Basra Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerinin tahrîr ve iltimâs ve mûcebince tevcîhiçin Rikâb‑ı Hümâyûn
Defterdârı es‑Seyyid Feyzullah Efendi dahi telhîs etmeğin fî 17 Ş. sene [1]216 târihinde zikrolunan
Bağdad Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emri i‘tâ olunmağla Başmuhâsebe'ye dahi bâ‑telhîs
ve bâ‑fermân‑ı âlî ilmühaberi verildi. Fî 13 Za. sene [1]216
Mezkûr Süleyman Efendi'yi hân‑ı âlîşân ve serasker paşanın maiyyetlerine defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn
olunup bâlâya kaydolunmuşdur. Fî 18 C. sene [1]182
[s. 257]

[34.18] Defterdârlık‑ı Basra

Hâlâ Basra Hazînesi defterdârı olan Mehmed Emin zîde mecdühû reşîdü'l‑emr ve mütebassır
ve müstakîm ve sadakât‑kâr olup müstahık olduğuna binâen yine defterdârlık‑ı mezbûr avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınıp Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi
verilmişdir. 23 Z. sene [1]169
Hâlâ Basra Hazînesi defterdârı olan Mehmed Emin reşîdü'l‑emr ve kârgüzâr ve müstakîm
ve sadakât‑kâr olup her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet olmağla avâtıf‑ı aliyye‑i
hüsrevâneden defterdârlık‑ı mezbûr kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 26 Ş. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Emin zîde mecdühûya ibkâ kılınmışdır. 12 L. sene
[1]172

[34.19] Defterdârlık‑ı Mısr‑ı Kahire590
Ümerâ‑i Mısır'dan olup hâlâ Mısır defterdârı olan ( ) dâme izzühû emekdâr ve himâyet ve sıyânet‑i
mîrîde sadâkat ve istikâmet ve ihtimâm ve dikkati zâhir ve âşikâr olup her vechile müstahıkk‑ı
inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğu ecilden bundan akdem Mısr‑ı Kahire Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe
inâyet ve ihsân olunup hâlâ üzerinde olmağla işbu bin yüz altmış dokuz Zilhicceti'ş‑şerîfesinin
üçüncü gününden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden yine Mısr‑ı Kahire
Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe ibkâ kılınmışdır. 3 Z. sene [1]169
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 5
S. sene [1]171
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır.
23 Ca. sene [1]171
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
Gurre‑i C. sene [1]172
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. 8
R. sene [1]173
590 Al Qahirah (Mısır)
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Defterdârlık‑ı mezkûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. Fî 26 Ca. sene [1]174
Defterdârlık‑ı mezkûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
Fî 18 B. sene [1]176
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 21 C. sene [1]177
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
4 Ca. sene [1]178
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
Fî 3 S. sene [1]179
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur.
27 C. sene [1]180
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan Hasan Bey'e bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 20 B. sene [1]181
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) Bey'e bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh. 14 C. sene [1]182
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ. 26 Z. sene [1]182
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) Bey'e tevcîh olunmuşdur. 28 R. sene [1]190
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısır'dan ( ) Bey'e tevcîh olunmuşdur. 14 R. sene [1]191
Defterdâr[lık]‑ı Mısr‑ı Kahire ümerâ‑i Mısır'dan ( ) dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 11
C. sene [1]194
Defterdârlık‑ı mezbûr ümerâ‑i Mısr‑ı Kahire'den ( ) dâme izzühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh. 29 L. sene 1200
[s. 258]

[34.20] Vekâlet‑i Defterdârlık

A‘dâ‑yı dîn [ü] Devlet‑i Aliyye olan Moskov keferesi mukaddemâ Devlet‑i Aliyye‑i ebed‑peyvend
ile mâbeynde mün‘akid olan sulh u salâha adem‑i riâyet ve i‘tibâr ve refte refte memâlik‑i
vesîatü'l‑mesâlik‑i pâdişâhîde olan hudûd‑ı İslâmiyeye itâle‑i dest‑i hasârete ictisâr ve bu vechile
sulh akvâli nakz ve ihkâr ve taraf taraf hudûd‑ı İslâmiye üzerine hücûm ve istîlâya ibtidâr ve icrâ‑yı
âyin‑i gavâyet ve bagzâya derkâr oldukları muhâfızîn‑i serhaddât‑ı mansûre taraflarından peyderpey
tahrîr ve inhâ ve Dersaâdet'de mukîm olan elçisi ile Sadr‑ı sâbık Vezîr‑i mükerrem ve muazzam
saâdetlü Hamza Paşa hazretleri ile bi'l‑müşâfehe vukû‘ bulan mükâlemede siyâk‑ı takrîrinden dahi
bedîdâr ve hüveydâ olmağla verilen fetevâ‑yı şerîfe mûcebince bi‑inâyetillâhi'l‑Meliki'l‑Kadîr evvel
bahâr‑ı huceste‑âsârda Hotin ve Bender ve Özi ve Kefe ve Kırım câniblerinde asâkir‑i kesîreyi pâyân
ve tedârikât‑ı kaviyye‑i firâvân ile üzerine varılıp avn ü inâyet‑i cenâb‑ı hazret‑i Müsteân ile gereği
gibi kahr u tedmîr ve evsâh‑ı şerr ü mazarratlarından ezyâl‑i hudûd‑ı İslâmiye külliyyen tenkîh ve
tathîr olunmak musammem ve livâ‑i nusret‑iltivâ‑yı hazret‑i fahrü'l‑enbiyâ aleyhi efdalü't‑tehâyâ
zîr‑i sâye‑i rahmet‑vâyesinde sadrıa‘zam ve serdâr‑ı ekrem ve bi'l‑cümle vüzerâ‑yı izâm ve mîr‑i
mîrân‑ı kirâm ve ümerâ‑i fihâm ve ahâli‑i dîvân ve umûmen ocaklar halkı ve eyâlât ve elviye askeri
ve sâir tavâif‑i askeriyye‑i bî‑şümâr ile cevânib‑i mezkûreden cümleden mühim olan tarafa teveccüh
ve azîmet eyleyip lutf‑ı Bârî ile a‘dâ‑i liâmdan ahz‑ı sâr [ve] intikâm olunmak mukarrer olmağla
cenâb‑ı emâret‑meâb, eyâlet‑nisâb, saâdet‑iktisâb bi'l‑fi‘l Kırım hânı olan celâdetlü Kırım Giray Hân
dâmet meâlîhinin re’y ve istisvâbları üzere Kırım cânibinden ve Kefe havâlisinden tehazzüb ve ihtişâd
edecek piyâde ve süvâri levendât ve sâir gönderilecek sunûf‑ı asâkir‑i mansûrenin kâide‑i mer‘iyye‑i
mîriyye üzere iktizâ eden aynî ta‘yînâtlarıyla muktezâ‑yı vakt [ü] hâle göre sâir rü’yeti muktezî
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olan levâzımât‑ı mersûmelerinin te’diye ve tanzîmi için taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den ba‘d ez‑în Kefe
cânibine me’mûr kılınacak serasker paşa maiyyetine bir müstakîm ve kârgüzâr ve mu‘temed ve
mücerrebü'l‑etvâr kimesnenin de’b‑i dîrîn ve resm‑i müstedîm üzere defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn
olunmasından lâzib ve lâ‑büd olduğu cihetden bu def‘a avâtıf‑ı aliyye‑i hüsrevâneden hidemât‑ı
mezkûreye Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup Küçük Evkâf muhâsebecisi olan Reşid Süleyman
zîde mecdühû defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn ve ilbâs‑ı hil‘at olunmakdan nâşî mûmâ‑ileyhin me’mûr‑ı
rü’yet ve idâresi olduğu umûr‑ı mühimme kendiden me’mûl ve muntazar olduğu vechile kemâl‑i
sadâkat ve istikâmet ile hidmet edip hilâf‑ı marzî harekâta cesâret ile izâat‑ı emvâl‑i mîriyyeden
kemâ hüve hakkuhû tevakkî ve mübâadet ve tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı cânib‑i hilâfet‑penâhîye
min‑külli'l‑vücûh sarf‑ı nakdîne‑i kudret eylemek üzere ale'l‑hesâb yedine yetmiş beş bin guruş
i‘tâ olunmağla hân‑ı müşârun‑ileyhin re’y ve ma‘rifetleriyle gerek ol havâlide mübâyaası fermân
buyurulan zehâiri meblağ‑ı mezbûrdan mübâyaaya ihtimâm ve dikkat ve gerek masârif‑i mühimmeyi
kâide‑i mîriyyeye tatbîk ile bâ‑fermân ve bâ‑buyuruldu serasker‑i müşârun‑ileyh rü’yet eyleyip
bilâ‑fermân ve bilâ‑buyuruldu izâat‑ı emvâl‑i mîriyyeden ihtirâz ve mücânebet eyleyip şöyle ki bu
emr‑i hatîr‑i lâzımü't‑tedbîri mûmâ‑ileyh kendiye sermâye‑i şeref ve izzet ve bâis‑i mefharet bilerek
müteyakkızâne hareket ve hafazahullâhu Teâlâ mugâyir‑i rızâ‑yı cihândârî harekât‑ı nâ‑marziyyeye
cesâretden mücânebet ve refte refte cânib‑i mîrîden yedine verilecek beytü'l‑mâl‑ı müslimîni
bî‑lüzûm olan mahallere bilâ‑fermân‑ı âlî sarf ile itlâf ve izâat eylemek ihtimâli olur ise te’dîb ve
tenkîl ile mücâzât olunacağını teyakkun eyleyerek vâcibe‑i zimmet‑i ubûdiyyeti olan hidemât‑ı
Devlet‑i Aliyye'yi vech‑i matlûb‑ı hümâyûn üzere te’diye ve temşiyetine mezîd‑i ihtimâm ve dikkat
ve rehâvet ve batâet‑gûne hareket ile ta‘tîl‑i maslahat‑ı mühimmeye mübâderet ve me’mûriyyet
ile kesb‑i şeref eylemiş bendegân‑ı Devlet‑i Aliyye'den olup ve'l‑hâsıl sâye‑i hümâ‑pâye‑i cenâb‑ı
zıllu'llâhîde ba‘zı hidemât‑ı mebrûre ile kesb‑i mübâhât ve bu def‘a dahi vech‑i meşrûh üzere
mübâyaası iktizâ eden zehâirin bahâlarını fîât‑ı sâbıka‑i mersûmesiyle yedine verilen mîrî akçeden
ashâbına edâ eyleyip bir habbesin kat‘ ve ketm ve bu bâbda fukarâ‑yı raiyyete cevr ü eziyyetden
tehâşîye dikkat eyleyerek kemâl‑i nasafet ve hakkâniyyet üzere hareket ve ber‑vefk‑i me’mûl gerek
hân‑ı müşârun‑ileyh hazretlerinin ve gerek me’mûr‑ı maiyyeti olduğu serasker paşa ve sâir ricâl‑i
asâkir‑i İslâm‑ı nusret‑irtisâm ile hüsn‑i muâşeret ve ülfet ve ashâb‑ı ta‘yînâtın yedlerine verilen
evâmir‑i aliyye mûceblerince lâzım gelen ta‘yînâtlarını tamâmen verip bir nesnelerini kat‘ ve ketm
etmemek şartıyla mûmâ‑ileyhin defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn olunmasını hâvi emr‑i şerîf tahrîri
bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr İbrahim Sârım dâme ulüvvuhû i‘lâm etmeğin defterdâr‑ı mûmâ‑ileyhin
i‘lâmı mûcebince şurût‑ı mezkûre ile cânib‑i mezkûra mûmâ‑ileyh defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn
olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 18 C. sene [1]182
Silâhdâr kâtibi Seyyid Mehmed Emin Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 14 Ş. sene [1]183

[34.21] Vekâlet‑i Defterdârlık‑ı İbrail ve [E]mânet‑i Nüzül

Dergâh‑ı Âlî gediklilerinden Şirin Ali Ağa'ya tevcîh olunmuşdur. 23 C. sene [1]183
[s. 259]

[34.22] Vekâlet‑i Defterdârlık‑ı Babadağı

A‘dâ‑yı dîn ü Devlet‑i Aliyye olan Moskov keferesi mukaddemâ Devlet‑i Aliyye‑i ebed‑peyvend
ile mâbeyninde mün‘akid olan sulh u salâha adem‑i riâyet ve i‘tibâr ve refte refte memâlik‑i
vesîatü'l‑mesâlik‑i pâdişâhîde olan hudûd‑ı İslâmiyeye itâle‑i dest‑i hasârete ictisâr ve bu vechile sulh
akvâli nakz ve ihkâr ve taraf taraf hudûd‑ı İslâmiye üzerine hücûm ve istîlâya ibtidâr ve icrâ‑yı âyin‑i
gavâyet ve bagzâya derkâr oldukları muhâfızîn‑i serhaddât‑ı mansûre taraflarından peyderpey tahrîr
ve inhâ ve Dersaâdet'de mukîm olan elçisi ile devletlü inâyetlü veliyyü'n‑ni‘âm celiyyü'l‑himem
efendimiz hazretlerinin huzûr‑ı âlîlerinde bi'l‑müşâfehe vukû‘ bulan mükâlemede siyâk‑ı takrîrinden
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bedîdâr ve hüveydâ olmağla verilen fetevâ‑yı şerîfe mûcebince bi‑inâyetillâhi'l‑Meliki'l‑Kadîr evvel
bahâr‑ı huceste‑âsârda Hotin ve Bender ve Özi ve Kefe ve Kırım câniblerinde asâkir‑i kesîreyi pâyân
ve tedârikât‑ı kaviyye‑i firâvân ile üzerine varılıp avn ü inâyet‑i cenâb‑ı hazret‑i Müsteân ile gereği
gibi kahr u tedmîr ve evsâh‑ı şerr ü mazarratlarından ezyâl‑i hudûd‑ı İslâmiye külliyyen tenkîh ve
tathîr olunmak musammem ve livâ‑i nusret‑iltivâ‑yı hazret‑i [fahrü'l‑enbiyâ aleyhi efdalü't‑tehâyâ
zîr‑i sâye‑i rahmet‑vâyesinde sadrıa‘zam ve serdâr‑ı ekrem ve bi'l‑cümle] vüzerâ‑yı izâm ve mîr‑i
mîrân‑ı kirâm ve ümerâ‑i fihâm ve ahâli‑i dîvân ve umûmen ocaklar halkı ve eyâlât ve elviye askeri
ve sâir tavâif‑i askeriyye‑i bî‑şümâr ile cevânib‑i mezkûreden cümle mühim olan tarafa teveccüh
ve azîmet eyleyip lutf‑ı Bârî ile a‘dâ‑i liâmdan ahz‑ı sâr ve intikâm olunmak mukarrer olmağla
bu def‘a Babadağı seraskeri nasb ve ta‘yîn olunan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretleri
maiyyetlerine tehazzüb ve ihtişâd edecek piyâde ve süvâri levendât ve sâir gönderilecek sunûf‑ı
asâkir‑i mansûrenin kâide‑i mer‘iyye‑i mîriyye üzere iktizâ eden aynî ta‘yînâtlarıyla muktezâ‑yı
vakt ü hâle göre sâir rü’yeti muktezî olan levâzımât‑ı mersûmelerinin te’diye ve tanzîmi için taraf‑ı
Devlet‑i Aliyye'den beher‑hâl vezîr‑i müşârun‑ileyh maiyyetine bir müstakîm ve kârgüzâr ve
mu‘temed ve mücerrebü'l‑etvâr kimesnenin de’b‑i dîrîn ve resm‑i müstedîm üzere defterdâr vekîli
nasb ve ta‘yîn olunmasından lâ‑büd ve lâzib olduğu cihetden bu def‘a avâtıf‑ı aliyye‑i hüsrevâneden
hidmet‑i mezkûreye Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan hâlâ Küçük Evkâf Muhâsebecisi Süleyman
Efendi kulları defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn ve ilbâs‑ı hil‘at buyurulmakdan nâşî mûmâ‑ileyhin
me’mûr‑ı rü’yet ve idâresi olduğu umûr‑ı mühimme‑i mîriyyede kendisinden me’mûl ve muntazar
olduğu vechile kemâl‑i sadâkat ve istikâmet ile hidmet edip hilâf‑ı marzî harekâta cesâret ile izâat‑ı
emvâl‑i mîriyyeden kemâ hüve hakkuhû tevakkî ve mübâadet ve tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı
cenâb‑ı hilâfet‑penâhîye min külli'l‑vücûh sarf‑ı nakdîne‑i kudret etmek üzere ale'l‑hesâb yedine elli
bin guruş i‘tâ ve teslîm olunmağla meblağ‑ı mezbûr ile gerek Eflak ve Boğdan'dan mübâyaası fermân
olunan zehâyiri mübâyaaya ihtimâm ve dikkat ve gerek masârif‑i mühimme‑i mîriyyeyi kâide‑i
mîriyyeye tatbîk ile bâ‑fermân ve bâ‑buyuruldu vezîr‑i müşârun‑ileyh rü’yet eyleyip bilâ‑fermân
ve bilâ‑buyuruldu izâat‑ı emvâl‑i mîriyeden ihtirâz ve mücânebet eyleyip şöyle ki bu emr‑i hatîr‑i
lâzımü't‑tedbîri kendisine sermâye‑i şeref ve izzet ve bâis‑i mefharet bilerek müteyakkızâne hareket
ve hafazahullâhu Teâlâ mugâyir‑i rızâ‑yı cihândârî harekât‑ı nâ‑marziyyeye cesâretden mücânebet
ve refte refte cânib‑i mîrîden yedine verilecek beytü'l‑mâl‑ı müslimîni bî‑lüzûm olan mahallere
bilâ‑fermân harc u sarf ile itlâf ve izâat etmek ihtimâli olur ise te’dîb ve tenkîl ile mücâzât olunacağını
teyakkun eyleyerek vâcibe‑i zimmet‑i ubûdiyyeti olan hidemât‑ı Devlet‑i Aliyye'yi vech‑i matlûb‑ı
hümâyûn üzere te’diye ve temşiyete mezîd‑i dikkat ve rehâvet ve batâet‑gûne hareket ile ta‘tîl‑i
maslahat‑ı mühimmeye mübâderetden mübâadet eylemek ve'l‑hâsıl mûmâ‑ileyh hümâ‑pâye‑i
cenâb‑ı zıllu'llâhîde öteden beri nice nice hidemât‑ı mühimmeye me’mûriyyet ile kesb‑i şeref ve
izzet eylemiş bendegân‑ı Devlet‑i Aliyye'den olmağla bu def‘a dahi vech‑i meşrûh üzere Eflak ve
Boğdan'dan me’mûr‑ı mübâyaası olduğu otuz bin kîle dakîk ve yetmiş bin kîle şaîrin iktizâ eden
bahâlarını fiyât‑ı sâbıka‑i mersûmesiyle yedine verilen elli bin guruşdan bir habbesini kat‘ ve ketm
etmeyip tamâmen ve kâmilen vilâyeteyn‑i mezbûreteyn voyvodalarına edâ ve teslîm eylemek ve bu
bâbda fukarâ‑yı raiyyete cevr ü eziyyetden tehâşîye dikkat eyleyerek kemâl‑i nasafet ve hakkâniyyet
üzere hareket ve ber‑vefk‑i me’mûl me’mûr‑ı maiyyeti olduğu vezîr‑i müşârun‑ileyh ve sâir ricâl‑i
asâkir‑i İslâm‑ı nusret‑irtisâm ile hüsn‑i muâşeret ve ülfet ve ashâb‑ı ta‘yînâtın yedlerine verilen
evâmir‑i aliyye mûceblerince lâzım gelen ta‘yînâtlarını tamâmen verip bir nesnelerini kat‘ ve ketm
etmemek şartıyla mûmâ‑ileyh defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn olunduğunu hâvi Dîvân‑ı Hümâyûn'dan
emr‑i şerîf tahrîr ve Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmek bâbında bi'l‑fi‘l Başdefterdâr İ[br]ahim
Sârım Efendi i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 4 C. sene
[1]182
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[34.23] Defterdârlık‑ı Maiyyet‑i Serasker Vezîr Ali Paşa, Vâli‑i Diyarbekir

Bu def‘a Diyarbekir Vâlisi ve Seraskeri Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerinin
maiyyetinde tecemmu‘ ve ihtişâd edecek tavâyif‑i askeriyyenin idâre‑i umûr‑ı ta‘yînât ve mevâdd‑ı
sâire için sâbıkda olduğu vechile mücerrebü'l‑etvâr ve umûr‑dîde ve kârgüzâr bir kimesnenin
defterdârlık ile me’mûriyyetinden lâ‑büd olmakdan nâşî Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup
Mâliye Tezkireciliği pâyesiyle şânı terfî‘ kılınan Abdürrezzak zîde mecdühû mukaddemâ Sinob
cânibi defterdârı olup umûr‑ı mezkûreye vâkıf ve ârif ve bu emr‑i mühimmin uhdesinden gelmeğe
kâdir ve vücûhla mahall ü müstahık olduğuna binâen serasker vezîr‑i müşârun‑ileyhin maiyyetinde
tecemmu‘ edecek sunûf‑ı asâkirin ta‘yînât‑ı yevmiyyelerini tedârik ve tevzîi husûsunda ihtimâm ve
dikkat ve sâir levâzım‑ı seferiyyeyi dahi kemâl‑i sadâkat ve istikâmet ile rü’yet eylemek şartıyla Ordu
Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını Başdefterdâr Hasan Efendi i‘lâm etmeğin mûcebince
tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 2 Za. sene [1]190
[s. 260]

[34.24] Vekâlet‑i Defterdârlık, der‑Cânib‑i Gürcistan

İşbu sâl‑i meymenet‑iştimâlde Gürcistan'ın bakıyye‑i nizâmı temşiyet ve tetmîmine irâde‑i aliyye
taalluk etmekle hâlâ Çıldır vâlisi olup Gürcistan seraskeri olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan
Paşa hazretlerinin vârid olan tahrîrâtlarında Batum ve Faş'dan mühimmât ve zehâyir nakliçin iktizâ
eden kayık ve çırnıklar591 ücreti ve hîn‑i muhârebede dil ve kelle getirenlere ve mecrûhlara ve sâir
masârife sarf için elli bin guruşdan gayrı tertîb olunan levendâtın dört aylık vakiyyesi dörder paradan
îcâb eden lahm bahâları irsâl ve ma‘rifetiyle sarf olunmak üzere bir defterdâr iktizâ eylediğini iş‘âr
ve iltimâs edip ve Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan olup sâbıkâ piyâde mukâbelecisi olan Ahmed
Efendi bundan esbak me’mûr olduğu hidemâtda ber‑vefk‑i rızâ hareket eylediğine binâen fî‑mâ‑ba‘d
mûmâ‑ileyhden sadâkat ve istikâmet me’mûl ve melhûz olmakdan nâşî emr‑i ta‘yînât ve sâir masârif‑i
lâzımede kemâl‑i hazm u ihtiyât ile kâide‑i kadîme ve sıyânet‑i emvâl‑i mîriyyeye riâyet ve ihtimâm
eylemek şartıyla mûmâ‑ileyh ordu defterdârı nasb ve ta‘yîn olunmak münâsib görülüp bi‑mennihî
Teâlâ işbu hidmeti sadâkat üzere rü’yet ve tekmîl ile avdet eyledikde silâhdâr kitâbeti ihsân olmak
üzere sâdır olan fermân‑ı âlîşâna imtisâlen müşârun‑ileyhin maiyyetinde ordu defterdârı me’mûr
kılınmak için bi'l‑fi‘l başdefterdâr olan es‑Seyyid Mehmed Avnî Efendi i‘lâm etmekle zikrolunan
Ordu Defterdârlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 23 Ş. sene 1179

[34.25] Vekâlet‑i Defterdârlık, der‑Kale‑i Bender

Öteden beri kâide‑i Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrâr üzere intihâ‑yı serhadd‑ı mansûreden
olan Bender ve Özi ve Hotin kaleleri ve kılâ‘‑ı sâirenin şerâit‑i hazm u ihtiyâta ibtinâen gerek
asâkir‑i mevfûre ve gerek zehâyir ve mühimmât‑ı sâiresinin tevfîr ve teksîri ile takviyyet‑yâfte
olmasına irâde‑i aliyye‑i şehinşâhî taalluk etmekle bu def‘a kılâ‘‑ı mezkûreye ve gerek Âsitâne‑i
devlet‑âşiyâneden ta‘yîn ve irsâl olunan Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri ve cebeci ve topçuları ortaları
ve kezâlik Rumeli havâlisinden peyderpey tahrîr ve irsâl ile Bender ve Özi kalelerinde tehazzüb ve
ihtişâd edecek piyâde ve süvâri levendât ve sâir gönderilecek sunûf‑ı asâkir‑i mansûrenin kâide‑i
mer‘iyye‑i mîriyye üzere tertîb ve tanzîm ve zâbitânı yedlerine an‑nakdin verilen altışar aylık
ta‘yînât bahâlarının müddet‑i örfiyyeleri münkaziyye oldukdan sonra asâkir‑i mevfûre‑i mezkûrenin
serhaddât‑ı merkûmede muktezâ‑yı vakt ü hâl ile kemâ‑kân ibkâ ve takrîrleri lâzım gelir ise
iktizâ eden ta‘yînât‑ı yevmiyye ve ulûfât‑ı câriyelerini i‘tâ ve sâir rü’yeti muktezî olan levâzımât‑ı
mersûmelerinin te’diye ve tanzîmi için taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den beher hâl bir müstakîm ve
kârgüzâr ve mu‘temed ve mücerrebü'l‑etvâr kimesnenin de’b‑i dîrîn ve resm‑i müstedîm olduğu
üzere Bender kalesine defterdâr nasb ve ta‘yîn olunmasından lâ‑büd ve lâzib olduğu cihetden bu def‘a
591 Çırnık, küçük boyda tek ve yekpare direkli, üçgen biçiminde üç yelkeni bulunan ve 200 tona kadar kapasiteli
yelkenli gemi. (Pakalın, "Çırnık", Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, s. 362.)
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avâtıf‑ı aliyye‑i hüsrevâneden kale‑i mezkûreye sâbıkâ İstanbul mukâtaacısı olan Ali zîde mecdühûya
defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn ve ilbâs‑ı hil‘at olunmakdan nâşî me’mûr‑ı rü’yet ve idâresi olduğuna
binâen umûr‑ı serhadd‑ı mansûrede mûmâ‑ileyhden me’mûl ve muntazar olduğu vechile kemâl‑i
sadâkat ve istikâmet ile hidmet ve hilâf‑ı marzî harekete cesâret ile izâat‑ı emvâl‑i mîriyyeden kemâ
hüve hakkuhû tevakkî ve mübâadet ve tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı cenâb‑ı hilâfet‑penâhîye min
külli'l‑vücûh sarf‑ı nakdîne‑i kudret ve bu emr‑i hatîr‑i lâzımü't‑tedbîri mûmâ‑ileyh sermâye‑i şeref
ve izzet ve bâis‑i mefharet bilerek müteyakkızâne hareket ve hafazahullâhu Teâlâ mugâyir‑i rızâ‑yı
hümâyûn olan harekât‑ı nâ‑marziyyeye cesâretden mücânebet ve refte refte cânib‑i mîrîden yedine
verilecek beytü'l‑mâl‑ı müslimîni bî‑lüzûm olan mahallere bilâ‑fermân‑ı âlîşân harc u sarf ile itlâf ve
izâat eylemek ihtimâli olur ise te’dîb ve tenkîl ile mücâzât olunacağını teyakkun eyleyerek zimmet‑i
ubûdiyyeti olan hidemât‑ı Devlet‑i Aliyye'yi vech‑i matlûb‑ı hümâyûn üzere te’dîb ve temşiyete
mezîd‑i ihtimâm ve dikkat ve rehâvet ve batâet‑gûne hareket ile ta‘tîl‑i maslahat‑ı mühimmeye
mübâderetden mübâadet eylemek ve'l‑hâsıl mûmâ‑ileyhden sadâkat ve istikâmet üzere hidemât‑ı
mebrûre vücûda getireceği matlûb‑ı hümâyûn olduğu azmen ve cezmen ma‘lûmu oldukda bu def‘a
dahi Bucak592 Nogayyân ve Akkirman havâlilerinde me’mûr‑ı mübâyaası olduğu yüz altmış bin
kîle hınta ve şaîrin iktizâ eden bahâlarını fîât‑ı sâbıka‑i mersûmesiyle yedine verilen akçeden bir
habbesini kat‘ ve ketm eylemeyip tamâmen ve kâmilen ashâbına edâ ve teslîm eylemek ve bu bâbda
fukarâ‑yı raiyyete cevr ü eziyyetden tehâşî ve dikkat eyleyerek kemâl‑i nasafet ve hakkâniyyet üzere
hareket ve ber‑vefk‑i me’mûl me’mûriyyeti olduğu vüzerâ‑yı izâm ve ahâli‑i serhadd‑ı nusret‑irtisâm
ile hüsn‑i muâşeret ve ülfet eylemek şartıyla mûmâ‑ileyhin kale‑i mezkûreye defterdâr vekîli nasb ve
ta‘yîn olunmasını hâvi Dîvân‑ı Hümâyûn tarafından emr‑i şerîf tahrîri bâbında bi'l‑fi‘l başdefterdâr
olan İbrahim Efendi i‘lâm etmeğin defterdâr‑ı mûmâ‑ileyhin i‘lâmı mûcebince şurût‑ı mezkûre ile
kale‑i merkûmeye mûmâ‑ileyh defterdâr vekîli nasb ve ta‘yîn olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 14
Ra. sene [1]182
Mezkûr Ali Efendi fevt olup defterdârlık‑ı mezbûr cânibi dâmâdı Ahmed Efendi'[ye] tevcîh
olunup Beylik tarafından emr‑i şerîf yazılmışdır. sene [1]182

[s. 261]

[35.] Nişâncılık

Sâbıkâ Reîsü'l‑küttâb olan el‑Hâc Abdi Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 8 L.
sene [1]169
Nişâncılık sâbıkâ yine tuğrâ‑yı şerîf hidmetinde olan Ebubekir dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Hâlâ Mora Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa hazretlerine şeref‑yâfte‑i sudûr olan
hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Mora eyâleti üzerinde kalmak şartıyla tuğrâ‑yı şerîf
hidmeti tevcîh. 15 B. sene [1]171
Nişâncılık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 3 L. sene [1]171
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]172
Nişâncılık hidmeti yine vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L. sene
[1]173
Nişâncılık hidmeti sâbıkâ Şıkk‑ı Evvel defterdârı olan Râmî Paşazâde Mustafa dâme ulüvvuhûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 11 L. sene [1]174. Hatt‑ı hümâyûnu taraf‑ı Sadrıa‘zamîde mahfûzdur.
592 Bucak bölgesi temel olarak eski Besarabya'nın bir parçası olup, doğusunda Karadeniz, kuzeyinde Turla, güne‑
yinde Tuna ve batısında Boğdan vilâyeti bulunan Âharı, Kili ve İsmail şehirleri arasındaki düzlüklerden ibaret
bölgedir. Bk. Alper Başer, "Bucak Tatarları (1550-1700)", (Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi-Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2010), s. 14.
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Nişâncılık hidmeti sâbıkâ Rûznâmçe‑i Evvel olan Ebubekir dâme ulüvvuhûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. Fî 10 M. sene [1]175
Nişâncılık hidmeti sâbıkâ kethüdâ‑yı sadrıa‘zamî olan Hamza Hâmid dâme ulüvvuhûya avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh
olunmuşdur. 2 S. sene [1]175
Nişâncılık hidmeti mûmâ‑ileyh Hamza Hâmid dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]175
Mûmâ‑ileyh Hamza Hâmid Efendi'ye sâdır olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince rütbe‑i
ulyâ‑yı vezâret ihsân‑ı hümâyûn olmağla emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur. 4 R. sene [11]76
Nişâncılık hidmet‑i celîlesi hâlâ Mora Muhassılı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa Paşa
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 26 N. sene [1]176
Nişâncılık sâbıkâ Reîsü'l‑küttâb olan Nu‘mân Enis dâme mecdühûya şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i
hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. Fî 9 Ş. sene [1]177
Nişâncılık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Nu‘mân Enis dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Nişâncılık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Nu‘mân Enis dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]178
Nişâncılık‑ı mezbûr Mora eyâleti ve rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile Reîsü'l‑küttâb el‑Hâc Mehmed
Emin Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 3 Z. sene [1]178
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Nişâncılık‑ı mezbûr Aydın sancağı ile maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. Fî
5 L. sene [1]180
Nişâncılık‑ı mezbûr Haleb eyâleti ve muhassıllığı ile maan vezîr‑i müşârun‑ileyhe bâ‑hatt‑ı
hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]181
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri kâtibi olan Abdullah Efendi'[ye] bâ‑emr‑i
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 10 C. sene [1]182
Nişâncılık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 14 L. sene [1]183
Nişâncılık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 13 Za. sene [1]185
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Başmuhâsebeci Ahmed Bey'e tevcîh. 14 Z. sene [1]185
Nişâncılık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 8 Za. sene [1]186
Nişâncılık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ.7 Za. sene [1]187
Nişâncılık‑ı mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Abdullah Efendi'ye tevcîh. 6 L. sene [1]188
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Başdefterdâr el‑Hâc Ömer Vahîd Efendi'ye tevcîh. 26 S. sene [1]189
Nişâncılık‑ı mezbûr efendi‑i mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6 L. sene [1]189
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Kethüdâ‑yı Sadr‑ı âlî es‑Seyyid İbrahim Efendi hazretlerine tevcîh
olunmuşdur. 5 C. sene [1]190
Mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]190
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ başdefterdâr olan izzetlü el‑Hâc Mehmed Emin Recâî Efendi
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 26 Za. sene [1]190
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Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Sadrıa‘zam kethüdâsı el‑Hâc Mustafa Efendi'ye tevcîh. 7 L. sene [1]191
Nişâncılık‑ı mezbûr hâlâ Rakka Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mustafa Paşa
hazretlerine tevcîh. Selh‑i Ş. sene [1]192
Nişâncılık‑ı mezbûr Vezîr‑i müşârun‑ileyh es‑Seyyid Mustafa Paşa hazretlerine kemâ‑kân ibkâ
kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Aydın sancağı ber‑vech‑i arpalık tevcîh. 13 Za. sene [1]192
Nişâncılık‑ı mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı el‑Hâc Mustafa Efendi'ye tevcîh. 4 L. sene [1]193
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Çavuşbaşı Ahmed Nazif Efendi'ye tevcîh. 3 L. sene [1]194
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Çavuşbaşı Mehmed Saîd Efendi'ye tevcîh. Gurre‑i B. sene [1]195
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Tersâne‑i Âmire Emîni Âtıfzâde el‑Hâc Ömer Vahîd Efendi'ye tevcîh.
4 L. sene [1]195
Nişâncılık‑ı mezbûr [mutasarrıf‑ı] sâbıkı Mehmed Saîd Efendi'ye tevcîh. 11 S. sene [1]196
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Başmuhâsebeci saâdetlü Mehmed Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 3 L. sene [1]196
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Defter Emîni el‑Hâc Mustafa Efendi'ye tevcîh. 8 L. sene [1]197
[Mutasarrıf‑ı] sâbıkı Sultan Kethüdâsı Mehmed Efendi'ye tevcîh. 21 Za. sene [1]197
[s. 262]

Nişâncılık
Sâbıkâ Matbah‑ı Âmire Emîni el‑Hâc Mustafa Efendi'ye 21 Za. sene [1]198 târihinden zabt etmek
üzere bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]198
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ çavuşbaşılık hidmetinde olan Ebubekir Paşazâde el‑Hâc Süleyman
Beyefendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn 21 Za. sene [1]199 târihinden zabt etmek üzere
tevcîh olunmuşdur. 3 L. sene [1]199
Nişâncılık‑ı mezbûr muvakatten Defterhâne‑i Âmire emîni olan saâdetlü Süleyman Feyzi Efendi
hazretlerine bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 12 Z. sene [1]199
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ sadrıa‘zam kethüdâsı olan saâdetlü Ahmed Nazif Efendi hazretlerine
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 15 Ra. sene 1200
Nişâncılık‑ı mezbûr kethüdâ‑yı sâbık Süleyman Feyzi Efendi'[ye] bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh. 4 L. sene 1200
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Başdefterdâr Hasan Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur.
12 R. sene 1201
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Defter Emîni el‑Hâc Mustafa Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 16 Ş. sene 1201
Nişâncılık‑ı mezbûr sâbıkâ Kethüdâ‑yı Sadr‑ı Âlî es‑Seyyid Mehmed Hayri Efendi'ye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn 16 Ş. sene 1202 târihinden zabt etmek üzere tevcîh olunmuşdur. 4 L.
sene 1201
Muvakkaten mutasarrıfı es‑Seyyid Mehmed Hayri Efendi'ye gurre‑i R. sene [1]202 târihinden
zabt etmek üzere tuğrâ‑yı şerîf hidmeti ibkâ kılınmışdır. 24 Z. sene [1]201
Sâbıkâ Reîsü'l‑küttâb Seyyid Feyzi Efendi'ye tevcîh. 13 Ra. sene [1]203
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Sâbıkâ Rikâb‑ı Hümâyûn Defterdârı el‑Hâc Mehmed Hakkı Beyefendi'ye tevcîh. 12 C. sene [1]204
İbkâ 11 L. sene [1]204
Sâbıkâ Defter Emîni Abdullah Efendi'ye tevcîh 17 Za. sene [1]204
Sâbıkâ Sadrıa‘zam Kethüdâsı el‑Hâc Mehmed Hakkı Beyefendi'ye tevcîh. 4 N. sene [1]205
Ali Râif Efendi'ye tevcîh. 3 L. sene [1]206
[Mutasarrıf‑ı] sâbıkı Abdullah Efendi'ye tevcîh. 5 L. sene [1]207
Sâbıkâ Rûznâmçe‑i Evvel olan Seyyid Feyzullah Efendi'ye tevcîh. 5 L. sene [1]208
[s. 261]

[36.] Kitâbet‑i Kalyonhâ‑i Mîrî

Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ mutasarrıfı Dâniş Süleyman Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 8 L.
sene [1]169
Kitâbet‑i mezbûr mutasarrıf‑ı sâbıkı Ârifî Paşa dâmâdı Süleyman zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]170
Kitâbet‑i mezbûre sâbıkâ Küçük Evkâf Muhâsebecisi Ebussuûd Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn
tevcîh. 3 L. sene [1]171
Kitâbet‑i mezbûre Çelebizâde Ali Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene
[1]172
Kitâbet‑i mezbûre Küçük Ruznâme'den ma‘zûl Kıblelizâde Mahmud Bey Efendi'ye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]173
Kitâbet‑i mezbûre sâbıkâ Masraf‑ı Şehriyârî Dâniş Süleyman Efendi zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. 10 L. sene [1]174
Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ Tophâne nâzırı olan Şehdî Osman Efendi'ye bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 5 L. sene [1]175
Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ Bursa Mukâtaacısı Sarı İsmail zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 8 L. sene [1]176
Zikrolunan kalyonlar kitâbeti sâbıkâ Piyâde Mukâbelecisi Mihri Mehmed zîde mecdühûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]177
Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ Tophâne Nâzırı Kesriyelizâde Ebubekir Bey zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]178
Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ Bursa Mukâtaacısı Arabacı Vezîrzâde Ali Bey zîde mecdühûya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]179
Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ Haremeyni'ş‑Şerîfeyn Mukâtaacısı Sa‘dullah Efendi'ye bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh. Fî 5 L. sene [1]180
Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ Büyükkale Tezkirecisi Saîd Paşa dâmâdı Mehmed Emin Efendi'ye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 4 L. sene [1]181
Sâbıkâ Cebeciler Kâtibi Dâniş Süleyman Efendi'ye L. sene [1]182 târihinden zabt etmek üzere
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 3 B. sene [1]182
Musazâde hafîdi Mehmed Efendi'ye tevcîh. 8 M. sene [1]184
Kâimmakâm mektûbcusu Seyyid Mehmed Nesîb Efendi'ye tevcîh. 6 L. sene [1]184
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İshak Ağa dâmâdı Seyyid Ahmed Efendi'ye tevcîh. 17 L. sene [1]185
Sâbıkâ Büyükkale Tezkirecisi Mîr Osman Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 8 M. sene [1]186
Sâbıkâ mutasarrıfı İshak Ağa dâmâdı Seyyid Ahmed Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene
[1]188
Ba‘dehû Küçük Rûznâmeci sâbık Ebussuûd Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 6 L. sene [1]189
Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ Teşrîfâtî Cânım Hocazâde Mustafa Bey'e muvakkaten tevcîh. 7 L. sene
[1]190
Sâbıkâ masraf‑ı hazret‑i şehriyârî kitâbeti hidmetinde olan Mehmed Emin Efendi'ye muvakkaten
tevcîh. 6 M. sene [1]191
Kitâbet‑i mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Emin Efendi'ye kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
7 L. sene [1]191
Kitâbet‑i mezbûr sâbıkâ Büyükkale Tezkirecisi olan Mustafa Râsih Efendi'ye tevcîh. 5 L. sene
[1]192
Kitâbet‑i mezbûr mutasarrıf‑ı esbakı Küçük Hüseyin Efendizâde Sa‘dullah Efendi'ye şurût‑ı
sâbıkı üzere tevcîh. 4 L. sene [1]193
Kitâbet‑i mezbûr kâtib‑i sâbık Şehrî Mehmed Efendi'ye şurûtuyla tevcîh olunmuşdur. 3 L. sene
[1]194
[s. 262]

Kitâbet‑i Kalyonhâ‑i Mîrî
Sâbıkâ İstanbul Baruthânesi Nâzırı Mustafa Seyyid593 Efendi'ye şurûtu sâbıkasıyla muvakkaten
bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh olunmuşdur. 4 L. sene [1]195
Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Lala Mehmed Efendi'ye tevcîh olunmuşdur. 3 L. sene [1]196
Sâbıkâ Tophâne nâzırı olan kâtib‑i esbak Abdullah Efendi'ye şurût‑ı sâbıkasıyla muvakkaten
tevcîh olunmuşdur. 8 L. sene [1]197
Sâbıkâ Büyükkale Tezkirecisi ve hâlâ Vekâyi‘‑nüvîs Ahmed Vâsıf Efendi'ye şurût‑ı sâbıkasıyla
muvakkaten tevcîh olunmuşdur. 5 L. sene [1]198
Sâbıkâ Hâslar Mukâtaacısı Kapudan Paşa Dîvân Kâtibi Ahmed Atâ Efendi'ye şurût‑ı sâbıkasıyla
muvakkaten tevcîh. 3 L. sene [1]199
Sâbıkâ Mâliye Tezkirecisi Mollacıkzâde Abdülfettah Beyefendi'ye muvakkaten tevcîh. 4 L. sene
1200
Kitâbet‑i mezbûr hâcegândan sâbıkâ Tersâne‑i Âmire'de riyâset vekâletinde olan Halil Efendi'ye
şurût‑ı sâbıkasıyla muvakkaten tevcîh. 4 L. sene 1201
Sâbıkâ Mevkûfât[î] Vekîli Yusuf Âgâh Efendi'ye tevcîh. 3 L. sene [1]206
Sâbıkâ Tophâne Nâzırı Yazıcı‑i esbak Divrikli Hâfız Ahmed Efendi'ye tevcîh. 5 L. sene [1]207
Sâbıkâ Cebeciler Kâtibi Mustafa İsmet Efendi'ye tevcîh. 5 L. sene [1]208

[s. 264]

[37.] Ağalık‑ı Yeniçeriyân‑ı Dergâh‑ı Âlî

Ağalık‑ı mezbûr Dergâh‑ı Muallâ Yeniçerileri Ocağı'nda sâbıkâ Kul kethüdâsı olan Mehmed
dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 12 L. sene [1]169
593 Metinde "Seyyidâ" şeklinde yazılmıştır.
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Ağalık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Mehmed Ağa dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. 5 L. sene [1]170
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul kethüdâsı olan Mehmed dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh.
Selh‑i L. sene [1]170
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ile ibkâ
kılınmışdır. 28 Ra. sene [1]171
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul kethüdâsı olan Mehmed dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Selh‑i Ş. sene [1]171
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 3 L. sene [1]171
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri ağası olan el‑Hâc Mehmed Ağa dâme ulüvvuhûya
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 17 M. sene [1]172
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ. 4 L. sene [1]172
Mûmâ‑ileyh el‑Hâc Mehmed Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret ihsân olunmuşdur.
8 M. sene [1]173
Vezâreti ref‘ ve terkîn olunmuşdur. Evâsıt‑ı M. sene [1]173
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul kethüdâsı olan el‑Hâc Mehmed dâme mecdühûya bâ‑emr‑i hümâyûn
tevcîh olunmuşdur. 19 M. sene [1]173
Ağalık‑ı mezbûr yine mûmâ‑ileyh el‑Hâc Mehmed Ağa dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 4 L. sene [1]173
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul kethüdâsı olan Mahmud dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. 10 L. sene [1]174
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri Ocağı'nda Kul kethüdâsı olan Mehmed
dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. 29 S. sene [1]175. Hatt‑ı hümâyûnu hazret‑i
sadâret‑penâhîdedir.
Ağalık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Mehmed Ağa dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]175
Ağalık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı mûmâ‑ileyh Mehmed dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ
kılınmışdır. Fî 3 L. sene [1]176
Ağalık‑ı mezbûr Kul kethüdâsı olan Ömer dâme mecdühûya şeref‑yâfte‑i sudûr olan bâ‑emr‑i
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ve bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 25 R. sene [1]177
Ağalık‑ı mezbûr hâlâ mutasarrıfı Ömer Ağa dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]177
Dergâh‑ı Muallâ Yeniçerileri Ağalığı Kul kethüdâsı olan Osman dâme mecdühûya şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. Fî 4 Z. sene [1]177
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri Ocağı'nda Kul kethüdâsı olan Hüseyin
dâme mecdühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 24 R. sene [1]178
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul kethüdâsı olan Ömer dâme mecdühûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 13 Ş. sene [1]178
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Ömer dâme ulüvvuhûya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 4 L.
sene [1]178
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Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul kethüdâsı olan Hüseyin dâme mecdühûya bâ‑emr‑i hümâyûn tevcîh
olunmuşdur. Fî 28 S. sene [1]179
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 6 L. sene [1]179
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 5 L. sene
[1]180
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Osman Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî
13 R. sene [1]181. Hatt‑ı hümâyûnu sâhib‑i devletde kalmışdır.
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Osman Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]181
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Osman Ağa'ya L. sene [1]182 târihinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ.
Fî 3 B. sene [1]182
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı ve hâlâ Ordu Ağası Süleyman Ağa'ya tevcîh. 28 S. sene
[1]183
Vezâret verilmişdir. sene [1]183
Ağalık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 14 L. sene [1]183
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Vidin Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Kapıkıran Mehmed Paşa
hazretlerine tevcîh. 16 Z. sene [1]183
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Mehmed Ağa'ya tevcîh. 19 R. sene [1]184
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Süleyman Ağa'ya tevcîh. 10 Ş. sene [1]184
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 3 L. sene [1]184
Rütbe‑i vâlâ‑yı vezâret tevcîh ve kâimmakâm olmuşdur. 21 Ş. sene [1]185
Ağalık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 10 L. sene [1]185
Ağalık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 6 Za. sene [1]186
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Yeğen el‑Hâc Mehmed Ağa'ya tevcîh. 16 Ca. sene [1]187
Vezâret ile ibkâ. 15 Ş. sene [1]187
Ağalık‑ı mezbûr vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 7 Za. sene [1]187
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Sekbânbaşı Mehmed Ağa'ya tevcîh. 27 B. sene [1]188
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ. 6 L. sene [1]188
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Mustafa Ağa'ya tevcîh. 15 C. sene [1]189
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 6 L. sene [1]189
Sâbıkâ Kul Kethüdâsı Ahmed Ağa'ya tevcîh. 23 Z. sene [1]189
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 7 L. sene [1]190
Rütbe‑i vezâret ile ibkâ. 10 Z. sene [1]190
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ ağa olan Mehmed Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî 9 S.
sene [1]191
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır.7 L sene [1]191
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı İbrahim Ağa'ya tevcîh olunmuşdur. 8 Ş. sene [1]192
Ağalık‑ı mezbûr ağa‑yı mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 5 L. sene [1]192
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Ebubekir Ağa'ya tevcîh olunmuşdur. 11 C. sene [1]193
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Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Süleyman Ağa'ya tevcîh olunmuşdur. 3 N. sene [1]193
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]193
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 3 L. sene [1]194
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Ali Ağa'ya tevcîh olunmuşdur. 20 Ca. sene [1]195
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 4 L. sene [1]195
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Mehmed Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 17 Ş. sene
[1]196
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Mehmed Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 3
L. sene [1]196
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Mahmud Ağa'ya tevcîh olunmuşdur. 29 B. sene [1]197
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ kılınmışdır. 8 L. sene [1]197
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Yahya Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 13 Ş. sene [1]198
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 5 L. sene [1]198
[s. 263]

Ağalık‑ı Yeniçeriyân‑ı Dergâh‑ı Âlî
Hâlâ Dergâh‑ı Muallâm Yeniçerileri ağası olan Yahya dâme ulüvvuhûya hüküm:
Sen ibtidâ‑yı neş’etinden beri Dergâh‑ı Muallâm Yeniçerileri Ocağı'nda bulunduğun hidemât‑
da izhâr‑ı sadâkat ve gayret ve zamîrinde muzmer olan mâye‑i rızâ‑cûyî ve dirâyet ve cevher‑i
kâr‑âşinâyî ve istikâmet muktezâsınca hidemât‑ı memdûha izhârına teşmîr‑i sâid‑i miknet edip bu
vechile emekdâr ve kârgüzâr ve te’diye‑i hidemât‑ı mühimme ve tanzîm‑i umûr‑ı ocağ‑ı âmireme
sâhib‑i iktidâr ve inâyet ve âtıfet‑i tâcdârâneme lâyık ve sezâvâr olduğun ecilden bundan akdem
Dergâh‑ı Muallâm Yeniçerileri Ağalığı avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkânemden sana tevcîh ve hâlâ üzerinde
olup nâsıye‑i hâl‑i sadâkat‑iştimâlinde lâmi‘‑i envâr‑ı istikâmet ve gayret muktezâsınca hidemât‑ı
dîn ü Devlet‑i Aliyyemde gayret ve hamiyyetin bâhir ve ocaklı kullarımın tanzîm ve tesviye‑i hâl ve
nizâmlarına muvaffak olacağın bedîhî ve zâhir olduğuna binâen hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i
şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip senden me’mûl594 ve mun‑
tazar‑ı şâhânem olduğu üzere ocağ‑ı âmiremde dîn ü Devlet‑i Aliyyeme lâyık ve zîver‑i sahâyif‑i
tahsîn olacak sûrete muvâfık hidemât‑ı ber‑güzîde ibrâzına sarf‑ı yârâ‑yı liyâkat ve bir mâddede
kusûrdan mübâadet eylememek şartıyla işbu bin yüz doksan sekiz senesi Şevvâlü'l‑mükerreminin
beşinci gününde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûcebince avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden zikrolunan Dergâh‑ı Muallâm Yeniçerileri
Ağalığı yine sana ibkâ ve mukarrer kılınmağla kemâ‑kân mutasarrıf olman emrim olmuşdur. Bu‑
yurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim ve ibkâ ve mu‑
karrer kılındığı üzere zikrolunan Dergâh‑ı Muallâm Yeniçerileri Ağalığı'na kemâ‑kân sen mutasarrıf
olup hidemât‑ı dîn ü Devlet‑i Aliyyemde gayret ve hamiyyet ile gerek zabt u rabt husûsunda ve
gerek Dergâh‑ı Muallâm Yeniçerileri Ocağı'na müretteb ve müteferri‘ olan mesâlih ve mehâmmın
küllîsinde ve nizâm‑ı ahvâllerinde ve riâyet‑i kavânîn ve himâyet‑i nusûs‑ı hutût‑ı hümâyûnum em‑
rinde ve bâ‑husûs takdîm‑i mahlûlât‑ı hakîkiyye ve bu vechile cümleye farîza‑i zimmet ve diyânet
olan sıyânet‑i beytü'l‑mâl‑ı müslimîn husûsunda ve sâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin edâ ve
temşiyet ve tekmîlinde bezl‑i iktidâr ve sa‘y‑i bî‑şümâr ile hakkında derkâr olan hüsn‑i zann‑ı şâhâ‑
nemi te’yîde dikkat ve ednâ kusûrdan mücânebet eyleyesin şöyle bilesin alâmet‑i şerîfe i‘timâd
kılasın. Tahrîran fî 5 L. sene [1]198
594 Metinde "me’mûr" şeklinde yazılmıştır.
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Sâbıkâ Dergâh‑ı Âlî Yeniçerileri Ocağı Kul kethüdâsı olan Ahmed dâme mecdühûya şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. 5 Ca. sene [1]199
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Ahmed Ağa'ya şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince kemâ‑kân ibkâ olunmuşdur. 3 L. sene [1]199
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Mehmed Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn
tevcîh. 8 Za. sene [1]199
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Yusuf Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîh.
2 Ca. sene 1200
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ. 4 L. sene 1200
Sâbıkâ Kul Kethüdâsı Hasan Ağa'ya tevcîh olunmuşdur. 16 L. sene 1200
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Hasan Ağa'[ya] bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn kemâ‑kân
ibkâ. 4 L. sene 1201
Rütbe‑i vezâret ile ibkâ. 7 Ra. sene [1]202
Ağalık‑ı mezbûr sâbıkâ Kul Kethüdâsı Osman Ağa'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn tevcîh
olunmuşdur. 16 Ca. sene [1]202
Sâbıkâ Kul Kethüdâsı Hâfız Sâlih Ağa'ya tevcîh. 20 M. sene [1]203
Sâbıkâ Kul Kethüdâsı Yahya Ağa'ya tevcîh. 5 Ca sene [1]204
[Mutasarrıf‑ı] sâbıkı Vezîr Hasan Paşa'ya tevcîh. 18 Ş. sene [1]204
Vezîr‑i müşârun‑ileyhe ibkâ. 11 L. sene [1]204
Sâbıkâ Vidin Seraskeri Vezîr Mehmed Paşa'ya tevcîh. 22 Ca. sene [1]205
İbkâ. 2 L. sene [1]205
Sâbıkâ Kul Kethüdâsı Süleyman Ağa'ya tevcîh. 15 Za. sene [1]205
Sâbıkâ Kul Kethüdâsı Seyyid Ahmed Ağa'ya tevcîh. 23 M. sene [1]206
Ağalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Seyyid Ahmed Ağa'ya ibkâ. 3 L. sene [1]206
Sâbıkâ Sekbânbaşı Mehmed Saîd Ağa'ya tevcîh. 5 Za. sene [1]206
Sâbıkâ Kul Kethüdâsı Mustafa Ağa'ya tevcîh. 28 M. sene [1]207
İbkâ. 5 L. sene [1]207
İbkâ 5 L. sene [1]208
İbkâ 4 L. sene [1]209
İbkâ 3 L. sene [1]210
İbkâ 4 L. sene [1]211
[s. 265]

[37.1] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Eyâlet‑i Rumeli

Köstendil sancağında Dubniçe595 nâhiyesinde Çervişte596 nâm karye ve gayrıdan elli dokuz bin yedi
yüz seksen bir akçe zeâmete mutasarrıf eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan el‑Hâc Ahmed
hâlâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerinin Sofya'dan azîmetinden beri marîz
595 Dupnitsa (Bulgaristan)
596 Tsarvishte (Bulgaristan); BOA, TT.d. no. 167, s. 234.
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ve sâhib‑i firâş ve edâ‑yı hidmete adem‑i iktidârından nâşî müşârun‑ileyhin me’mûriyyeti esnâsı
olup çavuşlar kethüdâsının lüzûmu olmağla Üsküb sancağında Kalkandelen597 nâhiyesinde Negotin598
nâm karye ve gayrıdan yirmi bin iki yüz elli sekiz akçe zeâmete mutasarrıf olan Hocazâde Hasan Paşa
yeğeni dârende Şahin veled‑i Hasan zîde kadruhû hidmete yarar ve kârgüzâr olduğu müşârun‑ileyh
tarafına ihbâr olunmakla hasbe'l‑iktizâ çavuşlar kethüdâsı nasb ve ta‘yîn olunup istihdâm hükmü
verilmesi bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh mektûbuyla599 inhâ ve iltimâs etmekle mûcebince tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 6 S. sene [1]172
Avlonya sancağında Bogovine600 nâhiyesinde Lahnakasrı nâm karye ve gayrıdan yedi bin beş yüz
akçe tîmâra berâtıyla mutasarrıf olan dârende Hasan veled‑i Tekâüd Yakub zîde mecdühû eyâlet‑i
Rumeli'nin umûr‑dîdelerinden olduğu hasebiyle bir müddetten beri Çavuşlar Kethüdâlığı vekâleti
hidmetiyle istihdâm olunup şâyeste‑i inâyet olmakla zikrolunan eyâlet‑i Rumeli Çavuşlar Kethüdâlığı
mutasarrıfı Şahin veled‑i Hasan ref‘inden mûmâ‑ileyh Hasan veled‑i Tekâüd Yakub zîde mecdühûya
tevcîh ve ihsân buyurulması bâbında hâlâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa
hazretleri mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin
hüküm yazılmışdır. Fî 5 Z. sene [1]173
Köstendil sancağında Dubniçe nâhiyesinde Çervişte nâm karye ve gayrıdan elli dokuz bin yedi
yüz seksen bir akçe zeâmete mutasarrıf gedikli Dergâh‑ı Âlî çavuşlarından dârende el‑Hâc Ahmed
Çavuş zîde kadruhû müddet‑i vâfireden beri eyâlet‑i Rumeli'nin Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde
istihdâm olunur iken âhardan Hasan veled‑i Tekâüd Yakub'a tevcîh olunmakla ref‘inden mûmâ‑ileyh
el‑Hâc Ahmed Çavuş zîde kadruhûya hâlâ Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Silâhdâr Mehmed Paşa
hazretlerinin mektûb‑birle inhâ ve iltimâsı mûcebince tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır.
9 S. sene [1]174
Gedikli Dergâh‑ı Muallâ çavuşlarından olup eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan el‑Hâc
Ahmed Çavuş elli seneden mütecâviz vâki‘ olan esfâr‑ı hümâyûnda ve yirmi beş seneden beri eyâlet‑i
mezbûrenin Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde bezl‑i vücûd edip el‑yevm pîr ve alîl olup Çavuşlar
Kethüdâlığı hidmetini idâreye kudret ve liyâkatı olmamakla zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı hüsn‑i
rızâsıyla adem‑i rağbetinden sulbî oğlu dârende Mehmed zîde kadruhûya tevcîh ve ihsân buyurulması
bâbında istid‘â‑yı inâyet etmeğin mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için
hüküm yazılmışdır. Fî 14 Za sene 1178
Mezkûr Mehmed öteden beri zâtında merkûz olan hıyânet muktezâsınca eyâlet askeri beyninde
fitneden hâlî olmamakla Vulçıtrın sancağında Lab nâhiyesinde Zebinçe‑i Sakariçe601 nâm karye
ve gayrıdan yirmi yedi bin akçe zeâmete mutasarrıf Mustafa'ya Rumeli Vâlisi Vezîr Abdi Paşa'nın
arzıyla tevcîh. Gurre‑i R. sene [1]185
Mezkûr Mustafa'[ya] rütbe‑i mîr‑i mîrânî verilmekle kethüdâlık‑ı mezbûr Paşa sancağında
Ferecik602 nâhiyesinde mezraa‑i Hisarbeyi ve gayrıdan sekiz bin yedi yüz akçe tîmâra mutasarrıf
Züfer'e Rumeli Vâlisi Vezîr Abdi Paşa hazretlerinin arzıyla tevcîh. 15 Ş. sene [1]186
Mezkûr Züfer'in azli iktizâ eylediğine binâen kethüdâlık‑ı mezbûr Paşa sancağında Tatarpazarı603
nâhiyesinde Hotin604 nâm karye ve gayrıdan altı bin akçe tîmâra mutasarrıf Mehmed veled‑i
Mehmed'e tevcîh. 5 Ş. sene [1]187
597 Kalkandelen, Tetova (Makedonya)
598 BOA, TT.d. no. 370, s. 139.
599 Metinde “mektûbunla” şeklinde yazılmıştır.
600 Bogovë (Arnavutluk); BOA, MAD.d. no. 3.727, s. 71.
601 Zebince (Kosova); BOA, TT.d. no. 167, s. 358'de iki ayrı köy olarak yazılmıştır.
602 Feres, Ferecik (Yunanistan)
603 Pazarcık (Bulgaristan)
604 BOA, TT.d. no. 370, s. 111.
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Paşa sancağında Görice605 nâhiyesinde Po[çe]ste606 nâm karye ve gayrıdan beş bin beş yüz doksan
dokuz akçe tîmâra mutasarrıf Züfer zîde kadruhû bundan akdem eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar
kethüdâsı olup mücerrebü'l‑etvâr ve bi'l‑cümle züamâ ve erbâb‑ı tîmâr mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve
râzı olduklarına binâen kethüdâlık‑ı mezbûr Rumeli Vâlisi Vezîr Ali Paşa hazretlerinin arzıyla tevcîh
olunmuşdur. 25 C. sene [1]189
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan Züfer'in kânûn‑ı kadîme riâyet‑birle umûr [ve]
mesâlihi rü’yetde kusûru ber‑kemâl olduğundan gayrı eyâlet askerinin ihtilâline bâis ü bâdî olacak
mevâdda cesâret ve eyâletlinin mezkûrdan emniyyetleri bi'l‑külliye meslûb ve vücûhla azli iktizâ
eylediğini Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Ali Paşa hazretleri tarafına inhâ ve Paşa sancağında
Timurhisar607 nâhiyesinde Suşiçe608 nâm karye ve gayrıdan yirmi bir bin sekiz yüz altmış bir akçe
zeâmete mutasarrıf dârende İbrahim zîde kadruhû dîndâr ve perhîzkâr ve öteden beri hânedân ve
mücerrebü'l‑etvâr ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr olduğundan mûmâ‑ileyhe hidmet‑i
mezbûrede istihdâm olunmasını istirhâm eylediklerine binâen zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı
mezkûr Züfer'in ref‘inden mûmâ‑ileyh İbrahim zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâm olunmak bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh dahi arz ve iltimâs ve eyâlet‑i Rumeli'nin zâbitân
ve elviye alâybeyileri ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve çeribaşıları mahzar etmeleriyle kethüdâlık‑ı
mezbûr mezkûr Züfer'in ref‘inden mûmâ‑ileyh İbrahim zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 5 Ş. sene [1]190
Mezkûr Züfer için eyâlet‑i Rumeli'nin defter kethüdâsı ve Sağ ve Solkol vesâir elviye alâybeyileri ve
züamâ ve erbâb‑ı tîmârı sû’‑i hâlini mahzar ve fî‑mâ‑ba‘d kethüdâlık‑ı mezbûra tâlib olur ise müsâade‑i aliyye
buyurulmamasını recâ ve niyâz eylediklerine binâen istid[‘â]ları üzere kaydına şerh verilmesiçin 23 L. sene
[1]190 târihinde fermân‑ı âlî sâdır olmuşdur.
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan İbrahim bu def‘a maktûlen fevt olup hidmet‑i lâzımesi
hâlî ve kethüdâlık‑ı mezbûr mahlûlünden Köstendil sancağında Dubniçe nâhiyesinde Çervişte nâm
karye ve gayrıdan on dokuz bin dokuz yüz yirmi yedi akçe tîmâra mutasarrıf dârende Davud veled‑i
Ahmed Çavuş zîde kadruhû bundan akdem Köstendil sancağı alâybeyiliği hidmetinde ve babası
el‑Hâc Ahmed dahi otuz sene eyâlet‑i mezbûrun Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde müstahdem olup
sadâkatkâr ve mu‘temed ve mustakîm ve mücerrebü'l‑etvâr olduğuna binâen kethüdâlık‑ı mezbûr
mahlûlünden mûmâ‑ileyhe tevcîhini Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah Paşa
hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 27 B. sene [1]193
Rumeli eyâletinin Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde müstahdem olan Davud tama‘‑ı hâm ile
ittisâfından nâşî eyâletlisi miyânında vücûhla gadr u taaddî hâlâtına ve mugâyir‑i emr ve şurût
harekât‑ı nâ‑bercâya mütecâsir olduğundan mâadâ ol‑vech üzere ısrâr ve istimrârı bi'l‑cümle
eyâletlisi miyânında karîn‑i tahakkuk olduğuna binâen hakkında bi'd‑def‘ât bast‑ı iştikâ ve bu def‘a
çavuşlar kethüdâsı merkûm Davud'un hidmet‑i merkûmeden azli ve yerine eyâlet‑i mezbûrede
Köstendil sancağında Radomir609 nâhiyesinde Virbe610 nâm karye ve gayrıdan yirmi dört bin sekiz
yüz otuz dört akçe zeâmete mutasarrıf dârende Ahmed veled‑i Ebubekir zîde kadruhû bi'l‑cümle
eyâletlisinin müntehab ve muhtârları olmak üzere hidmet‑i mezbûreye beynlerinde ba‘de'l‑istîhâl
eyâlet‑i mezbûreye çavuşlar kethüdâsı nasb ve ta‘yîn olunmak bâbında defter kethüdâsı ve Sağ ve
Solkol ve elviye‑i sâire alâybeyileri ve bi'l‑cümle çeribaşıları ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı mahzar ve
Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretleri dahi arz ve tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden
605 Korçë (Arnavutluk)
606 Pocestë (Arnavutluk); BOA, TT.d. no. 70, s. 259; BOA, AE.SABH.I, 169/11286, lef. 2.
607 Sidirokastro (Yunanistan)
608 Gorna Sushitsa (Bulgaristan); BOA, TT.d. no. 167, s. 60; BOA, AE.SABH.I, 169/11286, lef. 2.
609 Radomir (Bulgaristan)
610 Varba (Bulgaristan)
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mûceblerince zikrolunan eyâlet‑i Rumeli'nin Çavuşlar Kethüdâlığı mezkûr Davud'un ref‘inden
mûmâ‑ileyh Ahmed veled‑i Ebubekir zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin
emir yazılmışdır. Fî 7 B. sene 1197
Köstendil sancağının Dubniçe nâhiyesinde Çervişte nâm karye ve gayrıdan on dokuz bin dokuz
yüz yirmi yedi akçe tîmâra mutasarrıf ve sâbıkâ eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan dârende
Davud veled‑i Ahmed Çavuş zîde kadruhû ehl‑i ırz ve perhîzkâr ve sadâkatkâr olup eyâletlisi dahi
bi'l‑cümle kendisinden hoşnûd ve râzılar iken hilâf inhâ iştikâ ile azl ve mağşûşü'l‑etvâr Ahmed
nâm kimesneye tevcîh olunup mûmâ‑ileyhe gadr olunduğundan gayrı eyâletlisinin umûrları muattal
kaldığını eyâlet‑i Rumeli'nin bi'l‑cümle elviye alâybeyileriyle züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve çeribaşıları
mahzar ve Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Mehmed Paşa hazretleri dahi
mektûbla inhâ ve iltimâs etmekle mûceblerince zikrolunan eyâlet‑i Rumeli'nin Çavuşlar Kethüdâlığı
mezkûr Ahmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Davud zîde kadruhûya tevcîh olunup hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 3 S. sene [11]98
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan Davud harekât‑ı nâ‑bercâya cesâretinden nâşî
eyâletli kendiden müteneffir olup azli muktezî ve Köstendil sancağında Radomir nâhiyesinde Virbe
nâm karye ve gayrıdan yirmi dört bin sekiz yüz otuz dört akçe zeâmete mutasarrıf ve sâbıkâ çavuşlar
kethüdâsı olan dârende Ahmed veled‑i Ebubekir zîde kadruhû cümlenin muhtârı olup her vechile
müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğuna binâen kethüdâlık‑ı mezbûr ref‘inden mûmâ‑ileyhe
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin eyâlet‑i Rumeli'nin bi'l‑cümle elviye alâybeyileri ile
züamâ ve erbâb‑ı tîmârı mahzar ve Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa arz eylediği ecilden
mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emir yazılmışdır. 10 Ş sene [1]199
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı Ahmed harekât‑ı nâ‑bercâya cesâretinden nâşî azli
muktezî ve Yanya sancağında Badracık611 nâhiyesinde Goçişte612 nâm karye ve gayrıdan yirmi beş
bin altı yüz seksen bir akçe zeâmete mutasarrıf Ömer veled‑i Ali zîde kadruhû cümlenin mümtâz
ve muhtârı olup her vechile müstahık ve şâyeste olduğuna binâen kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr
Ahmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında eyâlet‑i
Rumeli'nin bi'l‑cümle elviye alâybeyileriyle züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve çeribaşıları mahzar ve Rumeli
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa dahi arz etmeğin mûcebince ref‘inden tevcîh ve istihdâmıçin
emir yazılmışdır. 14 Za. sene [1]199
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan Ömer pîr ve ihtiyâr ve rükûb ve nüzûle adîmü'l‑iktidâr
ve Paşa sancağında Manastır613 nâhiyesinde Hristihor614 nâm karye ve gayrıdan altı bin yedi yüz yirmi
akçe tîmâra mutasarrıf İbrahim cümlenin mümtâz ve muhtârı olup Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde
istihdâma şâyeste olduğunu eyâlet‑i mezbûrun dört nefer elviye alâybeyileriyle züamâ ve erbâb‑ı
tîmâr ve çeribaşıları ale'l‑umûm mahzar ve kethüdâlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâm olunması bâbında Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mehmed
Paşa hazretleri arz ve mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmeğin mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 11 Za. sene 1201
Paşa sancağında Manastır nâhiyesinde Hristihor nâm karye ve gayrıdan altı bin yedi yüz yirmi akçe
tîmâr [ile] eyâlet‑i Rumeli'nin defterî çavuşluğu ilhâkıyla mutasarrıf ve hâlâ eyâlet‑i mezbûrun çavuşlar
kethüdâsı olan dârende İbrahim zîde kadruhû sâhib‑i vakâr ve i‘mâl‑ı neferâta kâdir ve müstakîm
ve mücerrebü'l‑etvâr ve ehl‑i hak ve sâhib‑i nüfûz olmak cihetiyle cümle eyâletlinin müstasveb ve
muhtârları olduğunu bi'l‑ittifâk mahzar ve zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı mûmâ‑ileyh İbrahim
zîde kadruhûya kemâ‑kân ibkâ ve tevcîh ve yedine istihdâm emr‑i şerîfi verilmesi bâbında Rumeli
611 Ypati (Yunanistan)
612 BOA, TT.d. no. 367, s. 275.
613 Bitola, Manastır (Makedonya)
614 BOA, TT.d. no. 370, s. 161.
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Vâlisi Vezîr Ebubekir Paşa arz eylediği ecilden eyâlet‑i mezbûrun çavuşlar kethüdâsı sâbık Davud'u
ve âharı dahl ü taarruz etdirmemek için mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i
şerîf yazılmışdır. 18 Za. sene [1]207

[s. 266]

Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan İbrahim fevt olup Çavuşlar Kethüdâlığı mahlûl ve
Yanya sancağında Korindoz615 nâhiyesinde Dolyani‑i Küçük nâm‑ı diğer Gramino616 nâm karye ve
gayrıdan on bin dokuz yüz elli yedi akçe tîmâra mutasarrıf dârende Ali veled‑i Müteferrika Yusuf
zîde kadruhû perhîzkâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve hidmet‑i mezbûrenin idâresine sâhib‑i iktidâr olup
bi'l‑vücûh ehakk u elyak olduğuna binâen zikrolunan Rumeli'nin Çavuşlar Kethüdâlığı // merkûm
İbrahim'in fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında eyâlet‑i
mezbûrun defter kethüdâsıyla sağ ve solkol ve elviye alâybeyileri ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve
çeribaşıları ale'l‑umûm mahzar ve Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Ebubekir Paşa dahi arz etmeğin
mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 17 Ş. sene 1208
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan Ali veled‑i Müteferrika Yusuf kethüdâlık‑ı
mezbûrdan hüsn‑i rızâsıyla keff‑i yed edip ol‑vechile yeri hâlî ve hidmet‑i lâzımesi muattal ve
Köstendil sancağında Dubniçe nâhiyesinde Bistriçe617 nâm karye ve gayrıdan on dört bin dokuz yüz
doksan iki akçe tîmâra mutasarrıf Seyyid Mehmed veled‑i İbrahim mücerrebü'l‑etvâr ve hidmet‑i
mezkûrenin te’diyesine liyâkati bedîdâr ve cümlenin müntehab ve muhtârı olduğuna binâen
kethüdâlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Rumeli
Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mustafa Paşa hazretleri azl ve eyâlet‑i Rumeli'nin Tîmâr
Defterdârı Seyyid Mehmed Sâdık ve Sağkol Alâybeyisi Sa‘dullah ile züamâ ve erbâb‑ı tîmâr mahzar
etmeleriyle mûceblerince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 22
S. sene [1]212
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan Seyyid Mehmed vazîfesi olmayan umûr‑ı sâireye
dahl ü taarruz eylemesi iktizâ etmez iken zâtında merkûz olan ihânet ve hıyâneti muktezâsınca rûz ü
leyâl hilâf‑ı emr ü rızâya mübâderet eylemesi cibilliyet‑i me’lûfesinden olduğundan sâbıkâ Rumeli
Vâlisi Vezîr saâdetlü el‑Hâc Osman Vehbi Paşa'nın istiklâlinin münhal ve hutûb‑ı cesîme‑i aliyyenin
izmihlâline mûcib etrâf kazâlara varakalar neşriyle eyâlet‑i Rumeli kazâlarının ahâlilerini dâire‑i
itâatdan rû‑gerdân olacak vaz‘‑ı nâ‑sezâya ictisâr eylediğinden merkûmun karındaşı mutasarrıf olduğu
zeâmeti Dubniçe kazâsına tâbi‘ Cum‘a618 nâhiyesinde kâin ve bu vechile münâsebeti olduğundan
Îrâd‑ı Cedîd‑i Hümâyûn'a merbût Dubniçe mukâtaasını zabt eylemek dâiyesiyle karındaşı ma‘rifetiyle
nâhiye‑i mezbûreden dört beş yüz haşerâtı başına cem‘ ve mukâtaa‑i mezbûreyi zabt fikriyle karındaşı
Seyyid Mehmed dahi tebdîlen vakt‑i leylde ittifâk ve derûn‑ı kasaba ve mahkemeyi basıp nice nice
fesâdâta mübâderet eylediklerini vezîr‑i müşârun‑ileyh lede't‑tahrîr medîne‑i Sofya'dan ber‑vech‑i
ılgar Dubniçe'ye erişilip merkûmânın cem‘iyyet‑i şekâvetlerin perâkende ve perîşân ve merkûm
Seyyid Mehmed ile karındaşı ve avanelerinden birkaç nefer eşkıyâların haklarında îcâb eden mücâzât‑ı
mâ‑yelîklerin tertîb ve emsâlini terhîb ve ol‑vechile hidmet‑i mezkûr mahlûl olmakdan nâşî öteden
beri bi'l‑cümle eyâletlinin hânedân ve kişizâdelerinden Paşa sancağında Sofya nâhiyesinde Lusiçaniçe
nâm karye ve gayrıdan on bin yedi yüz akçe tîmâra mutasarrıf Seyyid Sa‘dullah veled‑i Hasan
zîde kadruhû sâhib‑i vakâr olduğuna binâen kethüdâlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâm olunması bâbında Rumeli'nin defter kethüdâsı ve tîmâr defterdârı ve beş nefer
elviye alâybeyileriyle dört nefer sağ kolun muhtârları mahzar ve vezîr‑i müşârun‑ileyh mektûbuyla
inhâ etmekle mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr yazılmışdır. Fî 9 Z. sene 1215
Zahrında kaydolunmuşdur. Fî 15 Z. sene [1]216
615 Kourenta (Yunanistan)
616 Grammeno (Yunanistan); Yanya ile Korintos arasında bir yerleşim yeridir.
617 Bistritsa (Bulgaristan); BOA, TT.d. no. 167, s. 232.
618 Blagoevgrad (Bulgaristan)
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[s. 267]

Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Rumeli
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan Seyyid Sa‘dullah veled‑i Hasan'ın hilâf‑ı şurût
hareketine mebnî eyâlet‑i mezkûrenin defterî çavuşları kendisinden müteneffir ve adem‑i
emniyyetleri derkâr olduğundan azli muktezî ve Paşa sancağında Manastır nâhiyesinde Sihogolar
[Suhogırlo]619 nâm karye ve gayrıdan sekiz bin beş yüz akçe tîmâra mutasarrıf eyâlet‑i Rumeli'nin
defterî çavuşlarından Hacı Mehmed veled‑i Mustafa kârgüzâr ve müstakîmü'l‑etvâr olup bi'l‑cümle
kendisinden hoşnûd ve râzı olduklarına binâen kethüdâlık‑ı mezkûr merkûm Seyyid Sa‘dullah veled‑i
Hasan'ın ref‘inden mûmâ‑ileyh el‑Hâc Mehmed veled‑i Mustafa'ya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâm olunması bâbında Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Ömer Paşa hazretleri
arz ve kâimesiyle inhâ ve iltimâs ve eyâlet‑i mezkûrun defterî çavuşları dahi mahzar eyledikleri
ecilden mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasıçin vezîr‑i müşârun‑ileyhe
hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 Z. sene [1]216
Eyâlet‑i Rumeli'nin çavuşlar kethüdâsı olan el‑Hâc Mehmed veled‑i Mustafa fevt olup Çavuşlar
Kethüdâlığı hâlî ve mahlûl ve Köstendil sancağında Radomir nâhiyesinde Virbe nâm karye ve gayrıdan
yirmi dört bin sekiz yüz otuz dört akçe zeâmete mutasarrıf dârende Rıdvan zîde kadruhû kârgüzâr
ve müstakîmü'l‑etvâr olup bi'l‑cümle kendisinden hoşnûd ve râzı olduklarına binâen kethüdâlık‑ı
mezbûr merkûmun mahlûlünden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasıçin
Rumeli Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid Osman Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden
mûcebince mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 Za. sene [1]221
Eyâlet‑i Rumeli'nin defterî çavuşlar kethüdâsı olan Seyyid Rıdvan Bey müddet‑i vâfireden beri
bîmâr ve ol vechile rü’yet‑i umûra adîmü'l‑iktidâr olduğundan azl ve yerine Paşa sancağında Görice
nâhiyesinde Kladorom620 nâm karye ve gayrıdan yirmi iki bin üç yüz altmış akçe zeâmete mutasarrıf
erbâb‑ı istihkâkdan dârende İbrahim veled‑i Hasan zîde kadruhû nasb ve ta‘yîn olunması bâbında sağ
ve solkol ve sâir sekiz nefer elviye alâybeyileri ve altı nefer mühürleri mutâbık muhtârlar mahzar
ve hâlâ Rumeli Vâlisi Derbendât Nâzırı ve bi'l‑istiklâl hıtta‑i Rumeli Seraskeri Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Ebu Ebu[d] Mehmed Paşa hazretleri dahi arz eylediği ecilden mûcebince kethüdâlık‑ı
mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrda istihdâm eylemesiçin
serasker‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî gurreti S. sene [1]239

[s. 265]

[37.2] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Eyâlet‑i Anadolu

Dârende Ahmed Mükellef zîde mecdühûnun Enderûn‑ı Hümâyûn'da hidmeti sebkat etmekle
hidmeti mukâbelesinde eyâlet‑i Anadolu'nun Çavuşlar Kethüdâlığı ihsân ve çerâğ olunup bir
müddetten sonra mûmâ‑ileyhe kapıcıbaşılık verilmek üzere Çavuşlar Kethüdâlığı hâne‑i hâssadan
Sâlih'e tevcîh olunup ancak bu âna dek mûmâ‑ileyhe birşey verilmeyip bilâ‑dirlik kalmağla
zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı mezkûr Sâlih'in ref‘inden kendiye ibkâ buyurulması bâbında Rikâb‑ı
Hümâyûn'a arzuhâl ve "ihsân‑ı hümâyûnum olmuşdur" deyü hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn keşîde
buyurulmağın şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince zikrolunan
Çavuşlar Kethüdâlığı mûmâ‑ileyh Ahmed Mükellef zîde mecdühû[ya] tevcîh olunup istihdâmıçin
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 11 Ra. sene [1]171
Dârende Ahmed Mükellef Silâhşor‑ı hâssa zîde mecdühû arzuhâl edip eyâlet‑i Anadolu'nun
Çavuşlar Kethüdâlığı bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûmâ‑ileyhin emr‑i şerîf‑i âlîşânımla
üzerinde olup ancak kendisi Rikâb‑ı hümâyûnumda hidmetde olmağla yerine kethüdâlık‑ı mezbûrun
hidmetini rü’yete hâlâ Kütahya alâybeyisi olan Arslanlızâde Ahmed zîde kadruhûnun vekîl nasb ve
619 BOA, TT.d. no. 231, s. 494.
620 BOA, TT.d. no. 167, s. 174.
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ta‘yîn olunması bâbında istid‘â‑yı inâyet etmeğin mûmâ‑ileyh Rikâb‑ı hümâyûnumda hidmetde
olmağla sâire sirâyet etmemek şartıyla Ahmed zîde kadruhû Çavuşlar Kethüdâlığı vekâletinde
istihdâm olunmak üzere Anadolu Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ali Paşa hazretlerine
hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 24 Ca. sene [1]171
Dârende Sâlih Hâne‑i Hâssa‑i sâbık zîde kadruhû rikâb‑ı kâmyâba arzuhâl sunup eyâlet‑i
Kütahya'nın çavuşlar kethüdâsı olan Mükellef Ahmed Çavuşlar Kethüdâlığı'na rağbet etmeyip ol
vechile mahlûl olmağla kendiye tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında istid‘â‑yı
inâyet etmeğin şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. 6 N. sene [1]171
Mezkûr Sâlih Hâne‑i Hâssa‑i sâbık fevt olup kethüdâlık‑ı mezbûr mahlûlünden arzuhâli ve
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Mustafa Hâne‑i Hâssa'ya taşra
çıkacak nân‑pâresi mukâbili tevcîh olunup istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 27 C. sene [1]182
Kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr Sâlih'in Hotin muhârebesinde fevtinden el‑Hâc Abdullah'a
bâ‑arzuhâl ve bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 15 S. sene [1]184
Kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr el‑Hâc Abdullah'ın fevtinden Ahmed Devâtîzâde Hazîne'ye
bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh. 4 Za. sene [1]185
Mezkûr el‑Hâc Abdullah'ın fevti gayr‑ı vâki‘ olmağla mezbûr Ahmed'in ref‘inden ibkâ. 15 C. sene
[1]186
Fevtinden Seyyid Hüseyin'e tevcîh. 22 Ş. sene [1]206
Mezkûr Seyyid Hüseyin gaddâr olup fukarâ bir dürlü tahammül edemediğini eyâlet‑i Anadolu'nun
Defter Kethüdâsı Osman ve Defterdârı Mustafa ve Kütahya Alâybeyisi Seyyid Abdurrahman arz
ve çavuşluk‑ı mezbûr mezkûr Seyyid Hüseyin'in ref‘inden bâ‑arzuhâl ve bâ‑hatt‑ı hümâyûn Bektaş
Çukadâr‑ı şehriyârî Kilâr‑ı Hâssa'ya tevcîh. Fî 6 S. sene [1]208
[s. 278]

Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Eyâlet‑i Anadolu
Tîmâra mutasarrıf dârende el‑Hâc Eyüb veled‑i Mustafa zîde kadruhû idâre‑i umûra kâdir
olduğuna binâen eyâlet‑i Anadolu'nun Çavuşlar Kethüdâlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâm olunmasını Kütahya kazâsı nâibi Seyyid Abdurrahman i‘lâm ve vücûh‑ı belde
dahi mahzar ve Anadolu Vâlisi Abdurrahman arz eylediği ecilden mûcebince Çavuşlar Kethüdâlığı
mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrda istihdâmıçin Anadolu vâlisine hitâben emr‑i şerîf
yazılmıştır. Fî 8 N. sene [1]223
El‑Hâc Eyüb illet‑i mizâca mübtelâ ve rükûb ve nüzûle ve hall ü akde kudret ve liyâkati olmadığından
nâşî umûr‑ı me’mûresi olan mehâmm‑ı seniyye muattal ve ol vechile hâlî ve dârende el‑Hâc Mustafa
zîde kadruhû idâre‑i umûra kâdir olduğunu ahâli ve eyâletli ve Anadolu Vâlisi Vezîr el‑Hâc Osman
Paşa hazretleri inhâ, zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı merkûmun ref‘inden mûmâ‑ileyh el‑Hâc
Mustafa'ya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf
yazılmışdır. 23 S. sene [1]224
Eyâlet‑i Anadolu'nun çavuşlar kethüdâsı olan Hacı Mustafa sû’‑i harekâta mütesaddî olduğundan
azl ve yerine Kütahya sancağında Sazanos621 nâhiyesinde Depecik622 nâm karye ve gayrıdan altı bin
dört yüz otuz sekiz akçe tîmâra mutasarrıf Ahmed veled‑i Hasan idâre‑i umûra kâdir olmağla eyâlet‑i
mezbûrun Çavuşlar Kethüdâlığı mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Kütahya kazâsı
nâibi ve alâybeyisi ve muhtârlar ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı ale'l‑umûm mahzar ve hâlâ Anadolu
621 Orencik, Aydıncık köyü (Emet/Kütahya‑Türkiye); BOA, EV.d. no. 16343, vr. 1b'de "Virancık nâm‑ı diğer Sa‑
zanos" şeklinde yazılmıştır.
622 BOA, TT.d. no. 166, s. 338.
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Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince
eyâlet‑i mezbûrun Çavuşlar Kethüdâlığı mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmağla
hidmet‑i mezbûrede istihdâm eylemesiçin vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî
13 N. sene [1]233
Kütahya sancağında Sazanos nâhiyesinde Depecik nâm karye ve gayrıdan altı bin dört yüz
otuz sekiz akçe tîmâra mutasarrıf ve eyâlet‑i Anadolu'nun defterî çavuşlar kethüdâsı olan dârende
Ahmed veled‑i Hasan zîde kadruhû yarar ve işgüzâr ve her vechile mücerrebü'l‑etvâr olup bi'l‑cümle
eyâletlisi kendiden hoşnûd ve râzı olduklarından kethüdâlık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe ibkâsı
bâbında mahzar ve selefi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Rıza Paşa hazretleri arz ve iltimâs ve arz
ve mahzarı musaddık Dergâh‑ı Muallâ kapıcıbaşılarından mütesellimi es‑Seyyid İsmail Hakkı Ağa
dahi bâ‑tahrîrât inhâ eylediği ecilden mûcebince kethüdâlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe ibkâ olunmağla
hidmet‑i mezbûrede istihdâm eylemesiçin Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Sâlih
Paşa hazretlerine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 27 Ra. sene [1]235
Anadolu eyâletinin defterî çavuşlar kethüdâsı olan Ahmed umûr‑ı me’mûresinde tekâsülâne
hareket ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârıyla hüsn‑i imtizâc edemediğinden azl ve yerine Kütahya sancağında
Altuntaş623 nâhiyesinde Abya624 nâm karye ve gayrıdan on iki bin dokuz yüz doksan akçe tîmâra
mutasarrıf dârende Seyyid Mustafa veled‑i el‑Hâc Ali zîde kadruhû her vechile mahall ü müstahık
olduğundan kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında Kütahya ve sâir
sekiz nefer elviye alâybeyileri ve çend nefer muhtârân züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ale'l‑umûm mahzar
ve hâlâ Anadolu Vâlisi ve İbrail Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ebubekir Paşa hazretleri dahi
tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrda istihdâm eylemesiçin vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî gurreti Ra. sene [1]237
Anadolu eyâletinin defterî çavuşlar kethüdâsı olan Mustafa'nın evzâ‘ ve etvârından bi'l‑cümle
züamâ ve erbâb‑ı tîmâr hoşnûd ve râzı olmadıklarından azl ve yerine Kütahya sancağında Kaşyenice625
nâhiyesinde nefs‑i Kaşyenice ve gayrıdan sekiz bin altı yüz kırk üç akçe tîmâra mutasarrıf dârende
el‑Hâc Mustafa veled‑i Abdullah zîde kadruhû yarar ve işgüzâr ve her vechile mücerrebü'l‑etvâr
olduğundan kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîhi Kütahya alâybeyisi ve altı
nefer elviye‑i sâire alâybeyileri ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ale'l‑umûm mahzar ve maiyyetine me’mûr
oldukları hâlâ İbrail Nâzırı ve Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Ebubekir Sıdkı Paşa hazretleri
dahi bâ‑tahrîrât inhâ ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede
istihdâm eylemesiçin hâlâ Anadolu Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Rıza Paşa hazretlerine
hitâben emr‑i şerîf verilmişdir. Fî 8 S. sene [1]238
Anadolu eyâletinin defterî çavuşlar kethüdâsı olan el‑Hâc Mustafa veled‑i Abdullah fevt olup
defterî Çavuşlar Kethüdâlığı mahlûl olup Teberdârân‑ı Zülüflüyân‑ı hâssadan Kuşcu dârende
Mehmed zîde kadruhû Rikâb‑ı Hümâyûn‑ı Hüsrevâneme sunduğu arzuhâliyle inhâ ve kendiye
verilmesini [istid‘â] ol bâbda şeref‑yâfte‑i [sünûh] ve sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı
şâhâne mûcebince tevcîh olunup hidmet‑i mezkûrede istihdâm eylemesiçin hâlâ Anadolu Vâlisi ve
Bahr‑i Siyah boğazlarının Anadolu cânibi muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü İzzet Mehmed Paşa
hazretlerine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 22 Ra. sene [1]241
İşbu kayd terkin.
<<Kethüdâlık‑ı mezbûrun hâsılâtı olan yedi bin üç yüz kırk guruşun altmış üç senesinden i‘tibâren
mûmâ‑ileyh el‑Hâc Ali'nin fevtinden sandal‑ı hümâyûn Sağkol cümlecisi İbrahim Ağa'ya maâş sûretiyle
bâ‑irâde‑i şâhâne 27 S. sene [12]63 târihinde tevcîh buyurulmuş olmağla.
623 Altıntaş (Kütahya‑Türkiye)
624 Pınarcık köyü (Altıntaş/Kütahya‑Türkiye)
625 Yenicekent Mahallesi (Buldan/Denizli‑Türkiye); Kash‑Yenidjekiöi (BOA, HRT.h. 424, lef. 24.)
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Hâlâ mülhakâtıyla Hudâvendigâr eyâleti müşîri vezîrim Davud Paşa'ya hüküm:
Teberdârân‑ı hâssamdan muhrec Anadolu eyâletinin defterî çavuşlar kethüdâsı olan
Mehmed fevt olup kethüdâlık‑ı mezkûr ol vechile mahlûl olduğunu teberdârân‑ı hâssamdan
dârende‑i fermân‑ı vâcibü'l‑iz‘ân kıdvetü'l‑emâsil ve'l‑akrân el‑Hâc Ali zîde kadruhû rikâb‑ı
kamer‑tâb‑ı tâcdârâneme sunduğu arzuhâliyle inhâ ve mahlûl‑i mezkûrun kendiye in‘âm ve ihsân
olunmasını istid‘â etmekden nâşî ol bâbda şeref‑efzâ‑yı sudûr olan emr ü irâde‑i seniyye‑i şâhâne
mûcebince kethüdâlık‑ı mezbûru mûmâ‑ileyhe tevcîh ve inâyet edip işbu emr‑i münîfim ısdâr ve
i‘tâ olunmuşdur. İmdi emr ü irâde‑i seniyye‑i cihândârânemle sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim
mûcebince zikrolunan Anadolu eyâletinin defterî Çavuşlar Kethüdâlığı'na sen mutasarrıf olasın
şöyle bilesin. Fî 19 M. [1]259>>

[s. 266]

[37.3] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Semendire
[37.4] Kethüdâlık‑ı Çavuşâ[n]‑ı Eyâlet‑i Bosna

Dârende el‑Hâc İbrahim zîde kadruhû arzuhâl edip eyâlet‑i Bosna Çavuşlar Kethüdâlığı hâlî ve
hidmet‑i lâzımesi muattal kalıp ol vechile mahlûl ve mûmâ‑ileyh eyâlet‑i mezbûrenin emekdâr ve
sadâkatkârlarından ve cümle ile hüsn‑i sülûk üzere olup her vechile mahall ü müstahık olmağla
zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı kendiye verilmek bâbında inâyet recâ etmeğin Dîvân‑ı Hümâyûn'da
mahfûz deftere mürâcaat olundukda zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı Ahmed üzerinde olduğu
mastûr ve mukayyed bulunmağın mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için
hüküm yazılmışdır. Fî 15 L. sene [1]174
Dârende el‑Hâc Mehmed zîde kadruhû eyâlet‑i Bosna'nın kadîmî ocakzâdelerinden olup otuz
seneden mütecâviz ve vukû‘ bulan seferlerde mâlen ve bedenen emeği sebkat ve nice def‘a zahmdâr
olup ve vücûhla şâyân‑ı inâyet olmağla sebkat eden emeği mukâbili eyâlet‑i Bosna'nın Çavuşlar
Kethüdâlığı arzuhâli mûcebince tevcîh olunup istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 9 L. sene 1177
Dârende el‑Hâc İbrahim zîde kadruhû arzuhâl edip eyâlet‑i Bosna'nın Çavuşlar Kethüdâlığı
istihdâm hükmüyle üzerinde ve hidmetinde bir dürlü kusûru yoğiken el‑Hâc Mehmed nâm kimesne
bilâ‑mûcib üzerinden alıp gadr etmekle zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı mezbûr el‑Hâc Mehmed'in
ref‘inden kendiye tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında istid‘â‑yı inâyet etmeğin
mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 23 Z. sene [1]178
Dârende el‑Hâc Mehmed zîde kadruhûya bundan akdem eyâlet‑i Bosna'nın Çavuşlar Kethüdâlığı
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunup bir dürlü azli îcâb eder hâli yoğiken el‑Hâc İbrahim
nâm kimesne626 bilâ‑mûcib üzerinden alıp gadr etmekle kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrun ref‘inden
mûmâ‑ileyh el‑Hâc Mehmed'e arzuhâli mûcebince ibkâ ve tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin
hüküm yazılmışdır. Fî 29 C. sene [1]179
Eyâlet‑i Bosna'nın on üç nefer kapudan ve yirmi nefer ağavâtı zîde kadruhüm ile züamâ ve erbâb‑ı
tîmâr ve sâir neferâtı mühürleri mutâbık mahzar gönderip eyâlet‑i Bosna'nın çavuşlar kethüdâsı
olanlar öteden beri arâste‑i ma‘rifet ve mu‘temed ve ehl‑i insâf bulunmak de’b‑i kadîm ve lâzıme‑i
hâlden iken birkaç seneden beri sâbıkâ çavuşlar kethüdâsı Travnik tüccârlarından Toşo‑oğlu
el‑Hâc İbrahim ve hâliyâ kizb ü dürûğ ile şöhret‑yâb olan Palyoş el‑Hâc Mehmed nâm müfsidân
vüzerâ‑yı izâm hidmetlerinde sadâkat ve ibâdullâhın rü’yet‑i umûrlarına mu‘temed olmayıp ahz‑ı
rüşvet ve gasb‑ı dirlik sevdâsında olup ümmet‑i Muhammed ve fukarâ‑yı raiyyetin hâlleri diğer
gûn ve merkûmân Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde istihdâm oldukca memleketin ihtilâline bâis ü
bâdî olmalarıyla müzevvirân‑ı merkûmânın keyd ü mazarratları ibâdullâhın üzerlerinden def‘ [ü]
626 Metinde "karye" şeklinde yazılmıştır.
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ref‘ ve ba‘de'l‑yevm gerek el‑Hâc İbrahim ve gerek mübtezel‑i âlem olan Palyoş el‑Hâc Mehmed
Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde istihdâm olunmayıp kaydları ref‘ [ü] terkîn ve mahalline sebt birle
zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı mezbûr Palyoş el‑Hâc Mehmed'in ref‘inden hâlâ eyâlet‑i Bosna'nın
hânedân‑ı kadîmlerinden ma‘rifet ve umûr‑ı hâriciyye ile mevsûf ve beyne'l‑ahâli sadâkat ve
istikâmetle ma‘rûf Receb Paşazâde dârende Osman Bey zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâm olunması bâbında mahzar etmeleriyle zikrolunan eyâlet‑i Bosna'nın Çavuşlar Kethüdâlığı
mezbûr Palyoş el‑Hâc Mehmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Osman Bey zîde kadruhûya istid‘âları üzere
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 14 L. sene 1179
Kethüdâlık‑ı mezbûr Yunus oğlu İbrahim'in hidmet‑i lâzımesini edâya kudreti olmamağla
ref‘inden sâbıkâ çavuşlar kethüdâsı Receb Paşazâde Mîr Osman'a tevcîh olunmuşdur. Re’sen 15 N.
sene [1]184
Eyâlet‑i Bosna'nın çavuşlar kethüdâsı Receb Paşazâde Mîr Osman'ın tavr [u] hareketi hilâf‑ı
emr ve mugâyir‑i kânûn ve ahâli‑i memlekete gadr ve zulm ü taaddîsi efzûn olup Bosna sancağında
Kobaş627 nâhiyesinde yaylak-ı Lunik ve gayrıdan üç bin akçe tîmâra mutasarrıf ve sâbıkâ tîmâr
tezkirecisi dârende Mustafa zîde kadruhûya mezkûr Osman'ın ref‘inden bâ‑arzuhâl tevcîh olunup
istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 22 M. sene [11]89
Eyâlet‑i Bosna'nın çavuşlar kethüdâsı olan Receb Paşazâde dârende Mîr Osman zîde kadruhû
mücerrebü'l‑etvâr olup eyâlet‑i mezbûrenin bi'l‑cümle kapudan ve ağavât ve erbâb‑ı dîvân vesâir
ahâli ve zâbitân ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr hoşnûd ve râzılar iken tîmâr tezkirecisi sâbık Mustafa hilâf
inhâ kethüdâlık‑ı mezbûru üzerinden ref‘ ve gadr eylediğinden başka mûmâ‑ileyh ve oğlu Derviş
haklarında arzuhâl ve iştikâ olunmakdan nâşî sâdır olan fermân‑ı âlîşânıma imtisâlen ba‘de't‑taharri
iştikâları mahz‑ı kizb olduğundan mâadâ kethüdâlık‑ı mezbûr hidmetini edâya mukayyed mûmâ‑ileyh
Osman zîde kadruhûdan gayrı kimesne olmadığına binâen zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı mezkûr
Mustafa'nın ref‘inden mûmâ‑ileyh Osman zîde kadruhûya ibkâ ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm
olunmak bâbında Bosna kazâsı nâibi Mevlânâ Hâfız Mustafa zîde ilmühû i‘lâm ve eyâlet‑i mezbûrun
defterdârı ve defter kethüdâsı ve tîmâr defterdârı ve tîmâr tezkirecisi ve bi'l‑cümle kapudanân ve
ağavât ve erbâb‑ı dîvân vesâir ahâli ve zâbitân ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr mahzar ve hâlâ Bosna
Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Halil Paşa hazretleri dahi tahrîr ve iltimâs
etmekle kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr Mustafa'nın ref‘inden mûmâ‑ileyh Osman zîde kadruhûya
tevcîh olunup hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emir yazılmışdır. Fî 9 Ca. sene [1]189
Eyâlet‑i Bosna'nın Çavuşlar Kethüdâlığı bâ‑fermân‑ı âlî Osman üzerinde iken kethüdâlık‑ı
mezbûra bilâ‑fermân Mustafa nâm kimesne dahi müdâhale ve fuzûlî mutasarrıf ve İsmail zîde kadruhû
öteden beri hânedân ve ocakzâde ve babası dahi bundan akdem Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde
müstahdem olup şâyeste‑i merhamet ve sezâvâr‑ı âtıfet olmağla kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrân
Osman'ın ve bilâ‑sened fuzûlî müdâhale eden Mustafa'nın ref‘lerinden bâ‑arzuhâl mûmâ‑ileyh İsmail
zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 10 Ca. sene [1]191
Eyâlet‑i Bosna'nın çavuşlar kethüdâsı olan İsmail hidmetini edâ ve umûrunu rü’yete adîmü'l‑iktidâr
olup ve eyâlet‑i mezbûrun tîmâr tezkirecisi olan Derviş el‑Hâc İbrahim zîde kadruhû müstakîm ve
umûr‑dîde ve kârgüzâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve her‑vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet
olduğuna binâen kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr İsmail'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Derviş el‑Hâc İbrahim
zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Mehmed Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmekle mûcebince tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 24 B. sene [1]192
Eyâlet‑i Bosna'nın çavuşlar kethüdâsı olan Derviş el‑Hâc İbrahim bi‑emrillâhi Teâlâ bu esnâda
emrâz‑ı bedeniyyeye ibtilâ olup [alîl] olmak hasebiyle hidmet‑i mezbûreyi idâreye adîmü'l‑iktidâr
627 Kobaš (Bosna Hersek)
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olup yerine mücerrebü'l‑etvâr bir kimesnenin istihdâmı lâ‑büd ve İsmail zîde kadruhû bundan akdem
hidmet‑i mezbûrede müstahdem ve her vechile şâyeste‑i merhamet ve sezâvâr‑ı re’fet olduğu ecilden
zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı mezbûr Derviş İbrahim'in ref‘inden mûmâ‑ileyh İsmail zîde kadruhûya
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Bosna Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr Mehmed
Paşa hazretleri arz ve iltimâs etmeğin mûcebince tevcîh olunmuşdur. Fî 21 L. sene [1]192
Eyâlet‑i Bosna'nın çavuşlar kethüdâsı olan İsmail adem‑i rağbet‑birle terk‑i hidmet ve Klis
sancağında Uskupye628 nâhiyesinde Bekine629 nâm karye ve gayrıdan yirmi dört bin üç yüz altı akçe
zeâmete mutasarrıf Mehmed veled‑i Mustafa'ya Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdullah
Paşa hazretlerinin arzıyla tevcîh olunup hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 20
S. sene [1]195
Eyâlet‑i Bosna'nın çavuşlar kethüdâsı olan Mehmed veled‑i Mustafa hidmet‑i lâzımesini terk
ve firâr eylediğinden zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı'nın hidmet‑i lâzımesi hâlî olduğuna binâen
Mîr Hasan zîde kadruhû çavuşlar kethüdâsı nasbolunup hidmet‑i mezbûre[de] istihdâm olunmasıçin
emr‑i şerîf sudûrunu Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mehmed Paşa hazretleri
arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 23 Ra. sene [1]216
Eyâlet‑i Bosna'nın Çavuşlar Kethüdâlığı (…) Bey'e bundan akdem rütbe‑i mîr‑i mîrânî ile çerâğ
ve be‑kâm olduğundan zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı'[nın hidmet‑i lâzımesi] hâlî ve dârende
Mîr Abd[i] zîde kadruhû her‑vechile mahall ü müstahık ve hidmet‑i mezbûrede istihdâma şâyeste
ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğuna binâen mîr‑i mûmâ‑ileyhi hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması
Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hüsrev Mehmed Paşa hazretleri kâimesiyle inhâ ve iltimâs
eylediği ecilden eyâlet‑i mezbûrun Çavuşlar Kethüdâlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 11 L. sene [1]221
[s. 267]

[37.5] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Özi

Niğbolu sancağında İzladi nâhiyesinde Lijani630 nâm karye ve gayrıdan 8.750 akçe tîmâra
mutasarrıf Hasan emekdâr ve şâyeste‑i inâyet olduğuna binâen bâ‑arzuhâl tevcîh. 15 Ra. sene [1]188

[37.6] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Karaman

Eyâlet‑i Karaman'ın Çavuşlar Kethüdâsı Mehmed bundan akdem tekâüd olup kethüdâlığı
mahlûlünden Konya sancağında Ereğli631 nâhiyesinde Zanapa632 nâm karye ve gayrıdan elli altı bin
altı yüz otuz dokuz akçe zeâmetin sülüsüne mutasarrıf İbrahim veled‑i Süleyman'a bâ‑arzuhâl tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 13 R. sene [1]185
Eyâlet‑i Karaman'ın Çavuşlar Kethüdâsı Tekâüd Mehmed fevt olup Konya sancağında ve
nâhiyesinde Balık nâm karye ve gayrıdan 17.260 akçe tîmârı Seyyid Osman Kilâr‑ı hâssa'ya tevcîh ve
zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı dahi İbrahim veled‑i Süleyman'ın ref‘inden şeref‑yâfte‑i sudûr olan
emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf
yazılmışdır. 8 L. sene [1]188
Karaman eyâletinin Çavuşlar Kethüdâlığı'na mutasarrıf İsmail fevt olup kethüdâlık‑ı mezbûr
mahlûl ve Konya sancağında Kaş nâhiyesinde Bosala633 nâm karye ve gayrıdan yirmi sekiz bin
628 Uskoplje, Gornji Vakuf (Bosna Hersek)
629 BOA, MAD.d. no. 540, s. 73.
630 BOA, TT.d. no. 370, s. 532.
631 Ereğli (Konya‑Türkiye)
632 Halkapınar, Zanapa (Konya‑Türkiye)
633 Özyurt köyü (Kazımkarabekir/Karaman‑Türkiye); BOA, AE.SMST.III, 161/12692.
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yedi yüz yetmiş akçe zeâmete mutasarrıf dârende Seyyid Ali veled‑i Mustafa zîde kadruhû Çavuşlar
Kethüdâlığı hidmetinde istihdâma şâyeste olduğuna binâen zikrolunan eyâlet‑i Karaman'ın Çavuşlar
Kethüdâlığı mezbûrun fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması
bâbında Konya alâybeyisi ile Konya'nın üç nefer sancaklısı mahzar ve Karaman Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri dahi arz eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 14 Z. sene [1]212

[37.7] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Sivas
Kethüdâlık‑ı mezbûra mutasarrıf Mehmed'in ocaklısıyla hüsn‑i zindegânîsi olmadığından başka
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Silâhdâr Mehmed Paşa hazretleri ile Aydın tarafına gidip hidmet‑i
lâzımesi muattal kalmağla cümlenin marzî ve muhtârları olup Sivas sancağında ve nâhiyesinde Venk
maa Venk‑i Küçük nâm karye ve gayrıdan on üç bin üç yüz yetmiş iki akçe tîmâra berât‑ı şerîfle
mutasarrıf dârende Seyyid İsmail veled‑i Seyyid Derviş Mehmed zîde kadruhûya zikrolunan Çavuşlar
Kethüdâlığı tevcîh olunmasını Sivas Beylerbeyisi Mehmed dâme ikbâlühû mektûbuyla inhâ ve iltimâs
ve eyâlet‑i mezbûrenin hâlâ Defter Kethüdâsı Halil ile Mîralây‑ı sâbık Mustafa ve züamâ ve erbâb‑ı
tîmâr dahi ber‑vech‑i muharrer başka mahzar etmeleriyle zikrolunan Çavuşlar Kethüdâlığı merkûm
Mehmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Seyyid İsmail veled‑i Seyyid Derviş Mehmed zîde kadruhûya tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasıçin hüküm yazılmışdır. Fî 29 R. sene [1]177
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı olan Seyyid İsmail veled‑i Seyyid Mehmed bi't‑tab‘ nifâk ile
me’lûf ve sû’‑i etvârından ocaklısının emniyyetleri meslûb olduğundan cümlenin mücerrebü'l‑etvâr
ve muhtârı ve öteden beri hüsn‑i sülûk ve imtizâc ile me’lûf ve Sivas sancağında Yıldız634 nâhiyesinde
Yusufoğlanı635 nâm karye ve gayrıdan on altı bin altı yüz kırk üç akçe tîmâra mutasarrıf Mehmed
zîde kadruhû her vechile Çavuşlar Kethüdâlığı'na ahsen ve elyak olduğuna binâen eyâlet‑i mezbûrun
elviye alâybeyileri ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârın mahzarı ve Sivas Kâdısı Mehmed Emin'in arzı
ve Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Abdi Paşa hazretlerinin mektûbu mûceblerince mezkûr Seyyid
İsmail veled‑i Seyyid Mehmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Mehmed zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 8 B. sene [1]181
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı olan Mehmed'in bundan akdem bi‑kazâillâhi Teâlâ ayağı
şikest ve el‑ân esîr‑i firâş‑ı illet ve bir vechile kıyâm‑ı harekete mecâl ve iktidârı olmadığı meşhûd
olup Sivas sancağında ve nâhiyesinde Venk maa Venk‑i Küçük nâm karye ve gayrıdan on üç bin
üç yüz yetmiş iki akçe tîmâra mutasarrıf dârende Seyyid İsmail veled‑i Seyyid Derviş Mehmed
zîde kadruhû mukaddemâ bî‑vech hidmet‑i mezkûreden dûr ve merkûm Mehmed'in bi‑gayrı
hakkın bir takrîb istîlâsıyla ma‘zûl ve mağdûr olduğundan gayrı zâtında fehîm ve sadâkatkâr ve
mücerrebü'l‑etvâr ve sâirden ziyâde liyâkat ve isti‘dâdı bedîdâr olmağla zikrolunan eyâlet‑i Sivas'ın
Çavuşlar Kethüdâlığı mezbûr Mehmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Seyyid İsmail veled‑i Seyyid Derviş
Mehmed zîde kadruhûya Sivas Vâlisi Vezîr el‑Hâc Ali Paşa'nın mektûb ve iltimâsıyla tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 18 L. sene [1]182
Kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr Seyyid İsmail'in ref‘inden Sivas sancağında Hüseyinabad636
nâhiyesinde Hacıhasankavağı637 ve Sonisa638 nâhiyesinde Bidevi639 nâm karye ve gayrıdan yirmi bin
akçe zeâmete tezkire ile mutasarrıf Mehmed'e eyâletlinin mahzarıyla tevcîh. 14 C. sene [1]185
634 Yıldızeli (Sivas‑Türkiye)
635 Yusufoğlan köyü (Yıldızeli/Sivas‑Türkiye)
636 Alaca, Hüseyinabat (Çorum‑Türkiye)
637 BOA, TT.d. no. 387, s. 468.
638 Uluköy, Sonusa (Amasya‑Türkiye)
639 Esençay, Bidevi (Amasya‑Türkiye)
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Kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr Mehmed'in ref‘inden Sivas sancağında Niksar640 nâhiyesinde
Şeyhî641 nâm karye ve gayrıdan yirmi beş bin doksan üç akçe zeâmete mutasarrıf İsmail'e bâ‑arzuhâl
tevcîh. 27 Ş. sene [1]185
Sivas sancağında Niksar nâhiyesinde Şeyhî nâm karye ve gayrıdan yirmi beş bin doksan üç akçe
zeâmet İsmail zîde kadruhûnun berâtla üzerinde ve eyâlet‑i Sivas'ın Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde
müstahdem iken Sivas Alâybeyisi Sarıoğlu Mehmed Emin ile züamâ ve erbâb‑ı tîmârın mahzarı ve
Musul ve Şehr‑i Zor Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Hasan Paşa'nın arz ve mûceblerince Defter Kethüdâsı
İbrahim zîde mecdühû ile çavuşlar kethüdâsı mûmâ‑ileyh ve erbâb‑ı tîmârdan dahi iki neferin eyâletli
derûnundan tard ve ihrâc ve nefy ü iclâ ve mutasarrıf oldukları zeâmet ve tîmârlarının âhara tevcîh
olunmak üzere arz olunmasıçin bundan akdem eğerçi fermân‑ı âlî sâdır olup lâkin mûmâ‑ileyhimâ
ile Mîralây‑ı merkûm Mehmed Emin Diyarbekir'e vürûdunda Kerkük tarafına azîmeti muktezî ve
âzim olmakdan nâşî eyâlet‑i Sivas'ın sâir elviye alâybeyileri ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârı dahi vürûd
edinceye değin defter kethüdâsı ve çavuşlar kethüdâsı mûmâ‑ileyhimâ Diyarbekir'de te’hîr ve
nân‑pârelerine zarar gelmemek için sâbıkâ Diyarbekir Vâlisi ve Seraskeri Vezîr Ali Paşa tarafından
yedlerine buyuruldu verilip emr‑i me’mûrlarında kıyâm ba‘dehû eyâlet askeri tecemmu‘ ve ihtişâd
eylediklerinde savb‑ı me’mûra azîmet etmişiken Sivas alâybeyisi sâbık mezbûr Mehmed Emin'in
hadâset‑i sinni sebebiyle ba‘zı nefsâniyyete zâhib ve mûmâ‑ileyhimânın nân‑pârelerini âhara
tevcîh ve gadr sevdâsıyla haklarında hilâf‑ı arz ve mahzar ve vezîr‑i müşârun‑ileyh Hasan Paşa'ya
dahi tahrîr ve ber‑minvâl‑i muharrer fermân‑ı âlî ısdâr etdirip mağdûr oldukları zâhir ve âşikâr
olduğuna binâen zeâmetleriyle kethüdâlıklarının ibkâsı bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh Ali Paşa
ile Sivas ve Trabzon Vâlisi ve Kırım Seraskeri Vezîr el‑Hâc Ali Paşa tahrîr ve iltimâs eyledikleri
ecilden mûceblerince mûmâ‑ileyhimânın haklarında verilen emr‑i mezkûrun kaydı ref‘ ve terkîn ve
ilgâ olunmağla zikrolunan eyâlet‑i Sivas'ın Çavuşlar Kethüdâlığı mûmâ‑ileyh İsmail zîde kadruhûya
kemâ‑kân ibkâ ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 3 S. sene [1]192
[s. 268]

Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Sivas
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı olan İsmail müfsid ve muharrik olup bundan akdem hakkında
emr‑i âlîşân sâdır olmuşiken bir takrîb afvetdirip lâkin yine mütenebbih olmayıp erâzili başına cem‘
ve nizâm‑ı memleket ve eyâlet askerinin ihtilâline bâis ü bâdî ve yine Sivas sancağında ve nâhiyesinde
Kahkik642 nâm karye ve gayrıdan on üç bin doksan sekiz akçe tîmâra mutasarrıf Mehmed veled‑i
Hacı Hüseyin zîde kadruhû mücerrebü'l‑etvâr ve züamâ ve erbâb‑ı tîmârın muhtârı ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâma her vechile ehakk u elyak ve cümlesi hoşnûd ve râzı olmakdan nâşî kethüdâlık‑ı
mezbûr mezkûr İsmail'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Mehmed veled‑i Hacı Hüseyin zîde kadruhûya tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Sivas Vâlisi Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem
İzzet Mehmed Paşa hazretlerinin mütesellimi olan Dergâh‑ı Âlî kapıcıbaşılarından Mehmed Emin
zîde mecdühû arz etmekle tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 4 C. sene [1]193
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı olan Mehmed veled‑i Hacı Hüseyin firâr ve Çavuşlar
Kethüdâlığı hâlî ve Sivas sancağında Sorkun643 nâhiyesinde Çime644 nâm karye ve gayrıdan yirmi beş
bin üç yüz on üç akçe zeâmete [mutasarrıf] Mustafa veled‑i Osman zîde kadruhû bi'l‑cümle eyâletlinin
müntehab ve muhtârı olduğuna binâen kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak bâbında Sivas'ın defter kethüdâsı ve elviye alâybeyileriyle
züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve çeribaşıları mahzar ve eyâlet‑i mezbûr Rumeli Vâlisi ve İsmail cânibi
640 Niksar (Tokat‑Türkiye)
641 Şeyhler köyü, Şıhlar köyü (Niksar/Tokat‑Türkiye)
642 Kolluca, Kahkik (Sivas‑Türkiye)
643 Sorgun (Yozgat‑Türkiye)
644 Çime (Tokat‑Türkiye), Sorgun ilçesinin kuzeydoğu tarafında Sulusaray yakınında bir yerleşim yeridir. Ancak
Sorgun ilçesine daha yakın ve onun güneydoğu tarafında Sarıdede Tepesi/Çime Dağı isimli mevki ismi vardır.
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seraskeri Vezîr Abdi Paşa'nın maiyyetinde olduğuna binâen arz eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 7 M. sene 1198
Sivas çavuşlar kethüdâsı olan Mustafa harekât‑ı nâ‑bercâya cesâretinden nâşî eyâletli kendiden
hoşnûd ve râzı olmadıklarını ve yine Sivas sancağında ve nâhiyesinde A[r]paviran645 nâm karye ve
gayrıdan altı bin altı yüz elli akçe tîmâra mutasarrıf Ebubekir cümlenin mümtâz ve muhtârı ve her
vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet ve âtıfet olduğunu eyâlet‑i Sivas'ın züamâ ve erbâb‑ı
tîmâr ve çeribaşıları mahzar ve kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr Mustafa'nın ref‘inden kendiye tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında mûmâ‑ileyh Ebubekir arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet
etmeğin mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî
4 Ca. sene 1200
Sivas çavuşlar kethüdâsı olan Ebubekir harekât‑ı nâ‑bercâya cesâretinden nâşî eyâletlisi kendiden
hoşnûd ve râzı olmadıklarını ve yine Sivas sancağında Kızılkünbed646 nâhiyesinde Tankuş647 nâm
karye ve gayrıdan on dört bin yedi yüz yetmiş üç akçe tîmâra berâtla mutasarrıf Ali zîde kadruhû
cümlenin mümtâz ve muhtârı ve her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet ve âtıfet olduğunu
eyâlet‑i Sivas'ın züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve çeribaşıları mahzar ve kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr
Ebubekir'in ref‘inden kendiye tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında mûmâ‑ileyh
Ali dahi arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet etmeğin mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûre[de] istihdâm
olunmak için emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî selhi Za. sene 1200
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı olan Ali harekât‑ı nâ‑bercâya cesâretinden nâşî eyâletli
kendiden dilgîr olduklarını yine Sivas sancağında Tozanlu648 nâhiyesinde Boyalu649 nâm karye
ve gayrıdan sekiz bin yedi yüz otuz iki akçe tîmâra mutasarrıf dârende Mehmed veled‑i İvaz
Mehmed zîde kadruhû cümlenin muhtârı ve her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet ve
âtıfet olduğunu eyâlet‑i mezbûrun züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve çeribaşıları mahzar ve kethüdâlık‑ı
mezbûr mezkûr Ali'nin ref‘inden kendiye tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında
mûmâ‑ileyh arzuhâl ile istid‘â etmeğin mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 4 R. sene 1201
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı olan Mehmed veled‑i İvaz Mehmed ocaklısıyla hüsn‑i
zindegânîsi olmayıp cümlesi kendiden dilgîr ve yine Sivas sancağında ve nâhiyesinde A[r]paviran
nâm karye ve gayrıdan altı bin altı yüz elli akçe tîmâra mutasarrıf Ebubekir zîde kadruhû cümlenin
mümtâz ve muhtârı ve sâbıkâ Çavuşlar Kethüdâlığı hidmetinde müstahdem ve vücûhla mahall ü
müstahık ve şâyeste‑i inâyet olduğu eyâlet‑i mezbûrun elviye alâybeyileriyle züamâ ve erbâb‑ı tîmâr
ve çeribaşıları mahzar ve kethüdâlık‑ı mezbûr Mehmed'in ref‘inden kendiye tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâmıçin mûmâ‑ileyh dahi istid‘â‑yı inâyet etmeğin mûcebince tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 9 Za. sene 1201
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı olan Halil ber‑vech‑i arpalık Niğde ve Kayseriyye
sancaklarına mutasarrıf Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerinin kethüdâlık hidmetinde olup
hidmet‑i lâzımesi hâlî kalmağla yine Sivas sancağında Artukabad650 nâhiyesinde Madas651 nâm karye
ve gayrıdan on üç bin altı yüz seksen beş akçe tîmâra mutasarrıf dârende İbrahim veled‑i Derviş
Mehmed zîde kadruhû cümlesinin muhtârı olup her vechile mahall ü müstahık olduğunu eyâlet‑i
mezbûrun defter kethüdâsı İbrahim zîde mecdühû ile Sivas Alâybeyisi Ebubekir zîde kadruhû ile
züamâ ve erbâb‑ı tîmârı mahzar ve Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Süleyman Feyzi Paşa
645 BOA, TT.d. no. 387, s. 521.
646 BOA, TT.d. no. 387, s. 467.
647 BOA, TT.d. no. 387, s. 468.
648 Doğanşar, İpsile (Sivas‑Türkiye)
649 Boyalı köyü, (Doğanşar/Sivas‑Türkiye)
650 Artova (Tokat‑Türkiye)
651 Kabatepe köyü (Tokat‑Türkiye)
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hazretleri dahi arz ve iltimâs etmekle kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr Halil'in ref‘inden mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunmağla mûcebince hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 Ca. sene
[1]207
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı İbrahim veled‑i Derviş Mehmed tavâf‑ı Beytullâh'a azîmet
edip yeri hâlî ve hidmet‑i lâzımesi muattal kalıp erbâb‑ı istihkâkdan Sivas sancağında Budaközü652
nâhiyesinde Karalar653 nâm karye ve gayrıdan otuz bin yedi yüz elli akçe zeâmete mutasarrıf Seyyid
Mehmed veled‑i Osman her vechile mahall ü müstahık ve şâyeste‑i inâyet olduğuna binâen eyâlet‑i
mezbûrun Çavuşlar Kethüdâlığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında Sivas vâlisinin mütesellimi
arz ve eyâletlisi mahzar etmeleriyle mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istahdâmıçin emr‑i
şerîf yazılmışdır. 26 B. sene [1]209
Eyâlet‑i mezbûrun Çavuşlar Kethüdâlığı dârende‑i mûmâ‑ileyh Seyyid Mehmed veled‑i Osman
zîde mecdühû her vechile mahall ü müstahık olduğundan cümlesi hoşnûd ve râzı olduklarına binâen
kethüdâlık‑ı mezbûrda kemâ fi'l‑evvel istihdâm olunmasını eyâlet‑i mezbûrun defter kethüdâsı
İbrahim ve Sivas'ın sâbık ve lâhık ve esbak alâybeyileri ve sancaklısının mühürleri mahfûz muhtârları
ve kale‑i atîk ve cedîd dizdârları ve ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve sâir sâdât‑ı kirâm ve ağavât
ve neferât‑ı kale ve züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve sâir bî‑garaz müslimîn iki kıt‘a memhûr mahzarlarıyla
inhâ ve Sivas Kâdısı es‑Seyyid Mehmed Sâdık zîde fazlühû dahi i‘lâm ve Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
Receb Bahrî Paşa hazretleri mektûbuyla iltimâs eylediğine binâen kethüdâlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe
kemâ‑kân ibkâ olunup hidmet‑i mezbûrda istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 4 Ş. sene [1]213
Sivas sancağında Komenat654 nâhiyesinde Kızıl655 nâm karye ve gayrıdan on sekiz bin akçe tîmâra
mutasarrıf Keleş el‑Hâc Mehmed veled‑i Abdullah vezîria‘zam‑ı sütûde‑şiyem ve vekîl‑i mutlak‑ı
kaviyyü'l‑himem Gâzi el‑Hâc Yusuf Ziya Paşa hazretlerinin emekdârlarından olup mahall ü müstahık
olduğunu arzuhâliyle inhâ ve eyâlet‑i Sivas'ın Çavuşlar Kethüdâlığı kendiye tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâm olunması bâbında istid‘â‑yı inâyet ve Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz kuyûd‑ı
ahkâma mürâcaat olundukda eyâlet‑i merkûmun Çavuşlar Kethüdâlığı Seyyid Mehmed veled‑i
Osman üzerinde olduğu mukayyed olup ancak mûmâ‑ileyh Keleş el‑Hâc Mehmed vezîria‘zam‑ı
müşârun‑ileyhin emekdârlarından olduğuna binâen eyâlet‑i Sivas'ın Çavuşlar Kethüdâlığı
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasıçin Sivas vâlisi vezîre hitâben
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 17 L. sene [1]217
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı olan Keleş el‑Hâc Mehmed veled‑i Abdullah pîr ve ihtiyâr ve
sâhib‑i özr ve hidmet‑i lâzımesinde adîmü'l‑iktidâr ve şuûruna halel târî olup sancaklısıyla hüsn‑i
imtizâc edemediğinden azl ve yerine livâ‑i mezbûrda ve nâhiyesinde Borazıd656 nâm karye ve gayrıdan
yirmi dört bin dört yüz beş akçe zeâmete mutasarrıf dârende es‑Seyyid Hasan veled‑i Mustafa
zîde kadruhû kârgüzâr ve müstakîm ve dîndâr ve mücerrebü'l‑etvâr ve cümlesi kendiden hoşnûd ve
râzı olduklarına binâen eyâlet‑i mezbûrun Çavuşlar Kethüdâlığı merkûm Keleş el‑Hâc Mehmed'in
ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîhi bâbında hâlâ Sivas alâybeyisi olan Seyyid Ömer ve sâbıkâ alâybeyisi
Seyyid Mustafa zîde kadruhümâ ile altı nefer mühürleri mutâbık muhtârları [ve] sancaklısının
züamâ ve erbâb‑ı tîmârı ale'l‑umûm mahzar ve eyâlet‑i mezbûr mütesellimi olan es‑Seyyid Mahmud
zîde mecdühû dahi arz eylediği ecilden mûcebince eyâlet‑i Sivas'ın Çavuşlar Kethüdâlığı merkûmun
ref‘inden mûmâ‑ileyh es‑Seyyid Hasan zîde kadruhûya tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretlerine hitâben emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 23 Za. sene [1]232
652 Sungurlu (Çorum‑Türkiye)
653 BOA, TT.d. no. 387, s. 423.
654 Kılıçlı, Gümenek (Tokat‑Türkiye)
655 Kızılköy köyü (Tokat‑Türkiye)
656 Borazit ""بورازيت, Son Teşkilât‑ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, s. 672. Bugün Sivas merkeze bağlı olup "Köklüce"
ismini almıştır.
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Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı es‑Seyyid Hasan'ın hadâset‑i sinni olup hidmet‑i mezbûreye
iktidârı olmadığından başka sancaklısı dahi kendiden dilgîr ve müteneffir olduklarından azl
ve yerine Sivas sancağında Komenat nâhiyesinde Kızıl nâm karye ve gayrıdan on sekiz bin akçe
tîmâra mutasarrıf dârende Keleş el‑Hâc Mehmed veled‑i Abdullah zîde kadruhûdan alâybeyisi ve
cümle sancaklısı hoşnûd ve râzı olmalarıyla kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında ale'l‑umûm mahzar ve Sivas Vâlisi
Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Ali Paşa hazretleri dahi arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince
kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede
istihdâm eylemesiçin vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 21 Ca. sene [1]233
Eyâlet‑i Sivas'ın çavuşlar kethüdâsı el‑Hâc Mehmed fevt olup Çavuşlar Kethüdâlığı mahlûl ve
yerine livâ‑i mezbûrda Budaközü nâhiyesinde Karalar nâm karye ve gayrıdan on bin iki yüz elli
akçe tîmâra mutasarrıf dârende Seyyid Osman veled‑i Seyyid Mehmed zîde kadruhû her vechile
mücerrebü'l‑etvâr olduğundan tevcîhi bâbında Sivas Alâybeyisi es‑Seyyid Hasan zîde kadruhû ve
altı nefer mühürleri mutâbık muhtârlarıyla sancaklısı bi'l‑umûm mahzar ve Sivas Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Behram Paşa hazretleri dahi arz ve iltimâs eylediği ecilden
mûcebince tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrda istihdâm eylemesiçin vezîr‑i müşârun‑ileyh
hazretlerine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 13 B. sene [1]235
Eyâlet‑i Sivas'ın defterî çavuşlar kethüdâsı es‑Seyyid Osman fevt olup defterî Çavuşlar
Kethüdâlığı mahlûl ve yerine livâ‑i mezbûrda Kilmigad657 nâhiyesinden Çukursaray658 nâm karye
ve gayrıdan on beş bin beş yüz altmış yedi akçe tîmârın nısfına mutasarrıf dârende Hayrullah
veled‑i Atâullah zîde kadruhû her vechile mahall ü müstahık olduğundan eyâlet‑i mezbûrun defterî
Çavuşlar Kethüdâlığı mezkûrun fevtinden mûmâ‑ileyh Hayrullah veled‑i Atâullah zîde kadruhûya
tevcîhi bâbında Sivas'ın sâbık ve lâhık alâybeyileri ve altı nefer mühürleri mutâbık muhtârlarıyla
sancaklısı ale'l‑umûm mahzar ve Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed Behram
Paşa hazretleri dahi arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrda
istihdâm eylemesiçin vezîr‑i müşârun‑ileyh hazretlerine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 25 N.
sene [1]235
Eyâlet‑i Sivas'ın defterî çavuşlar kethüdâsı olan Hayrullah hidmet‑i lâzımesini edâya muktedir
olmadığından azl ve yerine Sivas sancağında ve nâhiyesinde Yazıhırka nâm karye ve gayrıdan yirmi
beş bin dört yüz elli dört akçe zeâmete mutasarrıf dârende es‑Seyyid Lutfullah veled‑i es‑Seyyid
Abdullah zîde kadruhû her vechile mahall ü müstahık olup şâyeste‑i âtıfet ve sezâvâr‑ı inâyet
olduğundan eyâlet‑i mezbûrun defterî Çavuşlar Kethüdâlığı mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe
tevcîhi bâbında Sivas Alâybeyisi es‑Seyyid Hasan zîde kadruhû arz ve üç nefer mühürleri mutâbık
muhtârları ile bi'l‑cümle züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ale'l‑umûm mahzar ve hâlâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mehmed Paşa hazretleri arz eylediği ecilden mûcebince kethüdâlık‑ı
mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrda istihdâm eylemesiçin
vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. 12 R. sene [1]240
[s. 269]

Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Sivas
Eyâlet‑i Sivas'ın defterî çavuşlar kethüdâsı olan Seyyid Lutfullah hidmet‑i lâzımesini idâreye
muktedir olmadığından azl ve yerine Sivas sancağında Kilmigad nâhiyesinde Çukursaray nâm karye
ve gayrıdan yirmi üç bin üç yüz kırk dokuz akçe zeâmetin nısfına mutasarrıf dârende Hayrullah
veled‑i Atâullah zîde kadruhû her vechile mahall ü müstahık olup şâyeste‑i âtıfet ve sezâvâr‑ı inâyet
olduğundan eyâlet‑i mezbûrun defterî Çavuşlar Kethüdâlığı mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe
tevcîhi bâbında Sivas Alâybeyisi es‑Seyyid Hasan zîde kadruhû arz ve bir nefer muhtârı ile bi'l‑cümle
657 Yavu, Belcik (Yıldızeli/Sivas‑Türkiye)
658 Çukursaray köyü (Yıldızeli/Sivas‑Türkiye)
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eyâletlisi mahzar ve hâlâ Sivas Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid Mehmed Paşa hazretleri
arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûrun ref‘inden mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 23 Ca. sene [1]241

[37.8] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Erzurum

Eyâlet‑i Erzurum'un çavuşlar kethüdâsı olan Mehmed fevt olup hidmet‑i lâzımesi hâlî ve dârende
diğer Mehmed zîde kadruhû mücerrebü'l‑etvâr ve eyâletlisinin marzî ve muhtârı ve vücûhla mahall ü
müstahık olduğuna binâen kethüdâlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm
olunması bâbında Erzurum Vâlisi Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ali Paşa hazretleri arz ve iltimâs eylediği
ecilden mûcebince istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 29 Ra. sene [1]199
[s. 270]

[37.9] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Maraş
[37.10] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Diyarbekir

Dârende İbrahim bin Ömer zîde mecdühû arzuhâl edip senevî beş yüz guruş mâl‑ı maktûunu
vermek şartıyla eyâlet‑i Diyarbekir'in çavuşlar kethüdâsı olan Mahmud fevt olup Çavuşlar
Kethüdâlığı mahlûl ve hidmeti muattal kalıp ve kethüdâlık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyhin ceddi nân‑pâresi
ve ocağı etmeği olmağla senevî mâl‑ı maktûunu edâ eylemek üzere kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr
Mahmud'un mahlûlünden mûmâ‑ileyhe arzuhâli mûcebince senevî mâl‑ı maktûunu edâ eylemek
şartıyla tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 22 C. sene
[1]174. Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaber kâimesi verilmişdir.

[37.11] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Şehr‑i Zor
[s. 271]

[37.12] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Rakka
[37.13] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Musul
[37.14] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Girid

Kandiye sancağında Kenoryo659 nâhiyesinde Molyaepani660 nâm karye ve gayrıdan yirmi iki
bin dört yüz yetmiş akçe zeâmetin gayr ez‑mîrî yirmi bin akçesiyle dîvân‑ı Kandiye'nin çavuşlar
kethüdâsı olan el‑Hâc Ali bin Süleyman fevt olup zeâmet‑i mezbûr ile Çavuşlar Kethüdâlığı mahlûl
ve Abdullah zîde kadruhû müteveffâ‑yı merkûmun sahîh sulbî kebîr oğlu olup vücûhla mahall ü
müstahık ve şâyeste‑i merhamet olduğuna binâen bâ‑arzuhâl seksen bir senesi Zilka‘de'sinin yirmi
yedinci gününde vâli‑i sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerinin
kâimmâkâmı olup hâlâ Girid Hazînesi defterdârı olan Osman zîde mecdühû tarafından mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunup mühürlü tezkire verilmekle mûcebince me’mûr olduğu hidmetini bî‑kusûr edâ ve
berât etmek şartıyla mûmâ‑ileyh Abdullah veled‑i el‑Hâc Ali'ye tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 Z. sene [1]181
Gayr ez‑mîrî yirmi bin akçe zeâmet ile kethüdâlık‑ı mezbûr mezkûr Abdullah veled‑i el‑Hâc
Ali'nin hüsn‑i rızâsıyla kasr‑ı yedinden zeâmet‑i mezbûr ile kethüdâlık‑ı mezbûr dârende İbrahim
bin Mehmed zîde kadruhûya şâyeste‑i re’fet ve sezâvâr‑ı inâyet olduğundan bâ‑arzuhâl işbu 15 C.
sene [1]231 gününde hâlâ Girid Vâlisi ve Kandiye Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mustafa
Reşid Paşa hazretleri tarafından tevcîh olunup mühürlü tezkire i‘tâ ve yedine fermân‑ı âlîşân sudûru
659 Eparchía Kainourgíou (Yunanistan)
660 Ano Moulia (Yunanistan); Epano Molya (BOA, TT.d. no. 980, s. 95)
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bâbında arz ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm eylemesiçin
müşârun‑ileyh hazretlerine hitâben emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur. Fî 23 B. sene [1]231
Zeâmetiçin dahi başka tahvîl hükmü verilip Dîvân defterine kaydolunmuşdur. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
[s. 272]

[37.15] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Van

Eyâlet‑i Van'ın çavuşlar kethüdâsı olan Hacı Resul'ün etvâr‑ı nâ‑marziyyesinden serhadd‑ı
Van'ın ahâli ve sükkânı ve civâr kazâları fukarâsı bîzâr ve merkûmun tezvîrinden ahvâlleri perîşân
olduğuna binâen azlini ve kethüdâlık‑ı mezbûr cümlenin muhtârı olan Abdüllatif zîde kadruhûya
tevcîh olunmasını urûz ve mahzarlarıyla iltimâs etmeleriyle mûcebince ref‘inden tevcîh. 12 B. sene
[1]185

[37.16] Kethüdâlık‑ı Çavuşân‑ı Eyâlet‑i Cezayir

Eyâlet‑i Cezayir'in çavuşlar kethüdâsı olan Ebubekir veled‑i Osman bilâ‑veled fevt olup Çavuşlar
Kethüdâlığı mahlûl ve Kütahya ve Karahisar‑ı Sahib sancaklarında Söğüdözü661 ve gayrı nâhiyelerde
çiftlik‑i Aydoğmuş ve gayrıdan on yedi bin sekiz yüz doksan altı akçe tîmâra mutasarrıf eyâlet‑i
mezbûrun defterî çavuşlarından Mustafa veled‑i Abdullah zîde kadruhû hidmet‑i mezbûrede
istihdâma şâyeste olduğuna binâen kethüdâlık‑ı merkûm mezkûrun fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Deryâ Kapudanı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hüseyin Paşa hazretleri arz eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrda istihdâm
olunmak için emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 10 Ş. sene [1]212
[s. 273]

[37.17] Emânet‑i Çavuşân‑ı Diyarbekir

Diyarbekir Vâlisi Vezîr İbrahim Paşa mektûb gönderip eyâlet‑i Diyarbekir'in çavuşlar emîni olan
Hacı Mustafa bundan akdem fevt olup yeri hâlî ve hidmet‑i lâzımesi muattal kalıp ol vechile mahlûl
oldukda müteveffâ‑yı mezbûrun oğlu Abdülvehhab hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunup ancak
merkûmun dahi hidmet‑i me’mûresinin rü’yet ve edâsına adem‑i iktidârı zâhir olduğuna binâen
emânet‑i mezkûr müteveffâ‑yı mezbûrun mahlûlünden ve merkûm Abdülve[hh]ab'ın ref‘inden
erbâb‑ı istihkâkdan dârende Mustafa Çavuş zîde kadruhûya tevcîh ve inâyet buyurulması bâbında
bundan akdem vezîr‑i müşârun‑ileyh tarafından arz olunmuşiken arz‑ı mezbûr esnâ‑yı râhda
zâyi‘ olup ve mûmâ‑ileyh Mustafa Çavuş zikrolunan çavuşlar emânetinin rü’yet ve edâsına sâhib‑i
iktidâr ve sâyeşte ve sezâvâr ve an‑asl babası nân‑pâresi olup mahall‑i merhamet olmağla emânet‑i
mezbûr müteveffâ Hacı Mustafa Bey mahlûlünden ve Abdülvehhab'ın ref‘inden mûmâ‑ileyhe tevcîh
ve inâyet ve hidmet‑i mezkûrede istihdâm olunmak bâbında inâyet recâsına müşârun‑ileyh arz ve
Amid662 kazâsı nâibi Mevlânâ Ebulhayr zîde ilmühû dahi ber‑vech‑i meşrûh arz etmekle mûcebince
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 15 B. sene 1170
Diyarbekir'in âdet‑i dîr[îne]leri olmak üzere vilâyet tarafından mu‘temed ve mücerrebü'l‑etvâr
çavuşlar emîni nasb ve ta‘yîn eyledikleri dârende Mehmed Emin zîde kadruhû Diyarbekir Vâlisi Vezîr
el‑Hâc Abdurrahman Paşa'nın Diyarbekir'e duhûlünden bu âna değin hidmet‑i lâzımesinde sadâkat
ve istikâmet üzere olup azlini îcâb eder hâli yoğiken bundan akdem Diyarbekir'den da‘vâ‑yı hukûk
ile firâr ve İslâmbol'da müsâfereten sâkin Hahozâde Mustafa nâm kimesne bir takrîb ile emânet‑i
mezkûreyi üzerine tevcîh etdirip ve an‑asl merkûm Mustafa'nın hilkat ve cibilliyeti fiten ve fesâd
üzere olduğundan merkûm henüz Diyarbekir'e varmayıp Erzurum cânibinde olmağla ahâli‑i belde
mûmâ‑ileyh Mehmed Emin zîde kadruhûdan râzı ve kemâ‑kân çavuşlar emâneti mezbûr Mustafa'nın
ref‘inden mûmâ‑ileyh Mehmed Emin zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm
661 Söğütözü Deresi (Kütahya‑Türkiye); Söğütözü (1946 Türkiye Haritası, Afyonkarahisar paftası)
662 Diyarbakır (Türkiye)
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olunmasın istid‘â ve mahzar birle istirhâm ve vezîr‑i müşârun‑ileyhden dahi istişfâ‘ eylediklerin
vezîr‑i müşârun‑ileyh mektûbuyla inhâ ve iltimâs ve ber‑vech‑i meşrûh sâbıka Amid kazâsı nâibi
Mevlânâ Mehmed Refî‘ ve lâhıkı Mevlânâ Mesud zîde ilmühümâ dahi başka başka arz ve medîne‑i
Amid'de vâki‘ ulemâ ve sulehâ ve eimme ve hutebâ ve a‘yân ve eşrâf ve serdengecdiyân ve züamâ ve
erbâb‑ı tîmârı dahi mahzar etmeleriyle zikrolunan çavuşlar emâneti mezkûr Mustafa'nın ref‘inden
mûmâ‑ileyh Mehmed Emin zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezkûrede istihdâmıçin hüküm
yazılmışdır. Fî 23 N. sene 1178

[37.18] Emânet‑i Çavuşâ[n]‑ı Anadolu

Bosna Vâlisi Vezîr Mehmed Paşa mektûb gönderip Hudâvendigâr sancağında Tarhala663
nâhiyesinde Germiyan664 nâm karye ve gayrıdan dokuz bin dört yüz yirmi akçe tîmâra mutasarrıf
eyâlet‑i Anadolu'nun çavuşlar emîni olan İbrahim bundan akdem fevt oldukda ancak tîmârı sulbî
oğlu dârende Seyyid Mehmed zîde kadruhûya tevcîh ve ihsân olundukda sağîr bulunmak hasebiyle
Çavuşlar Emînliği'ni ecânibden Ahmed bir takrîb üzerine alıp fermân etdirip lâkin eyâlet‑i mezbûre
züamâ ve erbâb‑ı tîmârı bâ‑fermân‑ı âlî me’mûr oldukları mahallerde çavuşlar emînleri mevcûd
bulunmak muktezî iken merkûm Ahmed adem‑i rağbet ile Bosna kılâ‘ı ta‘mîrâtı hidmetine gelmeyip
târik‑i hidmet olup ve mezbûr Seyyid Mehmed'in babası dirliği ve hakk‑ı sarîhi ve sezâvâr‑ı inâyet
olduğun eyâlet‑i mezbûrenin çavuşân ve zâbitânı haber verdiler deyü emînlik‑i mezbûr merkûm
Ahmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Seyyid Mehmed zîde kadruhûya tevcîh ve istihdâm hükmü verilmek
bâbında inâyet recâsına arz etmeğin rûznâmçe ve ahkâm kaydına mürâcaat olundukda tîmâr‑ı
mezbûr İbrahim veled‑i Hüseyin'in berâtıyla üzerinde iken nısfı kasr‑ı yedinden oğlu mezkûr
Seyyid Mehmed'e ve nısf‑ı âharı dahi diğer oğlu İsmail'e tevcîh olunduğu ve çavuşlar emâneti dahi
mezkûr İbrahim'in fevtinden altmış sekiz senesi Receb'inde Ahmed'e tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin emr‑i şerîf verildiği mastûr ve mukayyed bulunmağın zikrolunan Çavuşlar Emînliği
mezkûr Ahmed'in ref‘inden tîmâr‑ı mezbûra mutasarrıf mûmâ‑ileyh Seyyid Mehmed zîde kadruhûya
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. 10 B. sene [1]176
Eyâlet‑i mezbûrun mukaddemâ Çavuşlar Emîni İbrahim fevt olup ve evlâdına kânûnu olmayıp
oğlu Mehmed dahi rağbet etmediğinden emânet‑i mezbûre mahlûlünden sene‑i mezkûrede
eyâlet‑i mezbûre çavuşlarından dârende Ahmed Çavuş zîde kadruhûya tevcîh ve ihsân buyurulup
Anadolu vâlisi maiyyetinde hidmet‑i lâzımesin edâda kusûru olmayıp ve ref‘i dahi iktizâ etmez iken
müteveffâ‑yı mezbûr İbrahim'in oğlu Mehmed eyâlet‑i mezbûrun züamâ ve erbâb‑ı tîmârıyla vâki‘
olan hidemâtda bulunmak için Bosna meştâsında iken hilâf inhâ terk‑i hidmetdir deyü emînlik‑i
mezbûru mûmâ‑ileyh Ahmed zîde kadruhûnun ref‘inden kendiye tevcîh etdirip gadr ve bu def‘a
mezkûr Mehmed dahi fevt olup emânet‑i mezbûre mahlûl olmağla mûmâ‑ileyh Ahmed zîde kadruhûya
Çavuşlar Kethüdâsı Sâlih zîde kadruhû arzıyla tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm
yazılmışdır. 3 C. sene [1]177
Mezkûr Ahmed'in fevtinden Kütahya sancağında Uşak665 nâhiyesinde Ulukayı666 ve Arslanapa667
nâhiyesinde Kocaviran ve Şeyhli668 nâhiyesinde Bekirli669 nâm karyeler ve gayrıdan on sekiz bin beş
yüz kırk altı akçe tîmâra mutasarrıf eyâlet‑i Anadolu'nun defterî çavuşlarından Ahmed zîde kadruhûya
bâ‑arzuhâl tevcîh. Fî 13 S. sene [1]186
Eyâlet‑i Anadolu'nun çavuşlar emîni olan Ahmed fevt olup hidmet‑i lâzımesi hâlî ve dârende
Süleyman veled‑i el‑Hâc Mahmud cümlenin mümtâz ve muhtârı ve her vechile mahall ü müstahık ve
663 Darkale köyü (Soma/Manisa‑Türkiye); Tarhala (1946 Türkiye Haritası Akhisar paftası)
664 TK.GM.d. no. 67, vr. 200b.
665 Uşak (Türkiye)
666 BOA, TT.d. no. 438, s. 69.
667 Aslanapa (Kütahya‑Türkiye)
668 Işıklı, Çivril (Denizli‑Türkiye); Sheikhlü, Ishikly, Tchivril (BOA, HRT.h. 424, lef. 28.)
669 Bekirli köyü (Çivril/Denizli‑Türkiye)
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şâyeste‑i inâyet ve âtıfet olduğu ocaklısının züamâ ve erbâb‑ı tîmârı mahzar ve zikrolunan Çavuşlar
Emînliği mezkûrun fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması
bâbında Çavuşlar Kethüdâsı el‑Hâc Abdullah arz etmeğin mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâm olunmasıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 23 R. sene 1201
Anadolu eyâletinin Çavuşlar Emînliği dârende el‑Hâc Mustafa zîde kadruhûnun üzerinde ve
eyâlet‑i merkûmenin züamâ ve erbâb‑ı tîmârıyla me’mûr olduğu Boğaz muhâfazasında Vezîr Çelebi
Mustafa Paşa'nın eyâlet‑i merkûmenin vâliliği hengâmında maiyyet‑i müşârun‑ileyhde isbât‑ı vücûd
eylediği bâ‑mahzar inhâ ve zikrolunan Çavuşlar Emînliği mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâsını vezîr‑i
müşârun‑ileyh iltimâs eylediği ecilden mûcebince mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ olmağla emr‑i şerîf
yazılmışdır. 18 Ca. sene [1]222
Mûmâ‑ileyh el‑Hâc Mustafa'nın hakkında bir gûne hilâf inhâ vâki‘ olur ise havâle‑i sem‘ ve ısgâ
buyurulmayıp kemâ‑kân hidmet‑i mezbûrede ibkâ ve istihdâm buyurulması Kütahya Nâibi Müftîzâde
Seyyid Abdurrahman Efendi i‘lâm ve mahzar eylediklerine kaydı mahalline sebt olunmasıçin 27 M.
sene [1]223 târihinde fermân‑ı âlî sâdır olmağla bu mahalle şerh verildi.
Anadolu eyâletinin Çavuşlar Emînliği dârende el‑Hâc Mustafa zîde kadruhûnun üzerinde ve
hidmetinde müstahdem olduğunu bâ‑arzuhâl istid‘â eylediğine binâen eyâlet‑i mezbûrun Çavuşlar
Emînliği hidmetinde kemâ‑kân istihdâmıçin Anadolu Vâlisi ( ) paşaya hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır.
27 Z. sene [1]223

[37.19] Emânet‑i Çavuşân‑ı Girid

Kandiye sancağında Kenoryo nâhiyesinde Panaso670 nâm karye ve gayrıdan on yedi bin iki
yüz akçe tîmârın gayr ez‑mîrî on bin akçesiyle dîvân‑ı Kandiye'nin671 çavuşlar emîni olan Ahmed
veled‑i Ali fevt olup tîmâr‑ı mezbûr ile çavuşlar emâneti mahlûl oldukda Mehmed bin Osman
zîde kadruhûya vücûhla mahall ü müstahık ve şâyeste‑i merhamet olduğuna binâen bâ‑arzuhâl
seksen bir senesi Zilka‘de'sinin yirmi yedinci gününde vâli‑i sâbık Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Seyyid
el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerinin kâimmakâmı olup hâlâ Girid Hazînesi defterdârı olan Osman
zîde mecdühû tarafından mûmâ‑ileyh Mehmed bin Osman zîde kadruhûya tevcîh olunup mühürlü
tezkire verilmekle mûcebince me’mûr olduğu hidmetini bî‑kusûr edâ ve berât etmek şartıyla tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 Z. sene [1]181
Tîmâr‑ı mezbûr ile emânet‑i merkûm mezkûr Mehmed bin Osman'ın bilâ‑veled fevtinden
dârende el‑Hâc Mustafa zîde kadruhû bâ‑arzuhâl bin yüz doksan üç senesi Ramazân'ının on ikinci
gününde Girid Vâlisi ve Kandiye kalesi Muhâfızı Vezîr Mehmed Emin Paşa tarafından mûmâ‑ileyhe
tevcîh olunup verilen mühürlü tezkire ve mûcebince berât verilmesiçin vezîr‑i müşârun‑ileyhin
başka eylediği arz ve iltimâsı mûceblerince mûmâ‑ileyh el‑Hâc Mustafa zîde kadruhûya tevcîh
olunmuşdur. Fî 8 L. sene [1]193
Tîmâr‑ı mezbûr ile dîvân‑ı Kandiye'nin çavuşlar emîni olan el‑Hâc Mustafa tîmâr‑ı mezbûr ile
zikrolunan çavuşlar emânetini hüsn‑i rızâsıyla erbâb‑ı istihkâkdan İsmail bin Ali zîde kadruhûya
kasr‑ı yed eylediğine binâen 7 Ş. sene [1]194 târihinde Girid Vâlisi ve Kandiye Kalesi Muhâfızı
Vezîr Mehmed Emin Paşa tarafından tevcîh ve verilen tezkire mûcebince sene‑i mezbûre Şevvâl'inin
dokuzuncu gününde Âsitâne‑i Aliyye'de dahi tevcîh ve berât olunmağla hidmet‑i mezbûrede
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 9 L. sene [1]194
Mezkûrun fevtinden oğlu Mehmed'e 28 Ca. sene [1]204 târihinde tevcîh ve emr‑i şerîf verilmişdir.
Mezkûrun fevtinden oğlu İsmail'e 6 S. sene [1]217 târihinde tevcîh ve emr‑i şerîf i‘tâ ve müstahfız
defterine ber‑vech‑i tafsîl kaydolunmuşdur.
670 Panasos (Yunanistan)
671 Metinde "kaydiyyenin" şeklinde yazılmıştır.
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[s. 274]

[37.20] Emânet‑i Çavuşân‑ı Rakka
[37.21] Emânet‑i Çavuşân‑ı Karaman
[37.22] Emânet‑i Çavuşân‑ı Özi

[s. 275]

[37.23] Emânet‑i Çavuşân‑ı Eyâlet‑i Cezayir

Eyâlet‑i Cezayir'in çavuşlar emîni olan İbrahim fevt olup çavuşlar emâneti mahlûl ve Saruhan ve
Sultanönü sancaklarında Demirci672 ve gayrı nâhiyelerde çiftlik‑i Bayezid der‑karye‑i Marmaracık673
ve gayrıdan beş bin sekiz yüz doksan dokuz akçe mensûh tîmâra eyâlet‑i mezbûrun defterî çavuşluğu
ilhâkıyla mutasarrıf dârende Seyyid Mustafa veled‑i Ahmed Çavuş otuz seneden mütecâviz seferlerde
ve Tersânede çavuşluk hidmetiyle mevcûd olduğuna binâen zikrolunan çavuşlar emâneti seksen sekiz
Cumâde'l‑âhire'sinin on birinci gününde sâbıkâ Deryâ kapudanı ve Boğaz hisârları Seraskeri Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri tarafından mezkûr Seyyid Mustafa veled‑i Ahmed'e
tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasıçin mühürlü tezkire verilmekle mûcebince tevcîh
ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî selhi Ş. sene [1]190
Eyâlet‑i Cezayir'in çavuşlar emîni Seyyid Mustafa veled‑i Ahmed Çavuş fevt olup hidmet‑i
lâzımesi hâlî ve Kocaili sancağında Kandıra674 nâhiyesinde Eğrioğlu675 nâm karye ve gayrıdan beş
bin akçe tîmâra eyâlet‑i mezkûrun defterî çavuşluğu ilhâkıyla mutasarrıf Ahmed veled‑i Mehmed
zîde kadruhû esfâr‑ı hümâyûnlarda ve Tersâne‑i Âmire'de hidmetde mevcûd ve mahall ü müstahık
olduğuna binâen zikrolunan çavuşlar emâneti mûmâ‑ileyhe eyâlet‑i mezbûrun Çavuşlar Kethüdâsı
Ebubekir arzıyla tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için hüküm yazılmışdır. Fî 21 S.
sene [1]193

[38.] [Timar Defterdarlığı]
[38.1] Tezkirecilik‑i Tîmârhâ‑yı Bosna

Dârende İbrahim zîde kadruhû kırk beş târihinden beri eyâlet‑i Bosna'nın tîmâr tezkirecisi
olup umûr‑ı mühimme‑i serhad kitâbetinde kemâl‑i sadâkat ile hidemât‑ı aliyyede bezl‑i vücûd
ve ifnâ‑yı ömür ve vâki‘ olan cemî‘ esfâr ve muhârebâtda dahi mevcûd bulunup küllî emek ve
sadâkat ve istikâmeti hâzır ve seferde Bosna'ya varıp vüzerâ‑yı izâm ve ahâli‑i Bosna'nın ma‘lûm ve
meşhûdları olup şâyeste‑i merhamet ve sezâvâr‑ı inâyet olduğunu herbiri arz ve mekâtîb ve ahâli
mahzarlarıyla inhâ ve tezkirecilik hidmetinde istihdâm olunup bir türlü azlini îcâb eder hâli yoğiken
Bosna'da birkaç sene mukaddem zuhûr eden gaddâr‑ı âmme‑i Bosna bundan akdem katlolunan
Şaro Ali tezkirecilik‑i mezbûrun bunun üzerinden alıp istihdâm hükmü etdirip ba‘dehû Mostar676
seferi avdetinde ba‘zı töhmetini setr için kable'l‑katl re’y ve rızâsıyla vâli‑i sâbıka kendi ref‘inden
tezkirecilik‑i mezbûru Hasan veled‑i Mehmed'e arz ve tevcîh etdirip gadr ve mûmâ‑ileyh sinîn‑i
mezbûreden beri tezkirecilik‑i mezbûrun sâhib‑i evveli olup bilâ‑mûcib ref‘ ve mağdûriyyetine
merhameten tezkirecilik‑i mezbûr ref‘inden kendiye ibkâ ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması
bâbında istid‘â‑yı inâyet ve mûmâ‑ileyhin ber‑vech‑i muharrer mağdûr olduğun ve tezkirecilik‑i
mezkûrun mûmâ‑ileyhe ibkâ buyurulmasın eyâlet‑i Bosna'nın rüesâ‑yı asker ve zâbitânı dahi
mahzar etmeleriyle Dîvân‑ı Hümâyûn'da mahfûz olan istihdâm defterine mürâcaat olundukda
672 Demirci (Manisa‑Türkiye)
673 Marmaracık Mahallesi (Demirci/Manisa‑Türkiye)
674 Kandıra (Kocaeli‑Türkiye)
675 Eğrioğlu Mahallesi (Kaynarca/Sakarya‑Türkiye)
676 Mostar (Bosna Hersek)
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eyâlet‑i mezbûrenin Tîmâr Tezkireciliği Ali veled‑i Hüseyin ref‘inden Bosna mütesellimi İbrahim
i‘lâmıyla yetmiş dört senesi Rebîü'l‑ûlâ gurresinde Hasan Yaşar'a tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîf
verildiği mastûr ve mukayyed bulunmağla mûcebince mûmâ‑ileyh İbrahim zîde kadruhûya arzuhâli
mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmak için hüküm yazılmışdır. Fî 14 Z. sene
[1]174
Eyâlet‑i Bosna'nın Tîmâr Tezkireciliği maktûl Şaro Ali'nin ref‘inden sâbıkâ eyâlet‑i mezbûrenin
tîmâr defterdârı olan dârende Yaşar Hasan zîde kadruhûya tevcîh ve yedine istihdâm hükmü inâyet
ve ihsân olunup bir türlü azli îcâb eder hâli yoğiken sâbıkâ tîmâr tezkirecisi olup cümlenin menfûru
ve zâtında müfsid ve mürtekib‑i envâ‘‑ı hiyel olan İbrahim tezkirecilik‑i mezbûru mûmâ‑ileyh Yaşar
Hasan zîde kadruhûnun üzerinden ref‘ ve kendi üzerine tevcîh etdirip mûmâ‑ileyhe gadr etmekle
tezkirecilik‑i mezbûr İbrahim'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Yaşar Hasan zîde kadruhûya tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında hâlâ Bosna Vâlisi Vezîr‑i mükerrem Mehmed Paşa
hazretleri kâimesiyle inhâ ve iltimâs etmekle mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 20 Ra. sene [1]175
Mezkûr Yaşar Hasan Hacc‑ı şerîfe niyyet ve azîmet ve yeğeni Mustafa'yı yerine vekîl nasb ve
ta‘yîn etmekle varıp gelince mezbûr Mustafa'yı yerine tezkirecilik hidmetinde istihdâm eyleyesiz
deyü bâ‑arzuhâl Bosna vâlisine hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 6 M. sene [1]181
Eyâlet‑i Bosna'nın Tîmâr Tezkirecisi Yaşar Hasan tarîk‑i Hacc‑ı şerîfde fevt olup eyâlet‑i
mezbûrenin Tîmâr Tezkireciliği mahlûl ve Mustafa zîde kadruhû müteveffâ‑yı merkûmun yeğeni ve
Hacc‑ı şerîfe gitdikde bâ‑fermân‑ı âlî vekîl nasbolunup el‑yevm hidmet‑i mezbûrede müstahdem ve
eyâletlisi dahi kendiden hoşnûd ve râzılar olup her vechile mahall ü müstahık olmağla tezkirecilik‑i
mezbûr mezkûrun fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin bâ‑arzuhâl
emr‑i şerîf yazılmışdır. 3 R. sene [1]182
Eyâlet‑i Bosna'nın Tîmâr Tezkirecisi Yaşar Hasan Hacc‑ı şerîfde fevt oldukda dârende Mustafa
zîde kadruhû müteveffâ‑yı merkûmun yeğeni ve Hacc‑ı şerîfe gitdikde bâ‑fermân‑ı âlî vekîl
nasbolunup hidmet‑i mezbûrede müstahdem ve eyâletlisi dahi mûmâ‑ileyhden hoşnûd ve râzılar
olduğundan tezkirecilik‑i mezbûr tevcîh ve hâlâ istihdâm hükmüyle üzerinde olup dahl îcâb eder
hâli yoğiken ba‘zı kimesneler bilâ‑mûcib ref‘ etdirmek sevdâsında olmalarıyla tezkirecilik‑i mezbûr
mûmâ‑ileyhe istihkâmen ibkâ ve tevcîh olunmasını Bosna Vâlisi Vezîr Mehmed Paşa hazretleri
mektûbuyla inhâ ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûre[de] istihdâmıçin
hüküm yazılmışdır. Fî 15 Z. sene [1]183
Eyâlet‑i Bosna'nın tîmâr tezkirecisi olan Mustafa hengâm‑ı muhârebede Bosna vâlisi ve
Silistre cânibi Seraskeri Vezîr Osman Paşa'nın maiyyetine varmayıp tezkirecilik‑i mezbûra adem‑i
rağbetinden nâşî terk‑i hidmet edip yeri hâlî ve hidmet‑i lâzımesi muattal ve Klis sancağında
Petrovapolye677 nâhiyesinde ihtisâb [ve] ihzâriyye ve bâd‑ı hevâ‑i kale‑i Dirniş678 ve gayrıdan 30.186
akçe zeâmete mutasarrıf Derviş el‑Hâc İbrahim veled‑i Mustafa zîde kadruhûya tevcîh olunmasını
vezîr‑i müşârun‑ileyh arz ve iltimâs etmekle mûcebince tevcîh. Gurre‑i C. sene [1]187
Eyâlet‑i Bosna'nın tîmâr tezkirecisi olan Derviş el‑Hâc İbrahim eyâlet‑i mezbûrun Çavuşlar
Kethüdâlığı tevcîh olunmakdan nâşî tezkirecilik‑i mezbûr hâlî kalıp sâbıkâ tezkireci olan Mustafa
zîde kadruhû müstakîm ve umûrunu idâreye kâdir ve mücerrebü'l‑etvâr ve vücûhla mahall ü müstahık
ve şâyeste‑i inâyet olduğuna binâen zikrolunan eyâlet‑i Bosna'nın Tîmâr Tezkireciliği mûmâ‑ileyh
Mustafa zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Bosna Vâlisi
Sadr‑ı esbak Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Mehmed Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs etmekle mûcebince
tevcîh ve istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 24 B. sene [1]192
677 Bölge nahiyesidir. Zitnic, Pokrovnik, Gradac ve Otavice köylerinin bulunduğu bölgedir.
678 Drniš (Hırvatistan)
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Eyâlet‑i Bosna'nın Tîmâr Tezkireciliği hidmetinde istihdâm olunmak için nasbolunan Harsan~ı
Mektûbî'nin bu esnâda aklına hiffet târî ve bir müddetden beri hidmet‑i lâzımesinde kıyâma
adem‑i iktidârı olmakdan nâşî birinin istihdâmı muktezî ve Mîr İsmail Efendi istihkâkdan ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâma şâyân olduğuna binâen tezkirecilik‑i mezbûr mezkûrun ref‘inden
mîr‑i mûmâ‑ileyhe tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında Bosna Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem Abdullah Paşa arz etmeğin mûcebince tevcîh ve istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 21
Ca. sene [1]197
Eyâlet‑i Bosna'nın tîmâr tezkirecisi olan Mîr İsmail'e Bosna Hazînesi Defterdârılığı tevcîh olunup
tezkirecilik‑i mezbûr hâlî ve Mîr Derviş zîde mecdühû erbâb‑ı istihkâkdan ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâma şâyân olduğuna binâen tezkirecilik‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe tevcîh olunmasını sâbıkâ
Bosna vâlisi olup bu def‘a Rumeli eyâleti tevcîh olunan Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Mehmed Hakkı
Paşa hazretleri tahrîr ve iltimâs eylediği ecilden mûcebince tevcîh olunup hidmet‑i mezbûre[de]
istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 16 Z. sene [1]215

[38.2] Tezkirecilik‑i Tîmârhâ‑yı Diyarbekir

Dârende el‑Hâc Feyzullah zîde kadruhû arzuhâl edip Amid sancağında Garbî Amid nâhiyesinde
Rubari679 nâm karye ve gayrıdan yirmi yedi bin altı yüz seksen dört akçe zeâmete mutasarrıf ve
hâlâ eyâlet‑i Diyarbekir'in tîmâr tezkirecisi olup bundan akdem eyâlet askeriyle me’mûr oldukları
Bender kalesinde yed‑i a‘dâya giriftâr ve bu def‘a halâs ve vücûhla mahall‑i merhamet ve sezâvâr‑ı
inâyet olmakdan nâşî tezkirecilik‑i mezbûr mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ olunup istihdâmıçin hüküm
yazılmışdır. Fî 24 Ca. sene [1]189
Eyâlet‑i Diyarbekir'in tîmâr tezkirecisi olan el‑Hâc Feyzullah bundan akdem fevt olup tezkirecilik
hidmeti hâlî ve mahlûl ve Amid sancağında Garbî Amid nâhiyesinde Başil680 nâm karye ve gayrıdan
otuz sekiz bin yedi yüz altmış bir akçe zeâmete mutasarrıf Abdülbedî‘ zîde kadruhû vücûhla mahall ü
müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen tezkirecilik‑i mezbûr kendiye tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâmıçin bâ‑arzuhâl emr‑i şerîf yazılmışdır. 29 Ş. sene [1]194
Eyâlet‑i Diyarbekir'in tîmâr tezkirecisi olan Abdülbedî‘ fevt olup tezkirecilik‑i mezbûr mahlûl
ve Amid ve Kilis ve Karesi ve Bozok sancaklarında Göksu ve gayrı nâhiyelerde Şahnakendi nâm
karye ve gayrıdan yetmiş bir bin on dokuz akçe zeâmete mutasarrıf Seyyid Kara Mustafa veled‑i
Seyyid Veliyyüddin zîde kadruhû vücûhla mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen
tezkirecilik‑i mezbûr mezkûrun fevtinden kendiye tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunmasını
arzuhâliyle istid‘â‑yı inâyet etmeğin mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 21 M. sene 1212
[s. 276]

[38.3] Tezkirecilik‑i Tîmârhâ‑yı Livâ‑yı Semendire

Dârende Mustafa veled‑i Mehmed zîde kadruhû gelip Semendire sancağında Hram681 nâhiyesinde
İvlaşiçi682 nâm karye ve gayrıdan yedi bin akçe berâtıyla mutasarrıf olduğu tîmârıyla Semendire
sancağının Tîmâr Tezkireciliği'ne mahsûs Belgrad683 nâhiyesinde Kumidrac684 nâm karye ve gayrıdan
yirmi üç bin iki yüz elli akçe zeâmete babası Ali veled‑i Ahmed tahvîlinden mîr‑i mîrân tezkiresiyle
mutasarrıf Abdülfettah'ın Tîmâr Tezkireciliği'ne mahsûs zeâmeti birbirlerinin semtlerine münâsib
679 Rubeyr (1946 Türkiye Haritası, Diyarbakır paftası); Bugün ismi Çukurbaşı olmuştur.
680 Başil Mahallesi (Yenişehir/Diyarbakır‑Türkiye)
681 Ram (Sırbistan)
682 BOA, TT.d. no. 1011, s. 250.
683 Belgrad (Sırbistan)
684 Kumodraž (Belgrad‑Sırbistan); Bu yerleşim yeri metinde Kumidraniçe ve Kumidrac şeklinde iki farklı yazımı
vardır. Yayında Kumidrac şeklinde yazılımı tercih edilmiştir.
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olmağla yedlerinde olan senedleri verip hüsn‑i rızâlarıyla mübâdele murâd edip ve mûmâ‑ileyh
Mustafa veled‑i Mehmed sancaklısı miyânında kârgüzâr ve ehl‑i kalem ve sâhib‑i rakam ve
mücerrebü'l‑etvâr olup tezkirecilik umûrunu rü’yete her vechile kâdir ve mahall ü müstahık olmağla
livâ‑i mezbûr alâybeyisi Mustafa zîde kadruhû i‘lâmıyla Tîmâr Tezkireciliği ve tezkireciliğe mahsûs
zeâmet sayf ü şitâda ale'd‑devâm ber‑vech‑i me’mûriyyet Belgrad muhâfızları maiyyetlerinde
hidmet‑i lâzımelerinde mevcûd bulunmak şartıyla bin yüz yetmiş sekiz senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının
on beşinci gününde ber‑vech‑i arpalık Semendire ve Tırhala sancaklarına mutasarrıf olup sâbıkâ
Belgrad muhâfızı olan vezîr Mehmed Paşa tarafından kendiye tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede
istihdâm olunmak üzere mühürlü tezkire verilmekle inâyet recâ etmeğin mûcebince tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 3 L. sene 1178
Semendire sancağında Belgrad nâhiyesinde Kumidrac nâm karye ve gayrıdan yirmi üç bin iki yüz
elli akçe livâ‑i mezbûrun Tîmâr Tezkireciliği'ne mahsûs zeâmete babası Mustafa veled‑i Mehmed
fevtinden muhâfız tezkiresiyle mutasarrıf Nu‘mân'ın bilâ‑veled fevtinden zeâmet‑i mezbûr ile
livâ‑i mezbûrun Tîmâr Tezkireciliği müteveffâ‑yı mezbûrun ammisi dârende Mehmed Saîd veled‑i
Mehmed zîde mecdühûnun muhâfız tezkiresiyle üzerinde iken senedi zâyi‘ oldukda tîmâr defterdârı
ve defter kethüdâsı ve livâ‑i mezbûr alâybeyisi i‘lâmlarıyla 21 B. sene [1]211 gününde Semendire
ve Tırhala sancaklarına mutasarrıf Belgrad Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mustafa
Paşa hazretleri tarafından verilen tezkire mûcebince Âsitâne‑i Aliyye'den müceddeden mûmâ‑ileyh
Mehmed Saîd veled‑i Mehmed zîde mecdühûya ibkâ ve tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede
istihdâm olunmasıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 20 Ş. sene [1]211
Semendire sancağında Belgrad nâhiyesinde Komidrac nâm‑ı diğer Kumidraz nâm karye ve gayrıdan
yirmi üç bin iki yüz elli akçe zeâmet ile livâ‑i mezbûrun Tîmâr Tezkireciliği'ne mutasarrıf el‑Hâc
Mehmed Saîd veled‑i Mehmed bilâ‑veled fevt olup zeâmeti ile Tîmâr Tezkireciliği mahlûl oldukda
mahlûl‑i mezbûr erbâb‑ı istihkâkdan dârende es‑Seyyid Mustafa veled‑i Mehmed zîde mecdühûya
livâ‑i mezbûrun defter kethüdâsı Hasan ve tîmâr defterdârı es‑Seyyid Mustafa zîde mecdühümânın
bi'l‑iştirâk arzlarıyla işbu 9 C. sene [1]238 gününde hâlâ Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi Muhâfızı Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Abdürrahim Paşa hazretleri tarafından tevcîh olunup
verilen mühürlü tezkire mûcebince târih‑i merkûmeden müceddeden tevcîh olunmağla hidmet‑i
mezbûrede istihdâm eylemesiçin muhâfız‑ı müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 10 N.
sene [1]238
Semendire sancağında Belgrad nâhiyesinde Kumidrac nâm karye ve gayrıdan yirmi üç bin
iki yüz elli akçe zeâmet ile livâ‑i mezbûrun Tîmâr Tezkireciliği'ne mutasarrıf es‑Seyyid Mustafa
veled‑i Mehmed fevt olup zeâmeti ile Tîmâr Tezkireciliği mahlûl oldukda mahlûl‑i mezbûr erbâb‑ı
istihkâkdan sulbî oğlu dârende Seyyid Mahmud Râşid zîde mecdühûya livâ‑i mezbûrun defter
kethüdâsı ve tîmâr defterdârı bi'l‑iştirâk arzıyla 29 Ca. sene [1]244 gününde hâlâ livâ‑i mezbûr
mutasarrıfı ve Belgrad Muhâfızı Vezîr Hüseyin Paşa hazretleri tarafından tevcîh olunup verilen
mühürlü tezkire mûcebince târih‑i merkûmdan müceddeden tevcîh olunmağla hidmet‑i mezbûrede
istihdâm eylemesiçin muhâfız‑ı müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur. Fî 21 Ca.
sene [1]245

[38.4] Tezkirecilik‑i Tîmârhâ‑yı Eyâlet‑i Maraş

Maraş Beylerbeyisi Ahmed Paşa dâmet meâlîhi mektûb gönderip eyâlet‑i Maraş'ın tîmâr tezkirecileri
ez‑kadîm fenn‑i kitâbetde mâhir ve eyâlet‑i mezbûre ahâlisinin arz u i‘lâm ve mâl‑ı bedeliyyelerinin
tevzî‘lerinde berâtları yazısına göre ta‘dîl üzere defter ve bir ferde gadr olunmayarak istihdâm ve
her hâlde sadâkatkâr olması lâzım iken hâlâ eyâlet‑i mezbûre tîmâr tezkirecisi Hacı Mehmed şurût‑ı
mezkûreye rağbet etmeyip ve fenn‑i kitâbetde nâ‑ehil olduğu ve mâl‑ı bedeliyye tevzîinde dahi
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ba‘zılarına irtişâ ve ıtmâ‘ birle himâye ve ba‘zılarına gadr eylediği ve tab‘ında merkûz olan fesâdı ekser
alâybeyiler ile yek‑dil olarak icrâ âdet‑i müstemirresi olduğun eyâleti züamâ ve erbâb‑ı tîmârından
mevsûku'l‑kelîm kimesneler bi'l‑ittifâk ihbâr ve Deraliyye'ye mahzar etmeleriyle yine Maraş sancağında
Ahsendere685 nâhiyesinde Anbarcık686 nâm karye ve gayrıdan yirmi bir bin beş yüz kırk yedi akçe
zeâmete berâtıyla ve Camustil687 nâhiyesinde Sakız‑ı kebîr688 nâm karyeden beş bin akçe tîmârın iki
bin beş yüz akçesine tahvîl ile mutasarrıfı Ahmed veled‑i Abdullah kasr‑ı yedinden ber‑vech‑i ilhâk
tahvîl hükmüyle mutasarrıf olan dârende Mehmed Emin veled‑i Ebubekir Çavuş zîde kadruhû ehl‑i
ırz, perhîzkâr ve müstakîmü'l‑etvâr, ehl‑i kalem ve sâhib‑i rakam olmağla eyâlet‑i mezbûrenin Tîmâr
Tezkireciliği mezbûr el‑Hâc Mehmed'in ref‘inden mûmâ‑ileyh Mehmed Emin veled‑i Ebubekir Çavuş
zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâm olunması bâbında inâyet recâsına mîr‑i mîrân‑ı
mûmâ‑ileyh arz ve eyâlet‑i mezbûrenin sâbık ve lâhık dört nefer mühürleri mutâbık alâybeyleri ile
züamâ ve erbâb‑ı tîmâr ve çeribaşıları dahi ber‑vech‑i meşrûh mahzar etmeleriyle mûcebince tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin hüküm yazılmışdır. Fî 21 Ş. sene 1178
Mezkûr Mehmed Emin fevt oldukda zeâmeti âhara tevcîh olunup tezkireciliği mahlûl ve Maraş
sancağında Ahsendere nâhiyesinde an‑karye‑i Anbarcık ve gayrıdan 24.047 akçe zeâmete tahvîl ile
mutasarrıf Süleyman veled‑i Osman Çavuş her vechile mahall ü müstahık olmağla bâ‑arzuhâl tevcîh.
2 B. sene [1]184
Mezkûr Süleyman kendi hâlinde olmayıp eyâletliyi tekdîr edip Maraş sancağında Ahsendere
nâhiyesinde mezraa‑i Çatak ve gayrıdan beş bin akçe tîmâra mutasarrıf Abdülmuttalib zîde kadruhûya
tevcîh. 5 C. sene [1]188
Mezkûr Abdülmuttalib'in evzâ‘ ve etvârından züamâ ve erbâb‑ı tîmâr hoşnûd ve râzı olmadıklarına
binâen tezkirecilik‑i mezbûr ref‘inden Maraş sancağında Ahsendere nâhiyesinde Anbarcık nâm karye
ve gayrıdan yirmi dört bin kırk yedi akçe zeâmetin nısfına berât ve nısf‑ı âharına dahi karındaşı
Mehmed Sâdık kasr‑ı yedinden ber‑vech‑i ilhâk tahvîl hükmüyle mutasarrıf erbâb‑ı istihkâkdan ve
sâbıkâ tezkireci olan Süleyman veled‑i Osman Çavuş zîde kadruhûya mahzar mûcebince tevcîh ve
hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 10 R. sene [1]190
Mezkûr Süleyman veled‑i Osman Çavuş kendi hâlinde olmayıp hareket‑i nâ‑bercâsından ve
evzâ‘ ve etvârından züamâ ve erbâb‑ı tîmâr hoşnûd ve râzı olmadıklarına binâen arzı muktezî ve
Maraş sancağında Nergele689 nâhiyesinde mezraa‑i Vehne690 ve gayrıdan on bir bin sekiz yüz elli iki
akçe tîmâra mutasarrıf Ali zîde kadruhû erbâb‑ı istihkâkdan olup Tîmâr Tezkireciliği hidmetinde
istihdâma şâyeste olduğuna binâen ref‘inden Maraş Beylerbeyisi Seyyid Ömer dâme ikbâlühû arzı
mûcebince tevcîh ve istihdâmıçin emir yazılmışdır. 8 Ra. sene [1]198
Bundan akdem Maraş eyâletinin tezkirecisi Ali sefer‑i hümâyûnda me’mûr olduğu hidmetden
firâr eyleyip Sipâhi Ocağı'na dahi müdâhalesi âşikâr olduğuna binâen kânûn‑ı cedîd ve nizâm‑ı
müstahsene şurûtu üzere mutasarrıf olduğu tîmârı mülâzımlardan âhara tevcîh olduğundan
başka ocağ‑ı mezbûrdan dahi merfû‘ olup zikrolunan tezkirecilik hidmeti hâlî kaldığından Maraş
sâkinlerinden Maraş sancağında ve nâhiyesinde Çakal‑ı kebîr nâm karye ve gayrıdan iki bin sekiz
yüz on bir akçe tîmâra berât ile mutasarrıf Seyyid Hasan veled‑i Seyyid Ali zîde kadruhû hânedân ve
hidmet‑i merkûme lâyık ve şâyân olup cümlesi ocaklısının hüsn‑i şehâdetleriyle mahzar ve Maraş
Beylerbeyisi Zülkadrzâde Seyyid Ömer Paşa dahi arz eylediklerine binâen mûceblerince tevcîh ve
hidmet‑i mezbûre[de] istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. 19 S. sene [1]210
685 BOA, TT.d. no. 998, s. 473. Bölge nahiyesidir Elbistan'ın güneybatısı, Karadut, Kabaktepe ve Kinikkoz köyleri
civarıdır.
686 Ambarcik (Elbistan/Kahramanmaraş‑Türkiye); BOA, TT.d. no. 998, s. 474.
687 Djamustel (Richard Kiepert, Karte von Kleinasien, 1/400 000 ölçekli Anadolu Haritası, CV. Malatja paftası)
688 BOA, TT.d. no. 998, s. 426.
689 Altınyaprak (Ekinözü/Kahramanmaraş‑Türkiye); Nargile (1946 Türkiye Haritası Elbistan paftası)
690 Metinde "Vehbe" şeklinde yazılmıştır. Vehne için bk. TK.GM.d. no. 108, vr. 320b.
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Eyâlet‑i Maraş'ın tîmâr tezkirecisi olan es‑Seyyid Hasan fevt olup tezkirecilik‑i mezbûr mahlûl
ve Maraş sancağında Aynülarûs691 nâhiyesinde Kangal692 ve Sarsab693 nâhiyesinde Kafirviranı694 nâm
karyeler ve gayrıdan on bir bin sekiz yüz doksan üç akçe tîmâra mutasarrıf Mehmed veled‑i Hacı
Süleyman kişizâde ve hânedân ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve tesviye ve temşiyet‑i umûra
muktedir olup cümle sancaklısı hoşnûd ve râzı olduklarına binâen tezkirecilik‑i mezbûr mezkûr
es‑Seyyid Hasan'ın fevtinden mûmâ‑ileyh Mehmed veled‑i Hacı Süleyman'a Maraş Alâybeyisi
es‑Seyyid Nu‘mân ve Maraş sancağının üç nefer muhtârlarının mahzarı ve Rumeli Beylerbeyiliği
pâyesiyle Maraş beylerbeyisi olan es‑Seyyid Kalender Paşa'nın arzı mûcebince tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâm olunmasıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 28 C. sene [1]220
Eyâlet‑i Maraş'ın tîmâr tezkirecisi olan mezkûr Mehmed veled‑i Hacı Süleyman'ın sancaklısıyla
hüsn‑i imtizâcı olmadığından azli muktezî ve yine livâ‑i mezbûrda ve nâhiyesinde Terleğen695 nâm
karye ve gayrıdan yirmi üç bin yüz iki akçe zeâmete mutasarrıf dârende el‑Hâc Ali veled‑i Şükrullah
kişizâde ve hânedân ve müstakîm ve mücerrebü'l‑etvâr ve tesviye ve temşiyet‑i umûra muktedir ve
cümlesi hoşnûd ve râzı olduklarına binâen tezkirecilik‑i mezbûr merkûmun ref‘inden mûmâ‑ileyhe
verilmesini eyâlet‑i Maraş'ın Alâybeyisi es‑Seyyid Nu‘mân'ın ve beş nefer mühürleri mutâbık
muhtârları mahzar ve Rumeli Beylerbeyiliği pâyesi olup Maraş, Trablusşam eyâletlerine mutasarrıf
es‑Seyyid Kalender Paşa'nın arzı mûcebince tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 5 M. sene [1]222

[38.5] Mukâbelecilik‑i Hazîne‑i Haleb

Haleb Hazînesi mukâbelecisi olan Atâullah fevt olup mukâbeleciliği mahlûl ve sulbî oğlu dârende
Seyyid Abdülmu‘ti zîde kadruhû ile diğer oğlu Seyyid Mehmed Şerîf hidmet‑i mezbûrenin idâresine
kâdir ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı re’fet ve şâyeste‑i merhamet olduklarına binâen
mukâbelecilik‑i mezbûr babaları mahlûlünden ber‑vech‑i iştirâk tevcîh olunması bâbında tuğrâ‑yı
şerîf hidmetinde olup Haleb vâlisi ve muhassılı olan Vezîr‑i mükerrem saâdetlü el‑Hâc Mehmed
Emin Paşa hazretlerinin kâimmakâmı Mehmed zîde mecdühû arz etmekle mukâbelecilik‑i mezbûr
babası mahlûlünden yalnız mûmâ‑ileyh Seyyid Abdülmu‘ti zîde kadruhûya tevcîh ve hidmet‑i
mezbûrede istihdâmıçin emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 16 M. sene [1]182
Haleb Hazînesi Mukâbelecisi Atâullah fevt olup mukâbeleciliği mahlûl oldukda erbâb‑ı istihkâkdan
müteveffâ‑yı mezbûrun sulbî oğlu Seyyid Abdülmu‘ti zîde kadruhûya seksen iki Muharrem'inin
on altıncı gününde hudâvendigâr‑ı sâbık zamânında tevcîh ve hidmet‑i mezbûrede istihdâmıçin
yedine emr‑i şerîf verilmişiken cülûs‑ı hümâyûn vâki‘ olmakdan nâşî yedinde olan emr‑i şerîf
tecdîd olunması bâbında istid‘â etmeğin mukâbelecilik‑i mezbûr târih‑i merkûmdan beri üzerinde
olmağla müceddeden tevcîh ve ibkâ ve hidmet‑i mezbûrede kemâ‑kân istihdâm olunmak için emir
yazılmışdır. Fî 4 M. sene [1]193

[s. 277]

[39.] Şeyhü'l‑Haremlik‑i Medine‑i Münevvere alâ münevverihâ

Şeyhü'l‑Haremi'n‑Nebevî Mehmed Ağa Medine‑i Münevvere'de olan tavâyif‑i askerile hüsn‑i
imtizâc edemeyip beynlerinde münâkaşa zuhûr eylediğine binâen Emîr‑i Mekke‑i Mükerreme
Şerîf Müsâid dâme sa‘duhû Deraliyye'ye inhâ ve hâlâ Mısır'da ikâmet üzere olan Musâhib Tayfur
Ahmed zîde ulüvvuhû müstahıkk‑ı inâyet olmağla şeref‑rîz‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn mûcebince
691 Elbistan'ın doğu tarafında yer alan bölge nahiyesidir.
692 Kangal Mahallesi (Elbistan/Kahramanmaraş‑Türkiye)
693 Sarsap Dere (Elbistan/Kahramanmaraş‑Türkiye) Elbistan'nın kuzeybatı tarafındadır.
694 Türkören Mahallesi (Elbistan/Kahramanmaraş‑Türkiye)
695 BOA, TT.d. no. 998, s. 424.
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Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği hidmeti mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır.
Fî 20 Z. sene [1]175
Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn hâlâ Şam‑ı Şerîf'de mukîm Şeyhü'l‑Harem‑i sâbık
el‑Hâc Ali zîde ulüvvuhûya hüküm:
Eşref‑i memâlik‑i emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremi'ş‑şerîf olan el‑Hâc Ahmed Ağa'nın azli muktezî olup ve
sen ol hidmet‑i celîlenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i liyâkat ve iktidâr olduğuna binâen Şey‑
hü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesin mezkûrun ref‘inden sana tevcîh olunması bâbında iftihâru'l‑havâs
ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn muhtâru'l‑izzi ve't‑temkîn bi'l‑fi‘l Dâru's‑saâdetim
ağası olup nâzır‑ı evkâf‑ı Haremeyni'ş‑Şerîfeyn olan el‑Hâc Cevher dâme ulüvvuhû arz etmekle
hâliyâ hakkında zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan dört senesi Safer'inin on dördüncü gününde
ref‘inden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i
celîlesin sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; sâdır olan fermân‑ı
celîlü'l‑kadrim ve müşârun‑ileyhin arzı mûceblerince te’hîr ve tevakkuf etmeyip zikrolunan Şey‑
hü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesine el‑Hâc Ahmed Ağa'nın ref‘inden sen mutasarrıf olasın deyü emir
yazılmışdır. Fî 14 S. sene [1]194

İşbu kaydın emri battâla hıfzolunup i‘tibâr olunmamak için bu mahalle şerh verildi.
<<Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn Medine‑i Münevvere mücâvirlerinden Eyüb zîde
ulüvvuhûya hüküm:
Eşref‑i memâlik‑i emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremi'ş‑şerîf hidmet‑i celîlesinin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i
liyâkat ve iktidâr olduğuna binâen hâliyâ hakkında ( ) zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan beş
senesi Rebîü'l‑âhir'inin yirmi dokuzuncu gününde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i
celîlesin sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı
inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve tevakkuf etmeyip zik‑
rolunan Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesine sen mutasarrıf olasın deyü emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî
29 R. sene [1]195.>>

Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn hâlâ Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremi olan
el‑Hâc Ali zîde ulüvvuhûya hüküm:
Eşref‑i memâlik‑i emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesi bundan akdem sana tevcîh olunup
hâlâ üzerinde olduğuna binâen ibkâ olunması bâbında iftihâru'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘teme‑
dü'l‑mülûk ve's‑selâtîn muhtâru'l‑izzi ve't‑temkîn bi'l‑fi‘l Dâru's‑saâdeti'ş‑şerîfem ağası olup nâzır‑ı
evkâf‑ı Haremeyni'ş‑Şerîfeyn olan İdris Ağa dâme ulüvvuhû arz etmekle hakkında mezîd‑i inâyet‑i
aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan
yedi senesi Zilka‘deti'ş‑şerîfesinin on beşinci gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i be‑
hiyye‑i hüsrevânemden Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesi yine sana ibkâ ve mukarrer kılınmağ‑
la kemâ‑kân mutasarrıf olman emrim olmuşdur. Buyurdum ki; sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim
ve ağa‑yı müşârun‑ileyhin arzı ve ibkâ ve mukarrer kılındığı üzere zikrolunan Şeyhü'l‑Haremlik
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hidmet‑i celîlesine kemâ‑kân sen mutasarrıf olasın deyü emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 15 Za. sene
[1]197

[s.278]

Şeyhü'l‑Haremlik‑i Medine‑i Münevvere alâ münevverihâ
Eşref‑i memâlik‑i emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremi'ş‑şerîf olan el‑Hâc Ali fevt olup Mısır'da mukîm
Dâru's‑saâdeti'ş‑şerîfe Ağası esbak el‑Hâc Mehmed Cevher dâme ulüvvuhû ol hidmet‑i celîlenin
uhdesinden gelmeğe sâhib‑i liyâkat ve iktidâr olduğuna binâen Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesin
mezkûrun fevtinden mûmâ‑ileyhe tevcîh olunması bâbında bi'l‑fi‘l Dâru's‑saâdeti'ş‑şerîfe ağası
olup nâzır‑ı evkâf‑ı Haremeyni'ş‑Şerîfeyn olan İdris Ağa dâme ulüvvuhû arz etmekle mûcebince
Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesi mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Evâsıt‑ı Ra.
sene 1200
Şam‑ı Şerîf'de mukîm Dâru's‑saâdeti'ş‑şerîfe ağası esbak İdris Ağa'ya hüküm:
Eşref‑i memâlik‑i emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremi'ş‑şerîf olan Anber Ağa'nın azli muktezî ve sen ol hidmet‑i
celîlenin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i iktidâr ve şâyeste‑i inâyet olduğuna binâen Şeyhü'l‑Harem‑
lik hidmet‑i celîlesi mezkûrun ref‘inden şeref‑rîz‑i sudûr eden hatt‑ı hümâyûn mûcebince tevcîhi
bâbında Dâru's‑saâde ağası olup nâzır‑ı evkâf‑ı Haremeyn‑i Şerîfeyn olan Hâlid Ağa hazretleri
arzları mûceblerince Sayda mukâtaası mâlından üzerinde olan yevmî bin parasına halel gelmemek
üzere Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesi mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. 7 M.
sene [1]208

İftihâru'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn Dâru's‑saâdeti'ş‑şerîfe ağası olup Şam‑ı Şerîf'de
ikâmet üzere olan Kâsım Ağa dâme ulüvvuhûya hüküm:
Sen eşref‑i memâlik‑i emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'l‑
lâhu Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîle[si]nin uhdesinden gelmeğe sâhib‑i
liyâkat ve iktidâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve şâyeste‑i âtıfet olduğun ecilden hâliyâ hak‑
kında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip
işbu bin iki yüz yirmi sekiz senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının on üçüncü gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne
ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum
mûcebince Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesin sana tevcîh ve inâyet edip
i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fer‑
mân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve tevakkuf etmeyip zikrolunan Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i
celîlesine mutasarrıf olasın deyü emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 13 Ca. sene [1]228

İftihâru'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn muhtâru'l‑iz‑
zi ve't‑temkîn el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn sâbıkâ Dâru's‑saâde‑
ti'ş‑şerîfem ağası olup Şam‑ı Şerîf'de ikâmet üzere olan Mehmed Anber Ağa dâ‑
me ulüvvuhûya hüküm:
Sen eşref‑i memâlik ve emsâr ve eltâf‑ı medâyin ve aktâr olan Medine‑i Münevvere nevve‑
rehâ'llâhu Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîlesini te’diye ve temşiyete sâ‑
hib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyye‑i şehinşâhâneme şâyeste ve sezâvâr olduğun ecilden
hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra
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getirilip işbu 6 Ra. sene [1]238 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâ‑
nemden şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhânem mûcebince Medine‑i
Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği hidmet‑i celîlesin sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olun‑
muşdur. Buyurdum ki; emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mû‑
cebince te’hîr ve tevakkuf etmeyip zikrolunan Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği hidmet‑i
celîlesine târih‑i merkûmdan sen mutasarrıf olasın deyü emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 6 Ra. sene 1238

İftihâru'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn muhtâru'l‑izzi
ve't‑temkîn el‑muhtassu bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn Dâru's‑saâdeti'ş‑şerîfem
ağası esbak olup Şam‑ı Şerîf'de ikâmet üzere olan Hâfız İsa Ağa dâme ulüvvuhû
tevkî‘‑i refî‘‑i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Şeyhü'l‑Haremi'n‑Nebevî hidmet‑i celîlesiyle şeref‑yâb olan el‑Hâc Mehmed Anber Ağa fevt
olup hidmet‑i celîlesi mahlûl ve sen eşref‑i memâlik ve emsâr ve eltâf‑ı medâyin ve aktâr olan
Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremlik hidmet‑i celîle‑
sini te’diye ve temşiyete sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyye‑i şehinşâhâneme şâyeste ve
sezâvâr olduğun ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i
pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk iki senesi Muharremü'l‑harâmının on üçüncü
gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden şeref‑yâfte‑i sudûr olan
emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhânem mûcebince Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği
hidmet‑i celîlesin sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; emr‑i
hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve tevakkuf et‑
meyip zikrolunan Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği hidmet‑i celîlesine târih‑i merkûmeden
sen mutasarrıf olasın şöyle bilesin alâmet‑i şerîfe i‘timâd kılasın deyü emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 13
M. sene [1]242

Zahrına tahrîr olunmuşdur, nazar oluna.
[s. 279]

Şeyhü'l‑Haremlik‑i Medine‑i Münevvere alâ nûrihâ
Eşref‑i memâlik ve emsâr ve eltâf‑ı medâyin ve akdâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremlik‑i Hazret‑i Nebevî hidmet‑i celîlesi bir müddetden beri
Dâru's‑saâdeti'ş‑şerîfe ağalığından muhrec bulunanlara ihâle ve tefvîz olunagelip el‑hâletü hâzihî
esbak Dâru's‑saâdeti'ş‑şerîfe ağası Hâfız İsa Ağa dâme ulüvvuhûnun uhdesinde ise de bu def‘a
hasbe'l‑îcâb azli lâzım gelmiş ve hidmet‑i celîle‑i mezkûrenin mihver‑i lâyıkında rü’yet ve temşiyeti
irâde‑i hayriyyesiyle ba‘d ez‑în vüzerâ‑yı izâmımdan ehil ve münâsib olanlara tevcîhi tasmîm‑gerde‑i
şâhâne olmuş ve Sadr‑ı esbak Vezîr Derviş Mehmed Paşa iffet ve salâh ve sudûr ve istikâmetle
müştehir emekdârân‑ı vükelâ‑yı Saltanat‑ı Seniyyemden olarak hidmet‑i celîle‑i mezkûrenin hüsn‑i
îfâ ve temşiyetine sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyye‑i şehinşâhâneme şâyeste ve sezâvâr
olduğun ecilden hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne
zuhûra getirilip işbu bin iki yüz elli üç senesi Muharremü'l‑harâmının on üçüncü gününde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârânemden şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı
mevhibet‑makrûn‑ı mülûkâne mûcebince Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği hidmet‑i
celîlesin sana tevcîh ve inâyet edip işbu emr‑i celîlü'l‑kadrim ısdâr ve îsâliçin âsitân‑ı gerdûn‑unvân‑ı
zılliyyet‑menâbımdan ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla
sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği
hidmet‑i celîlesine târih‑i merkûmdan sen mutasarrıf olasın deyü vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben
emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 13 M. sene [1]253
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Redîf‑i mansûre‑i eyâlet‑i Konya Ferîkliği'ni hâiz sâbıkâ Teke ve Hamid sancakları
mutasarrıfı el‑Hâc Osman Paşa dâmet meâlîhiye hüküm:
Eşref‑i memâlik ve emsâr ve eltâf‑ı medâyin ve aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâ‑
hu Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede Şeyhü'l‑Haremlik‑i Hazret‑i Nebevî hidmet‑i celîlesini te’diyeye sen
sâhib‑i iktidâr ve her vechile inâyet‑i aliyye‑i şehinşâhâneme şâyeste ve sezâvâr olduğun ecilden
hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra geti‑
rilip 25 B. sene [1]253 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârânemden şe‑
ref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn‑ı şâhânem mûcebince rütbe‑i vâlâ‑yı vezâ‑
retle Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği hidmet‑i celîlesin sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin
işbu emr‑i celîlü'l‑kadrim ısdâr ve îsâliçin âsitân‑ı gerdûn‑unvân‑ı zılliyyet‑nişânımdan ( ) ta‘yîn
olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim
mûcebince rütbe‑i vâlâ‑yı vezâretle zikrolunan Medine‑i Münevvere Şeyhü'l‑Haremliği hidmet‑i
celîlesine târih‑i merkûmdan sen mutasarrıf olasın deyü vezîr‑i müşârun‑ileyhe hitâben emr‑i şerîf
yazılmışdır. Fî 25 B. sene [1]253

[39.1] Hazînedârlık‑ı Harem‑i Şerif, der‑Medine‑i Münevvere alâ münevverihâ
Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn sâbıkâ hazînedâr‑ı Haremü'n‑Nebevî olan Ahmed
zîde ulüvvuhûya hüküm:
Eşref‑i memâlik‑i emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede hazînedâr‑ı Haremü'n‑Nebevî olan Osman Ağa irtihâl‑i dâr‑ı bekâ edip ol
hidmet‑i celîle mahlûl ve sen hidmet‑i celîlenin edâsıçin ma‘rifet‑i şer‘le kâimmakâm nasb ve ta‘yîn
olunduğunu hâlâ Şeyhü'l‑Haremi'n‑Nebevî olan el‑Hâc Ahmed zîde ulüvvuhû ile Medine‑i Mü‑
nevvere kâdısı olan Mevlânâ el‑Hâc Mustafa zîdet fezâilühûnun başka başka arzları atebe‑i ulyâ‑yı
cihândârîme arz ve takdîm olundukda şeref‑rîz‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnum
mûcebince zikrolunan hazînedâr‑ı Haremü'n‑Nebevî hidemât‑ı celîlesi sana tevcîh buyurulmasını
hâlâ Dâru's‑saâdetim ağası olan Beşir Ağa dâme ulüvvuhû dahi arz etmeğin hâliyâ hakkında ( )
zuhûra getirilip 24 N. sene [1]176 gününde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâ‑
nemde zikrolunan Haremü'n‑Nebevî Hazînedârlığı müteveffâ Osman Ağa hallinden sana tevcîh
ve inâyet edip i‘lâmiçin işbu emr‑i şerîf yazılmışdır. 24 N. sene [1]176

Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn Ali Ağa zîde ulüvvuhûya hüküm:
Sen seyyidetü'l‑muhadderât iklîletü'l‑muhsenât tâcü'l‑mestûrât Şah Sultan dâmet ismetü‑
hâ zâdet iffetühânın baş ağası olup emekdâr ve sadâkat‑şiâr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet
ve sezâvâr‑ı âtıfet olduğun ecilden hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i
re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan iki senesi Şa‘bânü'l‑muazza‑
mının onuncu gününde şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnum mûcebince
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden Haremü'n‑Nebevî Hazînedârlığı
hidmet‑i celîlesin sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; emr‑i
hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve tevakkuf
etmeyip zikrolunan Haremü'n‑Nebevî Hazînedârlığı hidmet‑i celîlesine sen mutasarrıf olasın deyü
emir yazılmışdır. Fî 10 Ş. sene [1]192

İşbu emri battâla hıfz ve ağa‑yı müşârun‑ileyhin arzı geriye verilmişdir.
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Hatt‑ı şerîfi reîs efendimizde kalıp buyuruldusu vardır.
Terkîn şud.
<<Medine‑i Münevvere'de hazînedâr‑ı Harem‑i Şerîf‑i Nebevî olan Ali Ağa Kahire‑i Mısır'da ikâmete
me’mûr olup hidmet‑i celîle‑i mezbûre Şam‑ı Şerîf'de mukîm Harem‑i Hümâyûn ağalarından Beşir Ağa'ya
Dâru's‑saâde Ağası el‑Hâc Cevher Ağa'nın arzıyla tevcîh ve emr‑i şerîf yazılmışdır. 14 C. sene [1]195.>>
Medine‑i Münevvere'de Hazînedâr‑ı Harem‑i Şerîf‑i Nebevî olan Ali Ağa Kahire‑i Mısır'da
ikâmete me’mûr olup hidmet‑i celîle‑i mezbûre Medine‑i Münevvere mücâvirlerinden Eyüb Ağa'ya
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince tevcîh ve emr‑i şerîf yazılmışdır.
29 R. sene [1]195
Medine‑i Münevvere'de bundan akdem hazînedâr‑ı Harem‑i Şerîf‑i Nebevî olan Ali Ağa Kahire‑i
Mısır'a azîmeti takrîbiyle hidmet‑i celîle‑i merkûme Medine‑i Münevvere'de mukîm Eyüb Ağa'ya
ber‑mûceb‑i hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunup lâkin mûmâ‑ileyh ihtiyâr ve alîl olmağla Şam‑ı Şerîf'de
mukîm Harem‑i hümâyûn ağalarından Beşir Ağa'ya bâ‑emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn tevcîhini
Dâru's‑saâde Ağası el‑Hâc Cevher arz ve mûcebince tevcîh ve emri yazılmışdır. 5 B. sene [1]195

[39.2] Niyâbet‑i Harem‑i Şerif, der‑Medine‑i Münevvere alâ münevverihâ
Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn sâbıkâ vekîl‑i nâibü'l‑Harem‑i Nebevî olan Cin Ali
Ağa'ya hüküm ki:
Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede nâib‑i Harem‑i Nebevî olan Ke‑
babcı Ali fiâl‑i kabîh ile me’lûf ve hadîdü'l‑lisân olmakdan nâşî ahâli‑i müşârun‑ileyhâ ile imtizâc‑
ları olmadığını bu def‘a vürûd eden mahzardan zâhir ve âşikâr ve sen her vechile müstakîm ve
sadâkatkâr ve umûr‑ı hidemât‑ı niyâbet‑i Medine‑i Münevvere'ye dahi sâhib‑i iktidâr ve ahâli‑i
muhtereme ile hüsn‑i sülûk ve imtizâcı bedîdâr olup müstahıkk‑ı inâyet olduğun ecilden hakkında
( ) zuhûra getirilip işbu bin yüz yetmiş altı senesi Cumâde'l‑ûlâ'nın yirmi sekizinci gününden avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâneden niyâbet‑i Harem‑i Nebevî hidmetin Kebabcı Ali Ağa ref‘inden sana tevcîh ve
inâyet edip i‘lâmiçin deyü işbu emr‑i şerîf yazılmışdır. 28 Ca. sene [1]176

Battâlı Arabî mahzarı Kebabcı Ali Ağa'nın Mısır'da ikâmetiçin Beylik tarafından emr‑i şerîf yazılmağla
ol tarafda mahfûzdur.
Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn hazînedâr‑ı Haremü'n‑Nebevî olan Osman zîde
ulüvvuhûya hüküm:
Eşref‑i memâlik‑i emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede nâibü'l‑Haremi'n‑Nebevî olan Cevher zîde ulüvvuhûnun azli iktizâ edip
ve sen ol hidmet‑i celîlenin edâsına kâdir ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet
olduğuna binâen hâliyâ hakkında ( ) zuhûra getirilip işbu bin doksan iki senesi Şa‘bân'ının onun‑
cu gününde şeref‑rîz‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnum mûcebince avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden zikrolunan nâib‑i Haremü'n‑Nebevî hidmet‑i celî‑
lesin sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; emr‑i hümâyûn‑ı inâ‑
yet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve tevakkuf etmeyip zikrolu‑
nan nâibü'l‑Haremi'n‑Nebevî hidmet‑i celîlesine sen mutasarrıf olasın deyü emir yazılmışdır. Fî 10
Ş. sene [1]192
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Niyâbet‑i mezbûr Osman üzerinde olduğu kuyûdâtdan müstebân ise de emr‑i hümâyûn sudûrunu şâmil
vürûd eden Rikâb‑ı Hümâyûn arzuhâlinde el‑Hâc Ali üzerinde olduğu tasrîh kılınmış mûcebince emri tecdîd
ve zîre kaydolundu.
Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn ser‑musâhib‑i şehriyârânemden Saîd zîde ulüv‑
vuhû[ya hüküm]:
Eşref‑i memâlik ve emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede nâibü'l‑Haremi'n‑Nebevî olan el‑Hâc Ali fevt olup sen ol hidmet‑i celîle‑
nin edâsına kâdir ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen hakkında
( ) zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk iki senesi Şevvâlü'l‑mükerreminin yirmi dördüncü günün‑
de şeref‑rîz‑i sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnum mûcebince avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne
ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden zikrolunan nâib‑i Haremü'n‑Nebevî hidmet‑i celîlesin sana
tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrû‑
numla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan nâibü'l‑Haremi'n‑Nebevî hidmet‑i
celîle[sine] sen mutasarrıf olasın deyü emr‑i şerîf yazılmışdır. 24 L. sene [1]242

Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn mu‘temedü'l‑mülûk ve's‑selâtîn el‑muhtassu
bi‑mezîdi inâyeti'l‑Meliki'l‑Muîn Harem‑i Hümâyûn ağalarından Reyhan zîde ulüv‑
vuhû tevkî‘‑i refî‘‑i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
eşref‑i memâlik ve emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede nâibü'l‑Haremi'n‑Nebevî olan ser‑musâhib‑i şehriyârânemden muhrec
Saîd fevt olup sen ol hidmet‑i celîlenin edâsına kâdir ve her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı
inâyet olduğuna binâen hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i
pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin iki yüz kırk yedi senesi Cumâde'l‑ûlâ'sının on üçüncü gü‑
nünde avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden şeref‑yâfte‑i sudûr olan
emr ü irâde‑i seniyye‑i şehriyârânem mûcebince nâib‑i Haremü'n‑Nebevî hidmet‑i celîlesin sana
tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; emr [ü] irâde‑i hümâyûn‑ı inâ‑
yet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan nâibü'l‑Haremi'n‑Ne‑
bevî hidmet‑i celîlesine sen mutasarrıf olasın şöyle bilesin alâmet‑i şerîfe i‘timâd kılasın deyü emr‑i
şerîf yazılmışdır. Fî 13 Ca. sene [1]247

Terkîn.
<<Harem‑i Hümâyûn ağavâtından Başkadın zîdet iffetühâ lalası Muhterem zî‑
de ulüvvuhûya hüküm:
Eşref‑i memâlik ve emsâr ve eltâf‑ı medâyin‑i aktâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâhu
Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede nâibü'l‑Haremi'n‑Nebevî olan el‑Hâc Reyhan Ağa irtihâl‑i dâr‑ı bekâ ey‑
lediğini bu def‘a Şeyhü'l‑Harem‑i Nebevî Hâfız İsa Ağa bâ‑tahrîrât inhâ etmekden nâşî hidmet‑i
âlînin icrâsı husûsu Rikâb‑ı Hümâyûn‑ı şâhâneden lede'l‑istîzân hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i
tâcdârânemden emr ü irâde‑i mülûkâne şeref‑rîz‑i sudûr etmiş olmağla mûcebince rütbe‑i celîle‑i
merkûme[nin] sana tevcîhi bâbında emr‑i şerîf sudûrunu Haremeyn‑i Şerîfeyn Evkâfı Nâzırı el‑Hâc
İbrahim Edhem zîde ulüvvuhû bâ‑takrîr inhâ etmeğin mûcebince tevcîh olunup emr‑i şerîfi veril‑
mişdir. 25 N. sene [1]252.>>
Ravza‑i firdevs‑âsâ ve hücre‑i muattara‑i âsumân‑fersâda nâibü'l‑Haremi'ş‑Şerîf‑i Hazret‑i Ne‑
bevî hidmet‑i âlîsiyle mübeccel olan Reyhan Ağa [zîde] mecdühû sene‑i mübârekede irtihâl‑i dâr‑ı
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bekâ ederek yerine işbu sâl‑i meymenet‑iştimâl Ramazân'ında Harem‑i Hümâyûn‑ı ismet‑makrûn‑ı
şâhâne ağavâtından Muhterem Ağa bendeleri bâ‑irâde‑i aliyye‑i mülûkâne nâibü'l‑Harem ta‘yîn
buyurularak yedine lâzım gelen emr‑i âlîsi verilmiş olup ancak bu def‘a verilen nizâma nazaran
me’mûriyyet‑i şerîfin tevkîfi husûsuna irâde‑i seniyye‑i mülûkâne şeref‑sünûh buyurulduğundan
ber‑mantûk‑ı irâde‑i seniyye emr‑i âlî kaydı terkîn olarak battâlda hıfzı husûsunu hâlâ Haremeyn‑i
Muhteremeyn Evkâfı Nâzırı el‑Hâc İbrahim Edhem Efendi hazretleri takrîr ve takrîri bâlâsına mûce‑
bince kaydı terkîn olunmak bâbında fermân‑ı âlîşân sâdır olmağın mûcebince kaydı terkîn olunup
bu mahalle şerh verildi. 20 L. sene [1]252

[s. 280]

Nâibü'l‑Haremlik‑i Hazret‑i Nebevî, der‑Medine‑i Münevvere [alâ]‑nûrihâ
Kıdvetü'l‑havâs ve'l‑mukarrebîn sâbıkâ ser‑musâhib‑i şehriyârânem olup bu def‘a
Nâibü'l‑Haremlik‑i Hazret‑i Nebevî hidmet‑i celîlesi uhdesine ihâle ve tefvîz kılınan
Osman zîde ulüvvuhû tevkî‘‑i refî‘‑i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Eşref‑i memâlik ve emsâr ve eltâf‑ı medâyin ve akdâr olan Medine‑i Münevvere nevverehâ'llâ‑
hu Teâlâ ilâ yevmi'l‑âhirede nâibü'l‑Harem‑i Hazret‑i Nebevî bulunan Muhterem Ağa irtihâl‑i dâr‑ı
bekâ eylemiş olduğuna ve sen ki mûmâ‑ileyhsin sen dâire‑i hümâyûn‑ı mülûkânem emekdârların‑
dan olarak mukaddemce iki bin guruş maâş ile çerâğ kılınmış olduğuna binâen hidmet‑i celîle‑i
mezkûrenin mahallinde olan vâridât‑ı mahsûsası ve sâlifü'z‑zikr iki bin guruş maâş‑ı muayyenen ile
uhdene ihâlesi husûsuna müsâade‑i seniyyem erzân kılınması bu def‘a tarafından niyâz ve istid‘â
olmakdan nâşî hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve kemâl‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem
zuhûra getirilip işbu bin iki yüz elli altı senesi şehr‑i Cumâde'l‑ûlâ'sının yirmi ikinci gününde avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i tâcdârânemden şeref‑efzâ‑yı sünûh ve sudûr olan emr‑i
hümâyûn‑ı mevhibet‑makrûn‑ı şehriyârânem mûcebince zikrolunan Nâibü'l‑Haremlik‑i Hazret‑i
Nebevî hidmet‑i celîlesi iltimâsın vechile sana ihâle ve tefvîz kılınmış olmağla muktezâ‑yı me’mû‑
riyyetin üzere ol cânib‑i seniyyü'l‑menâkıba varıp hidmet‑i lâzımeni kemâ yenbagî rü’yet ve tem‑
şiyete mübâderet ve devâm‑ı ömür ü ikbâl ve şevket ve kıvâm‑ı ferr ü iclâl ve saltanat‑ı pâdişâhâ‑
nem daavâtına ez‑ser‑nev iştigâl ve mübâşeret ve her hâlde Şeyhü'l‑Harem‑i Hazret‑i Nebevî ve
Harem‑i Şerif müdîri ve sâir hidmet‑i celîle‑i harem‑i muhterem ile müstes‘ad ve mükerrem olan
zevât ve me’mûrîn ile levâzım‑ı hüsn‑i muâşerete ihtimâm ve dikkat ve zinhâr hidmet‑i me’mûren‑
de bir gûne kusûr ve tekâsül vukû‘a gelmemesine kemâliyle i‘tinâ ve sarf‑ı makderet ve münâfî‑i
rızâ‑yı Bârî vaz‘a cür’etden hazer ve mücânebet eyleyesin şöyle bilesin alâmet‑i şerîfe i‘timâd kıla‑
sın. Fî 22 Ca. sene [12]56

[s. 281]

[40.] Hânlık‑ı Kırım

Sâbıkı Kaplan Giray Hân'a tevcîh, 25 R. sene [1]143
Sâbıkı Mengli Giray Hân'a tevcîh, gurre‑i Ca. sene [1]150
Sâbıkâ Kalgay Selamet Giray Sultan'a tevcîh, 29 L. sene [1]152
Kemâ‑kân ibkâ, evâsıt‑ı Za. sene [1]153
Sâbıkâ Kalgay Selim Giray Sultan'a tevcîh, 15 L. sene [1]156
Kalgay‑ı sâbık Arslan Giray Sultan'a tevcîh, 2 C. sene [1]161
Kemâ‑kân ibkâ, 5 Ş. sene [1]167
Sâbıkâ Nureddin Halim Giray Sultan'a tevcîh, gurre‑i M. sene [1]169
Kemâ‑kân ibkâ, evâsıt‑ı M. sene [1]171
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Kemâ‑kân ibkâ, evâsıt‑ı Z. sene [1]171
Kırım Giray Hân'a tevcîh, 10 S. sene [1]172
Kemâ‑kân ibkâ, 24 Z. sene [1]176
Selim Giray Hân'a tevcîh, 23 Ra. sene [1]178
Esbakı Arslan Giray Hân'a tevcîh, 13 L. sene [1]180
Sâbıkâ Kalgay Selamet Giray Hânzâde Maksud Giray Sultan'a tevcîh, 10 M. sene [1]181
Kırım Giray Hân'a tevcîh, 27 Ca. sene [1]182
Kalgay‑ı esbak Arslan Giray Hânzâde Devlet Giray Sultan'a tevcîh, 29 Za. sene [1]182
Sâbıkâ Nureddin Selim Giray Hânzâde Kaplan Giray Sultan'a tevcîh, 25 L. sene [1]183
Selim Giray Hân'a tevcîh, 13 B. sene [1]184
Maksud Giray Hân'a tevcîh, 11 Ş. sene [1]185
Sâhib Giray Hân'a tevcîh, 27 Za. sene [1]188
Devlet Giray Hân'a tevcîh, 27 Za. sene [1]188
[s. 282]

[40.1] Kalgaylık‑ı Kırım

Nureddin olan Selamet Giray Sultan'a tevcîh, 7 S. sene [1]140
Âdil Giray Sultan'ın fevtinden karındaşı Feth Giray Sultan'a tevcîh, 7 M. sene [1]149
Mengli Giray Hân'ın birâderi Selamet Giray Sultan'a tevcîh, gurre‑i Ca. sene [1]150
Selamet Giray Hân'ın birâderzâdelerinden Gâzi Giray Hânzâde Azamet Giray Sultan'a tevcîh, 24
Z. sene [1]152
Kaplan Giray Hânzâde Selim Giray Sultan'a tevcîh, 13 L. sene [1]155
Sâbıkâ Nureddin Şahin Giray Sultan'a tevcîh, 13 Z. sene [1]156
Nureddin olan Safa Giray Sultanzâde Bahadır Giray Sultan'a tevcîh, 15 B. sene [1]160
Feth Giray Hânzâde Selim Giray Sultan'a tevcîh, 28 N. sene [1]161
Halim Giray Hân'ın birâderi Devlet Giray Sultan'a tevcîh, 13 Ra. sene [1]169
Hacı Giray Sultan'a tevcîh, gurre‑i R. sene [1]172
Selim Giray Sultan'a tevcîh, 20 Ş. sene [1]172
Sâbıkâ Kuban Seraskeri Baht Giray Sultanzâde Saâdet Giray Sultan'a tevcîh, 28 Ş. sene [1]173
Selamet Giray Hânzâde Maksud Giray Sultan'a tevcîh, 28 Ra. sene [1]176
Mesud Giray Sultan'a tevcîh, 3 Ra. sene [1]178
Mehmed Giray Sultan'a tevcîh, gurre‑i Ca. sene [1]178
İslâm Giray Sultan'a tevcîh, 6 C. sene [1]181
Arslan Giray Hânzâde Mesud Giray Sultan'a tevcîh, 11 C. sene [1]182
Arslan Giray Hânzâde Şahbaz Giray Sultan'a tevcîh, gurre‑i Z. sene [1]182
İsmi açık tevcîh, 25 L. sene [1]183
Feth Giray Hânzâde Mehmed Giray Sultan'a tevcîh, 23 B. sene [1]184
Kırım Giray Hânzâde Baht Giray Sultan'a tevcîh, 13 Ş. sene [1]185
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[40.2] Hânlık‑ı Cânib‑i Kuban696

Sâbıkâ Kalgay olan Arslan Giray Hânzâde Şahbaz Giray Sultan'a bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn tevcîh, 27 Za. sene 1201
Müşârun‑ileyh umûmen kabâil‑i Abaza ve Çerâkise ve tavâif‑i Tatar'a ve kabâil halkı olan esnâf‑ı
sâireye hân olup şol ki şerâit‑i âyin‑i hânî ve zavâbıt‑ı kavânîn‑i fermân‑rânîdir ber‑muktezâ‑yı
şer‘‑i kavîm icrâ eylemek şartıyla.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 283]
[s. 285]

[41.] Voyvodalık‑ı Boğdan697

Ligorzâde İskerlet Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devlet‑i Aliyye'nin eben an‑ceddin
perverde‑i kerem ü ni‘met ve meşmûl‑i lutf u inâyet olup voyvodazâde olduğundan mâadâ zâtında reşîd
ve kârgüzâr ve zabt ve tanzîm‑i umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu ahvâl ve etvârından zâhir
ve bedîdâr olduğuna binâen ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâmım enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının
zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûsum olan Boğdan memleketi reâyâsının hıfz u
hırâset ve himâyet ve sıyânetine dikkat ve vakt ü zamânıyla emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîline
ve sâir fermânım olan husûsâtın rü’yet ve temşiyeti ile memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûru
tanzîm ve tesviyesine bezl‑i kudret birle tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhâneme sarf‑ı tâb ü tâkat
eylemen melhûz‑ı mülûkânem olduğuna binâen hâliyâ ( ) zuhûra getirilip işbu bin yüz yetmiş senesi
Cumâde'l‑âhire'sinin yirmi dördüncü gününden üç sene bir tahvîl ile avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince zikrolunan Boğdan Voyvodalığı
mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 24 C. sene [1]170
Hâlâ Boğdan voyvodası olan Ligorzâde İskerlet Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devlet‑i
Aliyye'nin eben an‑ceddin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf ve inâyeti olup zâtında reşîd
ve kârgüzâr ve zabt ve tanzîm‑i umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu ahvâl ve etvârından zâhir
ve bedîdâr olduğuna binâen ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâm enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının
zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûsum olan Boğdan698 memleketi reâyâsının hıfz u
hırâset ve himâyet ve sıyânetine dikkat ve vakt ü zamânıyla emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîline ve
sâir fermân olan husûsâtın rü’yet ve temşiyeti ile memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûru tanzîm
ve tesviyesine bezl‑i kudret birle tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhâneye sarf‑ı tâb ü tâkat eylemen
melhûz‑ı mülûkâne olduğuna binâen hâliyâ ( ) zuhûra getirilip âsâyiş‑i memleket ve sıyânet‑i raiyyet
için üç sene bir tahvîl ile zabt olunagelen Boğdan Voyvodalığı'nın re’s‑i senesi takarrüb eylemekden
nâşî îfâsı lâzım gelmekle işbu yüz yetmiş bir senesi Cumâde'l‑âhire'sinin yirmi dördüncü gününden
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince zikrolunan Boğdan Voyvodalığı yine sana ibkâ ve mukarrer
kılınmağla kemâ‑kân mutasarrıf olman için hüküm yazılmışdır. Fî 14 R. sene [1]171
Sâbıkâ Dîvân‑ı Hümâyûn tercümânı olan Yanaki hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devlet‑i Aliyyemin
perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf ve inâyeti olup reşîd ve sadâkatkâr ve zabt u rabt‑ı
memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu ecilden ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâm enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm
hazerâtının zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûs‑ı pâdişâhî olan Boğdan memleketi
reâyâsının hıfz u hırâsetinde ve sâir ve ahâli‑i vilâyet ve terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet ve emvâl‑i mîriyyenin
cem‘ ve tahsîlinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memlekete dâir ahvâlde sadâkat ve istikâmet
edeceği melhûz‑ı mülûkâne olduğuna binâen işbu bin yüz yetmiş bir senesi Zilhicceti'ş‑şerîfesi
gurresinden memleketin ‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne
ve avârif‑i behiyye‑i şehinşâhâneden fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve memleketi i‘mâra dikkat ve her
696 Kuban' (Krasnodar Krayı, Rusya)
697 Bogdan (Moldova‑Romanya)
698 Metinde "Bağdad" şeklinde yazılmıştır.
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hâlde lâzıme‑i sadâkate riâyet eylemek şartıyla zikrolunan Boğdan Voyvodalığı mesfûra bâ‑hatt‑ı
hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti Z. sene 1171
Devlet‑i Aliyye'nin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf u inâyeti olup reşîd ve sadâkatkâr
ve zabt u rabt‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu ecilden ecdâd‑ı izâm [ve] âbâ‑i kirâm enâra'llâhu
Teâlâ berâhînehüm hazerâtının zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûsum olan Boğdan
memleketi reâyâsının hıfz u hırâsetinde ve sâir ahâli‑i vilâyet ve terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet ve emvâl‑i
mîriyyenin cem‘ ve tahsîlinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memlekete dâir ahvâlde sadâkat
ve istikâmet edeceği melhûz‑ı mülûkâne olduğuna binâen bin yüz yetmiş bir senesi Zilhicce'si
gurresinden memleketin ‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve memleketi i‘mâra dikkat eylemek şartıyla Yanaki hutimet avâkıbuhûya
tevcîh ve üzerinde olmağla zikrolunan Boğdan Voyvodalığı işbu bin yüz yetmiş iki senesi Zilhicce'si
gurresinden şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince bundan böyle
sadâkat ve istikâmet eylemek şartıyla yine mûmâ‑ileyh Yanaki Voyvoda'ya ibkâ ve mukarrer
kılınmışdır. Fî gurreti Z. sene [1]172
Zikrolunan Boğdan Voyvodalığı yine mûmâ‑ileyh Yanaki Voyvoda'ya yetmiş üç Zilhicce'si
gurresinden [bâ]‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ kılınmışdır. Fî 21 Za. sene [1]173
Yanakizâde Ligor hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr.
Devlet‑i Aliyye'nin perverde‑i kerem ve ni‘meti ve hâlâ Boğdan voyvodası olan Yanaki
Voyvoda'nın oğlu olup reşîd olduğuna binâen Boğdan memleketinin nizâm‑ı umûrunda bu vakte dek
babası maiyyetinde sadâkat ve istikâmeti zâhir ve bedîdâr ve zabt u rabt‑ı memlekete dahi her vechile
sâhib‑i iktidâr olduğu etvârından âşikâr olduğu ecilden ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâm enâra'llâhu Teâlâ
berâhînehüm hazerâtının zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûs‑ı hazret‑i cihândârî olan
Boğdan memleketi reâyâsının hıfz u hırâsetinde ve sâir ahâli‑i vilâyet ve terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet ve
emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîlinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memlekete dâir ahvâlde sadâkat
edeceği melhûz‑ı mülûkâne olduğuna binâen bin yüz yetmiş dört senesi Zilhicce'si gurresinden zabt
etmek üzere memleketin ‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve memleketi i‘mâra dikkat ve her hâlde lâzıme‑i sadâkate riâyet eylemek
şartıyla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn mûcebince mûmâ‑[ileyh] mezkûr Yanaki Voyvoda'nın
oğlu Ligor hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra tevcîh olunmuşdur. Fî 9 Za. sene [1]174
Hâlâ Boğdan Voyvodası Yanakizâde Ligor Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr.
Devlet‑i Aliyye'nin perverde‑i kerem ve ni‘meti olup reşîd olduğuna binâen Boğdan memleketinin
nizâm‑ı umûrunda bu vakte dek sadâkat ve istikâmeti zâhir ve bedîdâr ve zabt u rabt‑ı memlekete
dahi her vechile sâhib‑i iktidâr olduğu etvârından âşikâr olduğu ecilden ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâm
enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûs‑ı
hazret‑i cihândârî olan Boğdan memleketi reâyâsının hıfz u hırâsetinde ve sâir ahâli‑i vilâyet ve
terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet ve emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîlinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı
memlekete dâir ahvâlde sadâkat ve istikâmet edeceği melhûz‑ı hümâyûn‑ı mülûkâne olduğuna
binâen yetmiş dört senesi Zilhicceti'ş‑şerîfesi gurresinden zabt etmek üzere memleketin ‘imârına
vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile Boğdan Voyvodalığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup üzerinde
olmağla işbu bin yüz yetmiş beş senesi Zilhicce'si gurresinden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i
behiyye‑i hüsrevâneden fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve memleketi i‘mâra dikkat ve her hâlde lâzıme‑i
sadâkate riâyet eylemek şartıyla şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
zikrolunan Boğdan Voyvodalığı mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer kılınmağla kemâ‑kân mutasarrıf
olmak için hüküm yazılmışdır. Fî 4 Za. sene 1175
Hatt‑ı hümâyûnu sâhib‑i devlet hazretleri taraflarında kalmışdır.
Tetimme.
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Kıdvetü ümerâi'l‑milleti'l‑Mesîhiyye umdetü küberâi't‑tâifeti'l‑İseviyye sâbıkâ
Dîvân‑ı Hümâyûnum tercümânı olan İskerletzâde Aleksandır hutimet avâkıbuhû
bi'l‑hayra hüküm:
Sen Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımın perverde‑i nân ve ni‘meti olduğundan başka müd‑
det‑i tercümânlığında âsâr‑ı sadâkat ve istikâmet dîbâce‑i etvârından zâhir ve bedîdâr ve her hâlde
sâdık ve kârgüzâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve tanzîm ve tensîk [ve] tevsîk‑i umûr‑ı vilâyete sâhib‑i
liyâkat ve iktidâr ve nezd‑i hudâvendigârânemde min külli'l‑vücûh mu‘temed ve mevsûk olduğun‑
dan ahvâl‑i girdârından nümûdâr olmakdan699 nâşî hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne
ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan dokuz senesi
şehr‑i Rebîü'l‑evvel'inin gurresinde şeref‑bahşâ‑yı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum
mûcebince memâlik‑i mevrûse‑i şâhânemden olan Boğdan memleketi reâyâsının hıfz u hırâset ve
himâyet ve sıyânetine ihtimâm ve dikkat ve reâyâ‑yı mersûmenin haklarında derkâr olan merha‑
met ve şefkat‑i mülûkânem mübtegâsı ve hatt‑ı şerîf‑i merâhim‑redîfimle muvaşşahan mufassal
ve meşrûh mukaddem şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i münîfim mantûku üzere cizyelerini Hazîne‑i
Âmireme teslîm ve sâir fermânım olan husûsâtı senden matlûb olan sıdk u sedâda muvâfık vechile
rü’yet ve temşiyet ve memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûrunu tesviyeye bezl‑i kudret ve tahsîl‑i
rızâ‑yı meyâmin‑intimâ‑yı hudâvendigârâneme sarf‑ı tâb ü tâkat eylemen şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden zikrolunan Boğdan Memleketi Voyvodalığı sana
tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrû‑
numla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Boğdan Memleketi Voyvodalığı'na
sen mutasarrıf olup kemâl‑i sadâkat ve istikâmetin muktezâsınca uhdene ihâle olunan memleket‑i
merkûmenin vâki‘ olan umûr ve husûslarının rü’yet ve temşiyetinde ve reâyâsının ve sâir ahâli‑i
vilâyetinin himâyet ve sıyânetinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memleketde ve cizye‑i mîriyye‑
nin vakt ü zamânıyla Hazîne‑i Âmireme ve havâle olunan mahallere edâ ve teslîminde ve ecnâs‑ı
zehâirin fermânım olduğu vechile peyderpey Âsitâne‑i Saâdetime tesyîrinde ihtimâm ve dikkat ve
zulm ü taaddîden be‑gâyet hazer ve mücânebet üzere olasın şöyle bilesin alâmet‑i şerîfe i‘timâd
kılasın. Tahrîren fî gurreti Ra. sene [1]199

Lâkin kendisi firâr eyledi, muâfiyyeti geri kalmışdır.
Muâfiyyeti tahrîr olundu. Za. sene 1200
[s. 286]

﴾ Boş sayfa﴿

[s. 288]

Boğdan Voyvodalığı yetmiş dört senesi Zilhicce'si gurresinden zabt etmek üzere memleket‑i
Boğdan'ın ‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile voyvodalığı mezbûr Yanakizâde Ligor
Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra tevcîh ve senesi hitâmında ibkâ olunup üzerinde olmağla işbu
bin yüz yetmiş altı senesi Zilhicce'si gurresinden olmak üzere dahi avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince voyvodalık‑ı mezbûr
mûmâ‑ileyh Yanakizâde Ligor Voyvoda'ya ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 28 B. sene 1176
Hatt‑ı hümâyûnu sâhib‑i devlet hazretleri taraflarından kalmışdır.
Kıdvetü a‘yâni'l‑milleti'l‑Mesîhiyye sâbıkâ Dîvân‑ı Hümâyûnum tercümânı olan
Ligor veled‑i Aleksandra zîde rüşdühûya hüküm ki:
Sen Devlet‑i Aliyyemin nân‑perverde ve terbiyet‑gerdesi ve sadâkatkâr ve zabt u rabt‑ı
memlekete sâhib‑i iktidâr olup husûsan müddet‑i vâfireden beri dâire‑i Dîvân‑ı Hümâyûnumda
istikâmet üzere hidemât‑ı pesendîden zuhûr ve her vechile müstahıkk‑ı inâyet ve sezâvâr‑ı âtıfet
699 Metinde "ol mikdâr" şeklinde yazılmıştır.
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olduğuna binâen ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâmım enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının zamân‑ı
saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûsum olan Boğdan memleketi reâyâsının hıfz u hırâset
ve himâyet ve sıyânetine dikkat ve vakt ü zamânıyla emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîline ve sâir
fermânım olan husûsâtın rü’yet ve temşiyeti ile memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûrunun tanzîm
ve tesviyesine bezl‑i kudret ile tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhâneme sarf‑ı tâb ü tâkat eylemen
melhûz‑ı mülûkânem olmağla hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i
seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz yetmiş yedi senesi şehr‑i Ramazânü'l‑mübârekinin
yirmi yedinci gününden üç sene bir tahvîl ile zabt etmek üzere avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i
behiyye‑i şehinşâhânemden şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûcebince
zikrolunan Boğdan Voyvodalığın sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum
ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve
tevakkuf etmeyip ber‑vech‑i muharrer üç sene bir tahvîl ile Boğdan Voyvodalığı'na sen mutasarrıf
olup kemâl‑i sadâkat ve istikâmetin muktezâsınca uhde‑i ihtimâmına taklîd olunan Boğdan
memleketinin vâki‘ olan umûr ve husûslarının kemâ yenbagî rü’yet ve temşiyetinde ve reâyâsının
ve sâir ahâli‑i vilâyetin himâyet ve sıyânetinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memleketde
ve emvâl‑i mîriyyenin vakt ü zamânıyla Hazîne‑i Âmireme ve havâle olunan mahallere edâ ve
teslîminde ve ecnâs‑ı zehâyirin fermânım olduğu vechile peyderpey Âsitâne‑i Saâdetime tesyîrinde
kemâl‑i ihtimâm ve dikkat ve zulm ü taaddîden be‑gâyet hazer ve mücânebet üzere olup ve berâtın
ihrâcıyla mukayyed olasın şöyle bilesin. Fî 27 N. sene [11]77
Zikrolunan Boğdan Voyvodalığı yine mûmâ‑ileyh Ligor veled‑i Aleksandra Voyvoda'ya yetmiş
sekiz senesi Ramazân'ının yirmi yedinci gününden olmak üzere şeref‑rîz‑i sudûr eden emr‑i
hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 15 N. sene [1]178
İlmühaberi verilmişdir.
Zikrolunan Boğdan Voyvodalığı İskerlet neslinden olup hâlâ voyvoda olan mûmâ‑ileyh
Aleksandrazâde Ligor hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır.
Fî 7 L. sene [1]179
İlmühaberi verilmişdir.
Hatt‑ı hümâyûnu sâhib‑i devlet efendimizde kalmışdır.
Voyvodalık‑ı mezbûr sâbıkâ Boğdan voyvodası olan Yanakizâde Ligor Voyvoda'ya şeref‑sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince seksen senesi Ramazân'ının dördüncü gününden
üç sene bir tahvîl ile zabt etmek şartıyla tevcîh olunmuşdur. Fî 4 N. sene [1]180
Voyvodalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Yanakizâde Ligor Voyvoda'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 25 Ş. sene [1]181
Voyvodalık‑ı mezbûr Yanakizâde Ligor Voyvoda'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. Fî 26 Ş. sene [1]182
Voyvodalık‑ı mezbûr sâbıkâ Eflak Voyvodası Kostantin veled‑i İskerlet Voyvoda'ya tevcîh
olunup emr‑i şerîf verilmişdir. Fî 23 Ra. sene [1]183
İftihâru ümerâi'l‑milleti'l‑Mesîhiyye muhtâru küberâi't‑tâifeti'l‑İseviyye sâbıkâ
Dîvân‑ı Hümâyûnum tercümânı olan İskerletzâde Kostantin Voyvoda hutimet avâ‑
kıbuhû bi'l‑hayra hüküm ki:
Sen Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımın perverde‑i nân ve ni‘met‑i bî‑şümâr ve müstağrık‑ı
lutf ü inâyet‑i adîmü'l‑inhisârı olduğundan başka âsâr‑ı sadâkat ve istikâmet dîbâce‑i etvârından
nümûdâr ve her hâlde sâdık ve kârgüzâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve tanzîm ve tensîk‑i umûr‑ı
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vilâyete sâhib‑i liyâkat ve iktidâr ve min külli'l‑vücûh mu‘temed ve mevsûk olduğun ahvâl‑i girdârın‑
dan zâhir ve bedîdâr olmakdan nâşî hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i
re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan bir senesi Şa‘bânü'l‑muazzamın
on dördüncü gününden şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûcebince
mülk‑i mevrûs‑ı şâhânemden olan Boğdan memleketi reâyâsının hıfz u hırâset ve himâyet ve sıyâ‑
netine ihtimâm ve dikkat ve reâyâ‑yı mersûmenin haklarında derkâr olan merhamet ve şefkat‑i
mülûkânem mübtegâsı üzere cizyelerini Hazîne‑i Âmireme teslîm ve sâir fermânım olan husûsâtı
senden matlûb olan sıdk u sedâda muvâfık vechile rü’yet ve temşiyet ve memleket‑i merkûmenin
kâffe‑i umûrunu tesviyeye bezl‑i kudret ve tahsîl‑i rızâ‑yı meyâmin‑intimâ‑yı hudâvendigârâneme
sarf‑ı tâb ü tâkat eylemen şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden
zikrolunan Boğdan Memleketi Voyvodalığı sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuş‑
dur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûce‑
bince zikrolunan Boğdan Memleketi Voyvodalığı'na sen mutasarrıf olup kemâl‑i sadâkat ve istikâ‑
metin muktezâsınca uhde‑i ihtimâmına taklîd olunan Boğdan memleketinin vâki‘ olan umûr ve
husûslarının kemâ yenbagî rü’yet ve temşiyetinde ve reâyâsının ve sâir ahâli‑i vilâyetin himâyet ve
sıyânetinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memleketde ve emvâl‑i mîriyyenin vakt ü zamânıyla
Hazîne‑i Âmireme ve havâle olunan mahallere edâ ve teslîminde ve ecnâs‑ı zehâyirin fermânım
olduğu vechile peyderpey Âsitâne‑i Saâdetime tesyîrinde ihtimâm ve dikkat ve zulm ü taaddîden
be‑gâyet hazer ve mücânebet üzere olup berâtın ihrâcıyla mukayyed olasın şöyle bilesin deyü
yazılmışdır. 14 Ş. sene [1]191

Ma‘den Kalemi'ne dahi ilmühaberi verilmişdir.
Kıdvetü ümerâi'l‑milleti'l‑Mesîhiyye umdetü küberâi't‑tâifeti'l‑İseviyye İsker‑
letzâde Aleksandri Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra hüküm ki:
Sen Devlet‑i Aliyyemin eben an‑ceddin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf ve inâ‑
yeti olup zâtında reşîd ve kârgüzâr ve zabt ve tanzîm‑i umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğun
etvârından zâhir ve bedîdâr olduğuna binâen hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve
meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan altı senesi Cumâ‑
de'l‑âhire'sinin yirmi yedinci gününde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum
mûcebince memâlik‑i mevrûse‑i şâhânemden olan Boğdan memleketi reâyâsının hıfz u hırâset ve
himâyet ve sıyânetine ihtimâm ve dikkat ve reâyâ‑yı mersûmenin haklarında derkâr olan merha‑
met ve şefkat‑i mülûkânem mübtegâsı ve hatt‑ı şerîf‑i merâhim‑redîfimle muvaşşahan mufassal
ve meşrûh mukaddem şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i münîfim mantûku üzere cizyelerini Hazîne‑i
Âmireme teslîm ve sâir fermânım olan husûsâtı senden matlûb olan sıdk u sedâda muvâfık vechile
rü’yet ve temşiyet ve memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûrunu tesviyeye bezl‑i kudret ve tahsîl‑i
rızâ‑yı meyâmin‑intimâ‑yı hudâvendigârâneme sarf‑ı tâb ü tâkat eylemen şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden Boğdan Memleketi Voyvodalığı sana tevcîh ve
inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır
olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Boğdan Memleketi Voyvodalığı'na sen muta‑
sarrıf olup kemâl‑i sadâkat ve istikâmetinin muktezâsınca uhdene ihâle olunan memleket‑i merkû‑
menin vâki‘ olan umûr ve husûslarının rü’yet ve temşiyetinde ve reâyânın ve sâir ahâli‑i vilâyetin
himâyet ve sıyânetinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memleketde ve cizye‑i mîriyyenin vakt ü
zamânıyla Hazîne‑i Âmireme ve havâle olunan mahallere edâ ve teslîminde ve ecnâs‑ı zehâyirin
fermânım olduğu vechile peyderpey Âsitâne‑i Saâdetime tesyîrinde ihtimâm ve dikkat ve zulm ü
taaddîden hazer ve mücânebet üzere olasın şöyle bilesin alâmet‑i şerîfe i‘timâd kılasın.
Tahrîren fi'l‑yevmi's‑sâbi‘ ve'l‑ışrîn min Cumâde'l‑âhire sene sitte ve tis‘în ve miete ve elf. 27 C.
sene [1]196
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[s. 284]

Voyvodalık‑ı Boğdan
Sâbıkâ Eflak voyvodası olan Aleksandır öteden beri Devlet‑i Aliyye'nin eben an‑ceddin perverde‑i
kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf u inâyet olup zâtında reşîd ve kârgüzâr ve zabt ve tanzîm‑i umûr‑ı
memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu etvârından zâhir ve bedîdâr olduğuna binâen hakkında mezîd‑i
inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhâne zuhûra getirilip memâlik‑i
mevrûse‑i şehinşâhâneden olan Boğdan memleketi reâyâsının hıfz u hırâset ve himâyet ve sıyânete
ihtimâm ve dikkat ve mukaddemâ verilen nizâm muktezâsınca Boğdan reâyâsının merhamet ve
şefkat‑i mülûkâne mübtegâsınca tahammüllerine göre tahmîl olunacak cizyelerini iki senede bir def‘a
Hazîne‑i Âmire'ye edâ ve tesyîr ve teslîm ve sâir fermân olan husûsâtı kendiden matlûb olan sıdk u
sedâda muvâfık vechile rü’yet ve temşiyet ve memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûrunu tesviyeye
bezl‑i kudret eylemek şartıyla 22 S. sene 1201 gününde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden zikrolunan
Boğdan Memleketi Voyvodalığı tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Fî 22 S. sene 1201

[s. 289]

[42.] Voyvodalık‑ı Eflak

Hâlâ Eflak voyvodası olan İskerletzâde Kostantin Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devlet‑i
Aliyye'nin eben an‑ceddin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf u inâyet olup zâtında reşîd
ve kârgüzâr ve zabt ve tanzîm‑i umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu etvârından zâhir ve
bedîdâr olduğuna binâen ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâmım enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının
zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûsum olan Eflak memleketi reâyâsının hıfz u hırâset
ve himâyet ve sıyânetine vakt ü zamânıyla emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîline ve sâir fermânım
olan husûsâtın rü’yet ve temşiyeti ile memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûru tanzîm ve tesviyesine
bezl‑i kudret birle tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhâneme sarf‑ı tâb ü tâkat eylemek melhûz‑ı
mülûkânem olduğuna binâen hâliyâ ( ) zuhûra getirilip âsâyiş‑i raiyyet için işbu bin yüz yetmiş senesi
Cumâde'l‑âhire'sinin yirmi dördüncü gününden üç sene bir tahvîl ile avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden
şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince mûmâ‑ileyhe kemâ‑kân ibkâ ve
mukarrer kılınmışdır. Fî 24 C. sene 1170
Hâlâ Eflak voyvodası olan İskerletzâde Kostantin Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devlet‑i
Aliyye'nin eben an‑ceddin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf ve inâyeti olup zâtında reşîd
ve kârgüzâr ve zabt ve tanzîm‑i umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu ahvâl ve etrvârından zâhir
ve bedîdâr olduğuna binâen ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâm enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının
zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûsum olan Eflak700 memleketi reâyâsının hıfz u
hırâset ve himâyet ve sıyânetine dikkat ve vakt ü zamânıyla emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîline ve
sâir fermânım olan husûsâtın rü’yet ve temşiyeti ile memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûru tanzîm
ve tesviyesine bezl‑i kudret birle tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhâneye sarf‑ı tâb ü tâkat eylemen
melhûz‑ı mülûkâne olduğuna binâen voyvodalık‑ı mezbûr bundan akdem sana tevcîh olunup
üzerinde olmağla hâliyâ hakkında ( ) zuhûra getirilip âsâyiş‑i memleket ve sıyânet‑i raiyyet için üç
sene bir tahvîl ile zabt olunagelen Eflak Voyvodalığı'nın re’s‑i senesi takarrüb eylemekden nâşî ibkâsı
lâzım gelmekle işbu bin yüz yetmiş bir senesi Cumâde'l‑âhire'sinin yirmi dördüncü gününden avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince zikrolunan Eflak Voyvodalığı yine sana ibkâ ve mukarrer kılınmağla
kemâ‑kân mutasarrıf olmak için emr‑i şerîf verilmişdir. Fî 14 R. sene [1]171
Sâbıkâ Boğdan voyvodası olan Ligorzâde İskerlet Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devlet‑i
Aliyye'nin eben‑an‑ceddin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf ve inâyeti olup zâtında reşîd
ve kârgüzâr ve zabta ve tanzîm‑i umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu ahvâl ve etrâfından zâhir
700 Metinde "Bağdad" şeklinde yazılmıştır.
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ve bedîdâr olduğuna binâen ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâm enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının
zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûs‑ı pâdişâhî olan Eflak memleketi reâyâsının hıfz u
hırâsetinde ve sâir ahâli‑i vilâyet ve terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet ve emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîlinde
ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memlekete dâir ahvâlde sadâkat ve istikâmetin melhûz‑ı mülûkâne
olduğuna binâen işbu bin yüz yetmiş bir senesi Zilhicceti'ş‑şerîfesi gurresinden memleketin ‘imârına
vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i şehinşâhâneden
fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve memleketi i‘mâra dikkat ve her hâlde lâzıme‑i sadâkate riâyet eylemek
şartıyla zikrolunan Eflak Voyvodalığı mesfûra bâ‑hatt‑ı hümâyûn tevcîh olunmuşdur. Fî gurreti Z.
sene [1]171
Devlet‑i Aliyye'nin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf ve inâyeti olup reşîd ve
sadâkatgüzâr ve zabt u rabt‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu ecilden ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâm
enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûsum olan
Eflak memleketi reâyâsının hıfz u hırâsetinde ve sâir ahâli‑i vilâyet ve terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet ve
emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîlinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memlekete dâir ahvâlde
sadâkat ve istikâmet edeceği melhûz‑ı mülûkâne olduğuna binâen bin yüz yetmiş bir senesi Zilhicce'si
gurresinden memleketin ‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile avârif‑i aliyye‑i mülûkâneden
fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve memleketi i‘mâra dikkat eylemek şartıyla Ligorzâde İskerlet hutimet
avâkıbuhûya tevcîh ve üzerinde olmağla zikrolunan Eflak Voyvodalığı işbu bin yüz yetmiş iki senesi
Zilhicce'si gurresinden şeref‑bahş‑ı sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn mûcebince bundan
böyle dahi sadâkat ve istikâmet eylemek şartıyla Eflak Voyvodalığı mûmâ‑ileyh Ligorzâde İskerlet
Voyvoda'ya ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî gurreti Z. sene [1]172
Zikrolunan Eflak Voyvodalığı mûmâ‑ileyh Ligorzâde İskerlet Voyvoda'ya yetmiş üç senesi
Zilhicce'si gurresinden bâ‑hatt‑ı hümâyûn ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 21 Za. sene [1]173
Sâbıkâ Eflak voyvodası olan İskerletzâde Kostantin Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devlet‑i
Aliyye'nin eben an‑ceddin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf ve inâyeti olup zâtında
reşîd ve kârgüzâr ve zabta ve tanzîm‑i umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu etvârından zâhir ve
bedîdâr olduğuna binâen ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâmım enâra'llâhu Teâlâ merâkidehüm hazerâtının
zamân‑ı saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûs‑ı hazret‑i şehinşâhî olan Eflak memleketi
reâyâsının hıfz u hırâsetinde ve sâir ahâli‑i vilâyet ve terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet ve emvâl‑i mîriyyenin
cem‘ ve tahsîlinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memlekete dâir ahvâlde sadâkat ve istikâmeti
melhûz‑ı mülûkâne olduğuna binâen işbu bin yüz yetmiş dört senesi Zilhicce'si gurresinden zabt
etmek üzere memleketin ‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile avâtıf‑ı aliyye‑i fukarâ‑yı
raiyyeti himâyet ve memleketi i‘mâra dikkat ve her hâlde lâzıme‑i sadâkate riâyet eylemek şartıyla
şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince zikrolunan Eflak Voyvodalığı
mûmâ‑[ileyh] İskerletzâde Kostantin Voyvoda hutimet avâkıbuhûya tevcîh olunmuşdur. 9 Za. sene
[1]174
Tetimme.
﴾ Boş sayfa﴿

[s. 291]
[s. 292]

Tetimme.
Hâlâ Eflak voyvodası olan İskerletzâde Kostantin Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devlet‑i
Aliyye'nin eben an‑ceddin perverde‑i kerem ve ni‘met ve meşmûl‑i lutf u inâyeti olup zâtında reşîd
ve kârgüzâr ve zabt ve tanzîm‑i umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğu etvârından zâhir ve bedîdâr
olduğuna binâen ecdâd‑ı izâm ve âbâ‑i kirâm enâra'llâhu Teâlâ berâhînehüm hazerâtının zamân‑ı
saâdet‑iktirânlarından beri mülk‑i mevrûs‑ı hazret‑i cihândârî olan Eflak memleketi reâyâsının
hıfz u hırâsetinde ve sâir ahâli‑i vilâyet ve terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet ve emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve
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tahsîlinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memlekete dâir ahvâlde sadâkat ve istikâmeti melhûz‑ı
mülûkâne olduğuna binâen yetmiş dört senesi Zilhicce'si gurresinden zabt etmek üzere memleketin
‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile Eflak Voyvodalığı mûmâ‑ileyhe tevcîh olunup hâlâ
üzerinde olmağla işbu bin yüz yetmiş beş senesi Zilhicce'si gurresinden avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve
avârif‑i behiyye‑i şehinşâhâneden fî‑mâ‑ba‘d fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve memleketi i‘mâra dikkat
ve her hâlde lâzıme‑i sadâkate riâyet eylemek şartıyla şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn mûcebince zikrolunan Eflak Voyvodalığı yine mûmâ‑ileyhe ibkâ ve mukarrer
kılınmağla kemâ‑kân mutasarrıf olmak için hüküm yazılmışdır. Fî 4 Za. sene 1175
Hatt‑ı hümâyûnu sâhib‑i devlet hazretleri taraflarında kalmışdır.
Eflak Voyvodalığı yetmiş dört senesi Zilhicce'si gurresinden zabt etmek üzere memleket‑i Eflak'ın
‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile voyvodalığı mezbûr İskerletzâde Kostantin Voyvoda
hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra tevcîh ve senesi hitâmında ibkâ olunup üzerinde olmağla işbu bin yüz
yetmiş altı senesi Zilhicce'si gurresinden olmak üzere dahi avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâneden şeref‑yâfte‑i
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince voyvodalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh
İskerletzâde Kostantin Voyvoda'[ya] ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 28 B. sene 1176
Eflak memleketi ez‑kadîm mülk‑i mevrûs‑ı pâdişâhî olmak takrîbiyle reâyâsının vücûh‑ı
mezâlimden sıyânetleri ve memleketin imâreti ve emvâl‑i mîriyyenin Hazîne‑i Âmire'ye ve havâle
olunan mahallere vakt ü zamânıyla verilmesi matlûb‑ı mülûkâne olduğundan gayrı voyvoda olanların
reviş ü reftâr ve tavr u girdârı matbû‘ ve mu‘tedil olmak ve kusûr ve tekâsülü zuhûr edenler azl ve
te’dîb kılınmak dîr[î]ne‑i kadîme‑i Saltanat‑ı Seniyyeden olup bu hilâlde voyvoda olan İskerletzâde
Kostantin Voyvoda'nın her husûsda etvârı perîşân olduğundan nizâm‑ı vilâyeti muhtel ve fukarâ‑yı
raiyyetin şîrâze‑i sâmânların münhal eylediğinden reâyâ ve sâireden şikâyâtı hadden efzûn olduğuna
binâen beher hâl azli lâzım olup ve sâbıkâ voyvoda olan Mihalzâde Kostantin Voyvoda'nın himâyet
ve sıyânet‑i raiyyete ve imâret‑i memlekete dâir husûslarda ihtimâm ve dikkati ma‘lûm ve bundan
böyle rızâ‑yı hümâyûn‑ı şehinşâhâne tahsîline dahi berzede‑i dâmân‑ı ikdâm olacağın meczûm
olmağla işbu bin yüz yetmiş altı senesi mâh‑ı Ramazân‑ı şerîf'i gurresinden re’s‑i sene i‘tibârıyla zabt
olunmak şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevâneden şeref‑rîz‑i sudûr olan
hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince Eflak Voyvodalığı üç sene bir tahvîl ile müceddeden
sâbıkâ Eflak voyvodası olan Mihalzâde Kostantin Voyvoda hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra tevcîh
olunmuşdur. Gurre‑i N. sene [1]176
Hatt‑ı hümâyûnu kaleme verilmeyip fermân‑ı âlî sâdır olmuşdur.
Başmuhâsebe'ye ilmühaberi verilmişdir.
Eflak voyvodası olan Kostantin Voyvoda fevt olup karındaşı Mihalzâde İstefan hutimet avâkıbuhû
bi'l‑hayr Devlet‑i Aliyye'nin abd‑ı sadâkatkâr ve perverde‑i kerem ve ni‘meti olup reşîd olduğu
ecilden Eflak memleketi reâyâsının hıfz u hırâsetinde ve sâir ahâli‑i vilâyet ve terfîh‑i ahvâl‑i raiyyet
ve emvâl‑i mîriyyenin cem‘ ve tahsîlinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memlekete dâir ahvâlde
sadâkat ve istikâmet edeceği melhûz‑ı hümâyûn olduğuna binâen yetmiş yedi Ramazânı gurresinden
zabt etmek üzere Eflak memleketinin ‘imârına vesîle olmak için üç sene bir tahvîl ile şeref‑rîz‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve memleket‑i Eflak'ı
i‘mâra dikkat ve her hâlde lâzıme‑i sadâkate riâyet eylemek şartıyla Eflak Voyvodalığı mûmâ‑ileyh
İstefan hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır. Başmuhâsebe'ye ilmühaber
kâimesi verilmişdir. Fî 15 Ş. sene [11]77
Zikrolunan Eflak Voyvodalığı mûmâ‑ileyh Mihalzâde İstefan Voyvoda'ya yetmiş sekiz senesi
Ramazân'ının gurresinden olmak üzere şeref‑sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince
ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. İlmühaber verilmişdir. Fî 15 N. sene [1]178
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Voyvodalık‑ı mezbûr sâbıkâ voyvoda olan Ligorzâde İskerlet Voyvoda'ya yetmiş dokuz senesi
şehr‑i Rebîü'l‑evvel'inin altıncı gününden üç sene bir tahvîl ile zabt etmek üzere şeref‑bahşâ‑yı
sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince tevcîh olunmuşdur. İlmühaber verilmişdir.
Fî 6 R. sene [1]179
Voyvodalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Ligorzâde İskerlet Voyvoda'ya şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince ibkâ. İlmühaber verilmişdir. Fî 3 Ra. sene [1]180
Eflak voyvodası olan Ligorzâde İskerlet Voyvoda fevt olup oğlu Aleksandra'nın hüsn‑i sülûku
ve zabt u rabta iktidârı olduğuna binâen <<voyvodalık‑ı mezbûrun mûmâ‑ileyhe ihsân buyurulmasını
memleket‑i Eflak'ın metropolid ve piskoposları ve gamnos ve rehâbîn ve kıssısîn ve boyarân ve bi'l‑cümle
reâyâ ve berâyâ ve fukarâları mahzar birle istid‘â ve istirhâm etmekle>> şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı
hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince bin yüz seksen senesi Receb'inin on yedinci gününden üç sene
bir tahvîl ile zabt etmek üzere mûmâ‑ileyh Aleksandra Voyvoda'ya tevcîh olunmuşdur. İlmühaber
verilmişdir. Fî 17 B. sene [1]180
Voyvodalık‑ı mezbûr mûmâ‑ileyh Aleksandra veled‑i İskerlet Voyvoda'ya bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn ibkâ ve mukarrer kılınıp Başmuhâsebe'ye dahi ilmühaberi verilmişdir. Fî 8 B. sene
[1]181
Eflak Voyvodalığı sâbıkâ Boğdan voyvodası olan Ligor veled‑i Aleksandra Voyvoda'ya bâ‑hatt‑ı
hümâyûn‑ı inâyet‑makrûn üç sene bir tahvîl ile zabt etmek üzere tevcîh olunup emr‑i şerîf yazılmışdır
ve Başmuhâsebe ve Ma‘den Kalemi'ne ilmühaberi verilmişdir. Fî 16 C. sene [1]182
[s. 289]

Kıdvetü ümerâi'l‑milleti'l‑Mesîhiyye umdetü küberâi't‑tâifeti'l‑İseviyye sâbıkâ
Dîvân‑ı Hümâyûnum tercümânı olan Karaca Nikola hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra hü‑
küm ki:
Sen Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımın perverde‑i nân ve ni‘meti olduğundan başka müd‑
det‑i tercümânlığında âsâr‑ı sadâkat ve istikâmet dîbâce‑i etvârından zâhir ve bedîdâr ve her hâlde
sâdık ve kârgüzâr ve zabt u rabt‑ı memleket ve tanzîm ve tensîk, tevsîk‑i umûr‑ı vilâyete sâhib‑i
liyâkat ve iktidâr ve nezd‑i hudâvendigârânemde min külli'l‑vücûh mu‘temed ve mevsûk oldu‑
ğun ahvâl‑i girdârından nümûdâr olmakdan nâşî hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne
ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz doksan altı senesi Sa‑
ferü'l‑hayrı gurresinde şeref‑bahşâ‑yı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûcebince
memâlik‑i mevrûse‑i şâhânemden olan Eflak memleketi reâyâsının hıfz u hırâset ve himâyet ve
sıyânetine ihtimâm ve dikkat ve reâyâ‑yı mersûmenin haklarında derkâr olan merhamet ve şef‑
kat‑i mülûkânem mübtegâsı ve hatt‑ı şerîf‑i merâhim‑redîfimle muvaşşahan mufassal ve meşrûh
mukaddem şeref‑yâfte‑i sudûr olan emr‑i münîfim mantûku üzere cizyelerini Hazîne‑i Âmireme
teslîm ve sâir fermânım olan husûsâtı senden matlûb olan sıdk u sedâda muvâfık vechile rü’yet
ve temşiyet ve memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûrunu tesviyeye bezl‑i kudret ve tahsîl‑i rızâ‑yı
meyâmin‑intimâ‑yı hudâvendigârâneme sarf‑ı tâb ü tâkat eylemen şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâ‑
ne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden zikrolunan Eflak Memleketi Voyvodalığı sana tevcîh ve
inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır
olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Eflak Memleketi Voyvodalığı'na sen mutasarrıf
olup kemâl‑i sadâkat ve istikâmetin muktezâsınca uhdene ihâle olunan memleket‑i merkûmenin
vâki‘ olan umûr ve husûslarının rü’yet ve temşiyetinde ve reâyâsının ve sâir ahâli‑i vilâyetin himâyet
ve sıyânetinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memleketde ve cizye‑i mîriyyenin vakt ü zamânıyla
Hazîne‑i Âmireme ve havâle olunan mahallere edâ ve teslîminde ve ecnâs‑ı zehâyirin fermânım
olduğu vechile peyderpey Âsitâne‑i Saâdetime tesyîrinde ihtimâm ve dikkat ve zulm ü taaddîden

553

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

be‑gâyet hazer ve mücânebet üzere olasın şöyle bilesin alâmet‑i şerîfe i‘timâd kılasın. Tahrîren fî
gurreti S. sene [1]196

Sâbıkâ Dîvân tercümânı Mihaliki'ye tevcîh olunmuşdur. 12 Ş. sene [1]197
"Bihî"

[s. 290]

Sah.

Buyuruldu.
Kıdvetü a‘yâni'l‑milleti'l‑Mesîhiyye bundan mukaddem Kara Eflak'da voyvoda
kâimmakâmı olan Manolaki zîdet itâatuhûya hüküm ki:
İle'l‑ân rüsûm‑ı itâat ve raiyyetde tahallüfleri vâki‘ olmayan beş kazâdan ibâret Kara Eflak mem‑
leketi reâyâsı ve Eflak reâyâsından Moskovludan ayrılıp dâire‑i itâat ve inkıyâda dâhil olanlardan üç
seneye dek tekâlîf alınmamak ve cizye‑i şer‘iyyelerinin dahi nısfı olan elli beşer para alınıp üç sene
zarfında bundan ziyâde bir nesne mütâlebe olunmamak üzere muâf olmaları husûsuna irâde‑i
şâhânem derkâr ve bu vechile mutî‘ler haklarında merâhib‑i bî‑gâye‑i hüsrevânem erzânî kılındığı‑
na binâen Kara Eflak kazâları reâyâlarının ve reâyâ‑yı Eflak'dan itâat edenlerin muhâreseleri ve bir
tarafdan reâyâ‑yı sâirenin dahi dâire‑i itâata celb ve te’lîf ve yerlerinde takrîr ve tatmînleriçin bu es‑
nâda gayret ve sadâkati mücerreb kârgüzâr bir voyvoda nasbı lâzım ve lâzib olup ve senin kemâl‑i
sadâkat ve istikâmet ve mezîd‑i gayret ve metânet birle Kara Eflak kazâlarının muhâfazasında ve
reâyâ ve berâyâsının vikâye ve muhâresesinde hidmetin zâhir ve voyvodalık uhdene ihâle olun‑
dukda bi‑avnihî Teâlâ bundan sonra dahi her husûsda îfâ‑yı levâzım‑ı sadâkat ve icrâ‑yı rüsûm‑ı
ubûdiyyet ve istikâmete fevka'l‑me’mûl ikdâm ve ihtimâm‑ı mâlâ‑kelâm edeceğin bâhir olduğu
düstûreyn‑i mükerremeyn müşîreyn‑i müfahhameyn nizâmeyi'l‑âlem Vidin muhâfızı vezîrim Meh‑
med Paşa ve Sivas vâlisi olup Ruscuk tarafında olan vezîrim Sârım İbrahim Paşa edâma'llâhu Teâlâ
iclâlehümânın ma‘rûzâtları mefhûmlarından ve Vidin kâdısının i‘lâmı ve Ruscuk A‘yânı Seyyid Sü‑
leyman zîde kadruhûnun kâğıdı meâllerinden meczûm olduğuna binâen hâliyâ hakkında mezîd‑i
inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz
seksen üç senesi Zilka‘deti'ş‑şerîfesinin on dokuzuncu gününden zuhûr eden sadâkatin mukâbili
ber‑vech‑i meşrûh emr ve tenbîh‑i mülûkânem olduğu üzere harekete dikkat ve her husûsda sadâ‑
katle muvâfık‑ı rızâ‑yı şâhânem hidemât‑ı makbûle ve mesâî‑i memdûha vücûda getirmeğe nisâr‑ı
kudret ve liyâkat eylemen şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden
Eflak701 ve Kara Eflak Voyvodalığı sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyur‑
dum ki; sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince te’hîr ve tevakkuf etmeyip şurût‑ı merkû‑
meye mürâât eylemek üzere zikrolunan Eflak ve Kara Eflak Voyvodalığı'na sen mutasarrıf olup
kemâl‑i sadâkat ve istikâmetin muktezâsınca uhdene ihâle olunan memleket‑i merkûmenin vâki‘
olan umûr ve husûslarının rü’yet ve temşiyetinde ve reâyâsının himâyet ve siyânetinde ihtimâm ve
dikkat ve zulm ü taaddî ve tecâvüzden be‑gâyet hazer ve mücânebet üzere olasın şöyle bilesin
alâmet‑i şerîfe i‘timâd kılasın. Tahrîren fî 19 Za. sene [1]183

Sah.

[s. 287]

Buyuruldu.
Sâbıkâ Dîvân‑ı Hümâyûnum tercümânı Aleksandri'ye hüküm:
Eflak memleketi ahâli ve reâyâsı beş altı senedir imtidâd‑ı sefer ve hurûb sebebi ile envâ‘‑ı
hasâr ve mazârra giriftâr ve tezelzül‑i hâl ve ıztırâb‑i bâlleri zâhir ve âşikâr ve vücûhla merâhim ve
701 Walachei (Romanya); Eflak (BOA, HRT.h. 194)
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şefkate lâyık ve sezâvâr olup memleket‑i mezkûra Devlet‑i Aliyyemin kilârı mesâbesinde oldu‑
ğundan himâyet ve sıyânet ve ma‘mûriyeti ve sekene ve raiyyetinin refâh ve emniyyeti ehemm ü
elzem iken bir müddetden beri serîan ve müteâkiben ve hilâf‑ı âdet memleket‑i merkûme voy‑
vodalarının azl ve nasbından ve memlekete olan sâir teklîfât ve taaddiyâtdan harâb ve karîn‑i
ihtilâl ve reâyâsı âzürde‑vîrân olduklarından mâadâ esnâ‑yı muhârebede dahi pâ‑zede‑i hasâret
ve izmihlâl olup imâret ve nizâmı ve reâyâ ve berâyâsının istimâlet ve te’lîf ve âsâyişleri vücûhla
matlûb‑ı mülûkânem ve muktezâ‑yı âdât ve merhamet‑i pâdişâhânem olmakdan nâşî fî‑mâ‑ba‘d
Eflak memleketinin râbıta‑i bend‑i nizâm ve intizâm ve vedî‘a‑i Hâlıku'l‑berâyâ olan ahâli ve reâyâ‑
sı mazhar‑ı istirâhat ve ârâm olmalarıçin ta‘yîn olunan cizyelerini edâ eylediklerinden sonra muhâ‑
rebeden evvel verilen avâid ve kudûmiyye ve ubûdiyyet ve cevâiz nâmıyla cüz’î ve küllî avâidât
ve masârifât ref‘‑i küllî ile ref‘ olunup voyvodalarının bekâ ve istikrârları mahzâ ‘imâr‑ı memleketi
mûcib ve ârâmiş ve râhat‑ı raiyyeti mûris olmağla voyvodalar dahi memleket‑i mezkûreyi zabt u
rabt ile azillerini lâ‑büd ve muktezî töhmet‑i sarîhaları zâhir ve müteayyin olmadıkca azl olunma‑
mak şartıyla nizâm verilip nizâm‑ı mezkûr Devlet‑i Aliyyemle Rusyalı Devleti beyninde mün‘akid
olan şurût‑ı ahidnâme üzere meşrût ve mu‘teber ve bilâ‑tağyîr ale'd‑devâm düstûrü'l‑amel tutulup
ahâli ve reâyâ müsterîh ve mütesellî ve voyvodaları emîn ve mutmainü'l‑bâl olmaları zımnında
hatt‑ı hümâyûn‑ı mekârim‑meşhûnumla muvaşşah berât‑ı şerîfeleri verilmesine irâde‑i atûfet‑i tâc‑
dârânem taalluk ve sen ki mûmâ‑ileyhsin sen Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımın perverde‑i
kerem ve ni‘met ve müstağrık‑ı lutf ve inâyeti olduğundan başka zâtında sâdık ve kârgüzâr ve
zabt ve tanzîm‑i memleket ve ibrâz‑ı sadâkat ve istikâmete sâhib‑i liyâkat ve iktidâr olduğun ahvâl
ve etvârından zâhir ve bedîdâr olduğu ecilden memâlik‑i mevrûse‑i şehinşâhânemden olan Eflak
memleketi reâyâsının hıfz u hırâset ve himâyet ve sıyânetlerine ihtimâm [ü] dikkat ve verilen nizâm
muktezâsınca Eflak reâyâsının merhamet ve şefkat‑i mülûkânem mübtegâsı üzere tahammüllerine
göre tahmîl olunacak cizyelerini tahsîl ve iki senede bir def‘a Hazîne‑i Âmireme tesyîr ve teslîm ve
sâir fermânım olan husûsâtı senden matlûb olan sıdk ve sedâda muvâfık vechile rü’yet ve temşiyet
ve memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûrunu tesviyeye bezl‑i kudret ve tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı
hudâvendigârâneme sarf‑ı tâb ü tâkat melhûz‑ı dâverânem olduğuna binâen hâliyâ hakkında
mezîd‑i inâyet‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip işbu bin yüz
seksen sekiz senesi Receb'in yirmi birinci gününden hatt‑ı şerîf‑i mevhibet‑redîfim mûcebince
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i cihândârânemden Eflak Voyvodalığı sana tevcîh ve
inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumla sâdır
olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Eflak Voyvodalığı'na sen mutasarrıf olup meftûr
olduğun kemâl‑i sadâkat ve istikâmetin lâzımesince uhde‑i ihtimâmına ihâle ve taklîd olunan Eflak
memleketinin umûr ve husûslarını rü’yet ve eyyâm‑ı muhârebede perîşân olmuş ahâli ve reâyâsını
yerli yerine celb ve iskân ve te’lîf ve istimâlet ve def‘‑i vahşet ve himâyet ve sıyânetlerine ve istih‑
sâl‑i esbâb‑ı emn ü râhatlarına ikdâm ederek ma‘mûri[yet‑i] vilâyet ve âsâyiş‑i raiyyet emrinde ve
reâyâyı Eflak'ı zirâat ve harâsete tergîb ve diğer mufassal ve meşrûh şeref‑sudûr bulan emr‑i münî‑
fimde sana tavsiye ve tenbîh olunan mevâddı dilhâh‑ı şehinşâhâneme muvâfık ve rüsûm‑ı sadâkat
ve istikâmete mutâbık sûretleriyle tesviye ve tanzîm edip ta‘yîn olunacak cizyelerinin iki senede bir
def‘a Hazîne‑i Hümâyûnuma îsâline bezl‑i miknet ve fukarâya zulm ü taaddîden ve münâfî‑i rızâ‑yı
şâhânem ser‑i mû tavrı irtikâbdan hazer ve mücânebet [eyleye]siz deyü. 21 B. sene 1188

Sah.

Buyuruldu.
Bir sûreti dahi sâbık Eflak voyvodası olan Ligor Voyvoda'ya Boğdan Voyvodalığı'nın tevcîhini
hâvi emr‑i şerîf tahrîr. Fi't‑târihi'l‑mezbûr.
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[s. 285]

Voyvodalık‑ı Eflak
Kıdvetü'l‑ümerâi'l‑milleti'l‑Mesîhiyye umdetü küberâi't‑tâifeti'l‑İseviyye sâbıkâ
Donanma‑yı Hümâyûn tercümânı olan Mavroyani Nikola hutimet avâkıbuhû bi'l‑hay‑
ra hüküm:
Sen nice müddetden beri Tersâne‑i Âmiremde ve gerek Donanma‑yı Hümâyûnumda ter‑
cümânlık hidmetinde istihdâm ve emekdâr olup zâtında reşîd ve kârgüzâr ve zabt ve tanzîm‑i
umûr‑ı memlekete sâhib‑i iktidâr olduğun etvârından zâhir ve bedîdâr olduğuna binâen işbu bin
iki yüz senesi Cumâde'l‑âhire'sinin yedinci gününde şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şev‑
ket‑makrûn mûcebince memâlik‑i mevrûse‑i şâhânemden olan Eflak memleketi reâyâsının hıfz u
hırâset ve himâyet ve sıyânetine ihtimâm ve dikkat ve reâyâ‑yı mersûmenin haklarında derkâr
olan merhamet ve şefkat‑i mülûkânem mübtegâsı ve hatt‑ı şerîf‑i merâhim‑redîfimle muvaşşahan
mufassal ve meşrûh mukaddem şeref‑efzâ‑yı sudûr olan emr‑i münîfim mantûku üzere cizyele‑
rini Hazîne‑i Âmireme teslîm ve sâir fermânım olan husûsâtı senden matlûb olan sıdk u sedâda
muvâfık vechile rü’yet ve temşiyet ve memleket‑i merkûmenin kâffe‑i umûrunu tesviyeye bezl‑i
kudret ve tahsîl‑i rızâ‑yı meyâmin‑intimâ‑yı hudâvendigârâneme sarf‑ı tâb ve tâkat eylemen şartıy‑
la avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden zikrolunan Eflak Memleketi Voy‑
vodalığı sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı
inâyet‑makrûnumla sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Eflak Memleketi Voy‑
vodalığı'na sen mutasarrıf olup kemâl‑i sadâkat ve istikâmetin muktezâsınca uhdene ihâle olunan
memleket‑i merkûmenin vâki‘ olan umûr ve husûslarının rü’yet ve temşiyetinde ve reâyâsının ve
sâir ahâli‑i vilâyetin himâyet ve sıyânetinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmme‑i umûr‑ı memleketde ve cizye‑i
mîriyyenin vakt ü zamânıyla hazîne‑i vilâyetin himâyet ve sıyânetinde ve hüsn‑i nizâm‑ı âmmeye
ve havâle olunan mahallere edâ ve teslîminde ve ecnâs‑ı zehâirin fermânım olduğu vechile pey‑
derpey Âsitâne‑i Saâdetime tesyîrinde ihtimâm ve dikkat ve zulm ü taaddîden be‑gâyet tehâşî ve
mücânebet üzere olasın şöyle bilesin. 7 C. sene 1200

Muâfiyyeti için başka nişân‑ı hümâyûn yazılmışdır. 5 B. sene 1200
[s. 293]

[43.] Meliklik‑i Dadyan

Dadyan meliki olan Otya bundan akdem sâhil‑i Bahr‑i Siyah'da vâki‘ kılâ‘‑ı İslâmiyeden Sohum
kalesine hücûm ve muhâsara ve harb ve kıtâl ve nüfûs‑ı kesîre telef eylediğinden mâadâ kale‑i
mezbûre kurbünde olan ahâlilerin emvâl ve erzâkların yağma ve gâret ve hânelerin hedm ve ihrâk
ve umûmen hayvânâtların nehb eylediği ahâli‑i merkûme tarafından iştikâ olundukda fukarânın
emvâl ve eşyâ ve hayvânâtı red ve ihkâk‑ı hak ve fî‑mâ‑ba‘d bu gûne harekete cesâret etmemek üzere
nizâm‑ı kaviyyeye rabt‑ı vâlâ‑itâat‑i emr‑i âlî etmeyip taannüd ve muhâlefet eder ise vilâyetlinin
muhtârı olan karındaşı Minuçihr zîdet itâatuhû yerine melik nasb ve keyfiyyet‑i ahvâl Deraliyye'ye
arz olunmak üzere hâlâ Çıldır vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem el‑Hâc Ahmed Paşa hazretlerine hitâben
sâdır olan fermân‑ı âlîşân müşârun‑ileyhe vürûd ve ahâli‑i merkûmun zâyiâtını vermek üzere mesfûr
Otya'ya bi'd‑def‘ât müşârun‑ileyh tarafından tahrîr ve adamlar irsâl olundukda ısgâ etmeyip inâd ve
mel‘anete musır olmağla meliklik‑i mezbûr mesfûrun ref‘inden karındaşı mezkûr Minuçihr'e tevcîh
ve ihsân buyurulması bâbında vezîr‑i müşârun‑ileyh memhûr kâimesiyle inhâ ve iltimâs etmeğin
Dadyan memleketinde olan kılâ‘ ve ebnâ‑i sebîli Abaza ve sâir eşkıyâdan hıfz ve cizye mukâbelesinde
olan kirpası kadîmîsi üzere edâ eylemek şartıyla meliklik‑i mezbûr merkûm Minuçihr zîdet itâatuhûya
tevcîh olunmuşdur. 9 C. sene [1]171
Dadyan meliki itâatdan rû‑gerdân ve bağy ü tuğyân üzere olduğuna binâen te’dîb ve gûş‑mâliçin
üzerine ta‘yîn olunan asâkir‑i nusret‑meâsirin kuvvet ve satvetlerine tâb‑âver olamayıp ülke‑yi
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mezbûr feth ve teshîr ve nizâm‑ı vesîkaya rabt ve Odiş702 meliki olan Kasya zîdet itâatuhû sanâdîd‑i
Gürciyyeden olup dâire‑i itâata duhûl ile istîmân eyleyip her vechile mahall [ü] müstahık olduğu
ecilden Dadyan Melikliği tevcîh olunmasını hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü Hasan Paşa
hazretleri mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle memleket‑i mezbûrda olan kılâ‘ ve ebnâ‑i sebîli Abaza
ve sâir eşkıyâdan hıfz ve cizye mukâbelesinde olan kirpası kadîmîsi üzere edâ ve teslîm eylemek
şartıyla zikrolunan Dadyan Melikliği mûmâ‑ileyh Kasya zîdet itâatuhûya bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh
olunmuşdur. Fî 27 Ca. sene [1]179
Fî‑mâ‑ba‘d firâri Solomon-ı703 habâset‑nişân hudûd‑ı Gürcistan'a uğradılmayıp ve bir tarafdan
zuhûr eder ise derhâl ahz ve i‘dâmına ihtimâm ve dikkat ve memleket‑i Gürcistan nizâm‑ı aslîsine
iâde ve ircâ‘ olunup sanâdîd‑i Gürcistan'ın bir ferdinden bir gûne nâ‑marzî fi‘l ve hareket zuhûr
etmeyip tavk‑ı rıkkiyyet ale'd‑devâm beste‑gerden‑i ubûdiyyetleri olmağla taahhüd‑i umûmiyyeyi
muhtevî verilen senedât muktezâsını îfâda sâbit‑kadem olduklarını Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü İbrahim Paşa hazretleri tarafından tahrîr olunmağla bundan böyle dahi nizâm‑ı mezbûrun
devâm ve istikrârında bâzû‑yı iktidârına vesîle‑i kuvvet olmak için meliklik mezbûr Kasya hutimet
avâkıbuhû bi'l‑hayra bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 18 R. sene [1]181. Tafsîli Dîvân
defterindedir.

[s. 294]

[44.] Meliklik‑i Guril

Guril Meliki Mamya itâatdan rû‑gerdân ve bağy ü tuğyân üzere olduğuna binâen te’dîb ve
gûş‑mâliçin üzerine ta‘yîn olunan asâkir‑i nusret‑meâsirin kuvvet ve satvetlerine tâb‑âver olamayıp
firâr ve terk‑i evtân eyleyip ülke‑i mezbûr feth ve teshîr ve nizâm‑ı vesîkaya rabt ve mesfûrun
karındaşı Gorgi hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr sâbıkâ melik olup her vechile mahall [ü] müstahık olduğu
ecilden meliklik‑i mezbûra karındaşı mesfûrun yerine nasbolunduğunu hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretleri mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle memleket‑i mezbûru
Abaza eşkıyâsından gereği gibi hıfz u hırâset ve hidmet‑i lâzımesinde kemâl‑i sadâkat ve istikâmet
ile dikkat eylemek şartıyla zikrolunan Guril Melikliği karındaşı Mamya'nın ref‘inden mûmâ‑ileyh
Gorgi hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Ca. sene [1]179
Fî‑mâ‑ba‘d firâri Solomon‑ı habâset‑nişân hudûd‑ı Gürcistan'a uğradılmayıp ve bir tarafdan
zuhûr eder ise derhâl ahz ve i‘dâmına ihtimâm ve dikkat ve memleket‑i Gürcistan nizâm‑ı aslîsine
iâde ve ircâ‘ olunup sanâdîd‑i Gürciyyenin bir ferdinden bir gûne nâ‑marzî fi‘l ve hareket zuhûr
etmeyip tavk‑ı rıkkiyyet ale'd‑devâm beste‑gerden‑i ubûdiyyetleri olmağla taahhüd‑i umûmiyyeyi
muhtevî verilen senedât muktezâsını îfâda sâbit‑kadem olduklarını Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü İbrahim Paşa hazretleri tarafından Deraliyye'ye tahrîr olunmağla bundan böyle dahi nizâm‑ı
mezbûrun devâm ve istikrârında bâzû‑yı iktidârına vesîle‑i kuvvet olmak için meliklik mezbûr Gorgi
hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 18 R. sene [1]181; Tafsîli
Dîvân defterindedir.
[Ek: 294/1]

Odiş ülkenin ismi ve dadyan hân ve melik ma‘nâsına mansıbın ve rütbenin ismi olduğu memleket‑i
Gürcistan'ın ahvâlini bilenlerden tahkîk olunmağla bu tevcîh "Odiş Melikliği" tevcîhi olur ve tevcîh olunan
şahıs dadyan olur.
Dadyan meliki olan Minuçihr itâatdan rû‑gerdân ve bağy ü tuğyân üzere olduğuna binâen te’dîb ve
gûş‑mâliçin üzerine ta‘yîn olunan asâkir‑i nusret‑meâsirin kuvvet ve satvetlerine tâb‑âver olamayıp
ülke‑yi mezbûr feth ve teshîr ve nizâm‑ı vesîkaya rabt ve Odiş meliki olan Kasya zîdet itâatuhû
702 Odish (Gürcistan)
703 Bu isim aynı defter içerisinde "Saloman, Soloman ve Solomon" şeklinde de yazılmıştır. Burada Solomon yazılımı
tercih edilmiştir.
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sanâdîd‑i Gürciyyeden olup dâire‑i itâata duhûl ile istîmân eyleyip her vechile mahall [ü] müstahık
olduğu ecilden Dadyan Melikliği tevcîh olunmasını hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü
Hasan Paşa hazretleri mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle memleket‑i mezbûrda olan kılâ‘ ve ebnâ‑i
sebîli Abaza ve sâir eşkıyâdan hıfz ve cizye mukâbelesinde olan kirpası kadîmîsi üzere edâ ve teslîm
eylemek şartıyla zikrolunan Dadyan Melikliği mûmâ‑ileyh Kasya zîdet itâatuhûya bâ‑fermân‑ı âlî
tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Ca. sene [1]179
Guril Meliki Mamya itâatdan rû‑gerdân ve bağy ü tuğyân üzere olduğuna binâen te’dîb ve
gûş‑mâliçin üzerine ta‘yîn olunan asâkir‑i nusret‑meâsirin kuvvet ve satvetlerine tâb‑âver olamayıp
firâr ve terk‑i evtân eyleyip ülke‑yi mezbûr feth ve teshîr ve nizâm‑ı vesîkaya rabt ve mesfûrun
karındaşı Gorgi hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr sâbıkâ melik olup her vechile mahall [ü] müstahık olduğu
ecilden meliklik‑i mezbûr karındaşı mesfûrun yerine nasbolunduğunu hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i
mükerrem saâdetlü Hasan Paşa hazretleri mektûbuyla inhâ ve iltimâs etmekle memleket‑i mezbûru
Abaza eşkıyâsından gereği gibi hıfz u hırâset ve hidmet‑i lâzımesinde kemâl‑i sadâkat ve istikâmet
ile dikkat eylemek şartıyla zikrolunan Guril Melikliği karındaşı Mamya'nın ref‘inden mûmâ‑ileyh
Gorgi hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra bâ‑fermân‑ı âlî tevcîh olunmuşdur. Fî 27 Ca. sene [1]179
[s. 295]

[45.] Meliklik‑i Açıkbaş

Açıkbaş meliki olan Solomon Dadyan meliki olan Otya ile müttefik ve mel‘anete tasaddî ve
tuğyânları zâhir ve sâbıkâ Açıkbaş meliki olan ammisi Mamuka zîdet itâatuhû ahâlinin muhtârı olup
melikliğe mahall ü müstahık olduğundan zikrolunan Açıkbaş Melikliği karındaşı oğlu mesfûrun
ref‘inden mezkûra tevcîh ve ihsân buyurulması bâbında hâlâ Çıldır vâlisi olan Vezîr‑i mükerrem
el‑Hâc Ahmed Paşa hazretleri memhûr kâimesiyle inhâ ve iltimâs etmeğin Açıkbaş memleketinde
olan kılâ‘ ve ebnâ‑i sebîli eşkıyâdan hıfz u hırâset ve karındaşı oğlu Solomon'un müteahhid olduğu
akçeleri bir an akdem mahallerine edâ ve teslîm eylemek üzere meliklik‑i mezbûr mesfûrun ref‘inden
ammisi mezkûr Mamuka zîdet itâatuhûya tevcîh olunmuşdur. 9 C. sene [1]171
Açıkbaş meliki olan Solomon'un derûnunda merkûz olan habâset muktezâsınca bu eyyâmda ülke‑yi
Gürcistan'ın melikzâde ve Tavad ve Aznavurların birer takrîb ile ahz ve i‘dâm ve yedlerinde bulunan
emlâk ve reâyâlarını zabt ve sûret‑i istiklâlde mezâkkını icrâ ederek envâ‘‑ı zulm ü fesâdından mâadâ
kılâ‘‑ı pâdişâhîye ve ebnâ‑i sebîle dahi taarruzu olduğundan ahâli‑i Gürcistan kendiden rû‑gerdân
olmalarıyla sâbıkâ Açıkbaş meliki olan Mamuka'nın oğlu Tahmurs zîdet itâatuhû cümlenin muhtârı
olup zabt u rabta ve ‘imâr‑ı memlekete kâdir olduğuna binâen ülke‑yi mezbûrun bi'l‑cümle Tavad
ve Aznavurları hâlâ Çıldır vâlisi olan Vezîr Hasan Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû tarafında istid‘â‑yı
inâyet ve vezîr‑i müşârun‑ileyh dahi zikrolunan Açıkbaş melikliğin mesfûr Solomon'un ref‘inden
mûmâ‑ileyhe ihsân‑ı hümâyûn buyurulmasını tahrîrâtıyla inhâ ve iltimâs etmeğin avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâneden ber‑mu‘tâd‑ı kadîm taahhüd olunan akçeleri bir an akdem mahallerine edâ ve teslîm
eylemek şartıyla zikrolunan Açıkbaş Melikliği mesfûr Solomon'un ref‘inden mûmâ‑ileyh Tahmurs
zîdet itâatuhûya tevcîh olunup emr‑i şerîf verilmişdir. Fî 16 S. sene [1]176
Fî‑mâ‑ba‘d firâri Solomon‑ı habâset‑nişân hudûd‑ı Gürcistan'a uğradılmayıp ve bir tarafdan
zuhûr eder ise derhâl ahz ve i‘dâmına ihtimâm ve dikkat ve memleket‑i Gürcistan nizâm‑ı aslîsine
iâde ve ircâ‘ olunup sanâdîd‑i Gürciyyenin bir ferdinden bir gûnâ nâ‑marzî fi‘l ve hareket zuhûr
etmeyip tavk‑ı rıkkiyyet ale'd‑devâm beste‑gerden‑i ubûdiyyetleri olmağla taahhüd‑i umûmiyyeyi
muhtevî verilen senedât muktezâsını îfâda sâbit‑kadem olduklarını Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü İbrahim Paşa hazretleri tarafından Deraliyye'ye tahrîr olunmağla bundan böyle dahi nizâm‑ı
mezbûrun devâm ve istikrârında bâzû‑yı iktidârına vesîle‑i kuvvet olmak için meliklik‑i mezbûr
Tahmurs hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra bâ‑fermân‑ı âlî ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. Fî 18 R. sene
[1]181. Tafsîli Dîvân defterindedir.
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Sâbıkâ Açıkbaş meliki olan Solomon hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr bundan akdem resm‑i
itâata mugâyir sudûr ve zuhûr eden cürm ü kusûruna her hâlde mukır704 ve mu‘terif olup dâire‑i
dâru'l‑emân‑ı itâata sıdk‑ı derûn ile duhûl edip cürm ve kabâhati afvıyla meliklik‑i mezbûr yine
mûmâ‑ileyhe inâyet ve ihsân buyurulmasını hâlâ Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem saâdetlü es‑Seyyid
Nu‘mân Paşa hazretleri Deraliyye'ye arz ve iltimâs eylediğine binâen fî‑mâ‑ba‘d hilâf‑ı marzî
hareketde bulunmayıp vâki‘ olan muâhedâtını ibkâ ve icrâ eylemek şartıyla cürmü afv‑ı hümâyûn
olmağla meliklik‑i mezbûr ibkâ ve mukarrer kılınmışdır. 13 Ca. sene [1]182
Hâlâ Açıkbaş meliki olan Solomon hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayra Çıldır Vâlisi Vezîr‑i mükerrem
saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerinin arz ve iltimâsıyla meliklik‑i mezbûr bâ‑hatt‑ı hümâyûn‑ı
inâyet‑makrûn ibkâ kılınmışdır. 17 C. sene [1]190; Tafsîl kaydı Dîvân defterinde ve berâtı kaydı Mısır
[defter]indedir.
Kıdvetü a‘yâni'l‑milleti'l‑Mesîhiyye ( ) zîdet itâatuhûya hüküm:
Sen eben an‑ceddin Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımın kadîmi bende‑i sadâkatkârı ve
Açıkbaş ülkesinin melikzâde‑i ihlâs‑şiârı olup her vechile mahall ü müstahıkk‑ı inâyet olduğuna
binâen ve memleket‑i mezkûre ahâlisi hakkında hüsn‑i şehâdet eylediklerine ibtinâen zikrolunan
Açıkbaş Melikliği sana tevcîh olunması bâbında Çıldır Vâlisi düstûr‑ı mükerrem müşîr‑i mufahham
nizâmü'l‑âlem vezîrim Süleyman Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû tahrîr ve iltimâs etmekle hakkın‑
da mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra getirilip bin
iki yüz senesi ( ) gününde şeref‑bahşâ‑yı sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûcebince
avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve avârif‑i behiyye‑i şehriyârânemden meliklik‑i mezbûru sana tevcîh ve
inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn olunmuşdur. Buyurdum ki; hatt‑ı hümâyûn‑ı inâyet‑makrûnumla sâdır
olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Açıkbaş Melikliği'ne ber‑vech‑i meşrûh sen
mutasarrıf olup zabt u rabt ve muktezâ‑yı taahhüdün vechile cümle ile hüsn‑i sülûk üzere harekete
sa‘y ve dikkat ve ebnâ‑yı sebîli Abaza ve sâir eşkıyâdan hıfz u sıyânet ve cizye mukâbelesinde olan
kirpası kadîmîsi üzere edâ ve teslîminde ve bu def‘a vâki‘ olan muâhedâtını yerli yerince îfâ ve ic‑
râda ve emr‑i muhâfazada ve sâir fermânım olan hidemât‑ı aliyyemin küllîsini idâre ve temşiyetine
bezl‑i kudret ve sarf‑ı vüs‘ ve miknet eyleyip mikdâr‑ı zerre hilâfı vaz‘ ve hareketden ve min ba‘d
fukarâ‑yı raiyyet ve sükkân‑ı vilâyet ve kuttân‑ı memlekete bir vechile zulm ü taaddî ve tecâvüz‑
den hazer ve mücânebet üzere olasın deyü ismi ve târihleri açık emri ve berâtı tahrîr olunmuşdur.
Berâtı fî ( ) S. sene 1200 târihinde Mısır defterine tafsîlen kaydolunmuşdur.

Meliklik‑i mezbûr 23 M. sene [1]213 târihinde Solomon ismiyle yalnız berât yazılıp Mısır defterine
kaydolunmuşdur. Fermân verilmemişdir.
Meliklik‑i mezbûr 15 Ra. sene [1]226 târihinde mesfûr Solomon'a ibkâ kılınıp tecdîden yalnız berât yazılıp
Mısır defterine kaydolmuşdur. Fermân verilmemişdir.

[s. 296]

[46.] Meliklik‑i Abaza
Kıdvet‑i ümerâ‑i a‘yâne umdet‑i küberâ‑i a‘vâne Abaza Beyi ( ) Bey erşede‑
hu'l‑meliki'l‑mennân ile'l‑hayr ve'r‑reşâd[a] hüküm ki:
Sen yarar ve kârgüzâr olup her vechile mahall ü müstahık ve sezâvâr‑ı inâyet olduğuna binâen
hâliyâ hakkında mezîd‑i inâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i pâdişâhânem zuhûra
getirilip işbu bin yüz doksan bir senesi Cumâde'l‑âhire'sinin yirmi dördüncü gününde şeref‑yâfte‑i
sudûr olan emr‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûcebince kemâl‑i levâzım‑ı istikâmet ile hareket
704 Metinde "mukarrir" şeklinde yazılmıştır.
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ve Soğucak Kalesi Muhâfızı kıdvetü'l‑ümerâi'l‑kirâm Osman dâme izzühû ve Dergâh‑ı Muallâm
kapıcıbaşılarından olup kale‑i mezbûreye binâ emîni ta‘yîn olunan iftihâru'l‑emâcid ve'l‑ekârim
Süleyman dâme mecdühû ile bi'l‑ittifâk kalenin ta‘mîrine ve etrâf ve eknâfının ve olduğun mahal‑
lerin muhâfazalarına gayûrâne bezl‑i vüs‘ ve kudret eylemen şartıyla avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkâne ve
avârif‑i behiyye‑i hüsrevânemden Abaza Melikliği[ni] sana tevcîh ve inâyet edip i‘lâmiçin ( ) ta‘yîn
olunmuşdur. Buyurdum ki; sâdır olan fermân‑ı celîlü'l‑kadrim mûcebince zikrolunan Abaza Melik‑
liği'ne sen mutasarrıf olup hıfz u hırâset‑i memleket ve himâyet ve sıyânet‑i raiyyet ve tanzîm ve
tensîk‑i umûr‑ı vilâyet ve kale‑i merkûmenin muhârese ve ta‘mîri emrinde muhâfaza ve kapıcıbaşı
mûmâ‑ileyhimâya muâvenet ve kemâl‑i sadâkat ve levâzım‑ı istikâmet ile ibrâz‑ı hidemât‑ı mebrû‑
reye bezl‑i vüs‘ ve kudret eyleyesin şöyle bilesin. Fî 24 C. sene [1]191

Bir sûreti dahi kıdvetü ümerâi'l‑milleti'l‑Mesîhiyye ( ) zîdet itâatuhûya hüküm ki:
Ber‑minvâl‑i muharrer başka bir kıt‘a emr‑i şerîf tahrîr olunmuşdur. Fî 24 C. sene [1]191

[s. 299]

Bu siyâk üzere re’sen Dîvân‑ı Hümâyûn'dan emr‑i şerîfi tahrîr olunmağla ilmühaber olmak üzere aynı
işbu sûret verildi.
Sahîhdir.
Dergâh‑ı Muallâm kapıcıbaşılarından hâlâ Adana mütesellimi olup bu def‘a zikri
âtî şurût ile mütesellimlik‑i mezbûr kemâ‑kân kendiye ihâle olunan Hacı Bey dâ‑
me mecdühûya ve eyâlet‑i Adana'da vâki‘ kuzât ve nüvvâba hüküm ki:
Sen ki mûmâ‑ileyhsin zabt u rabta kudret ve ahâli ve raiyyeti himâyet me’mûlüne mebnî Ada‑
na eyâleti vâliden birine tevcîh oluncaya dek işbu bin yüz doksan dokuz senesi Recebü'l‑ferdinin
yedinci gününden i‘tibâr ile eyâlet‑i mezkûreyi zabt u rabta ve himâyet‑i fukarâya mübâderet ve
eyâlet‑i mezkûreden vâli için muayyen olan hazariyye ve vâridât‑ı muayyeneyi kadîmden olugeldi‑
ği üzere ahz u kabz ve hıfz ve ba‘dehû ne gûne emr‑i şerîfim sâdır olur ise mûcebiyle amel ve ha‑
reket eylemen ve tenbîhât‑ı sâire‑i mukteziyeyi muhtevî mütesellimlik emr‑i münîfim ısdâr ve irsâl
olunmuşdu. Ancak Adana eyâleti ve etrâf ve enhâsında kâin kurâsı ve nefs‑i şehr‑i Adana an‑asl bir
ma‘mûr ve âbâdân mahal olup hatta düstûr‑ı ekrem hâlâ vezîria‘zam‑ı sütûde‑siyer ve vekîl‑i mut‑
lak‑ı marziyyü'l‑eserim Ali Paşa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû ve dâaf bi't‑te’bîdi iktidârehû ve ikbâ‑
lehûnun Adana vâliliği esnâsında on bir bin hâneden ibâret bir belde‑i muazzama olduğu ma‘lû‑
mu olduğuna binâen mevcûd olan hâneleri ta‘dâd etdirdiğinden fakat üç bin mikdâr hâne kalıp ol
dahi bir tarafdan perâkende olmakda iken müşârun‑ileyhin sa‘y ve ihtimâmıyla hâlet‑i asliyyesine
ircâ‘ ve bir mikdâr ‘imâra yüz tutup müşârun‑ileyhden sonra tekrâr reâyâsına perîşâniyet gelip ve
el‑hâletü hâzihî ne mertebelerde tenezzül bulduğu ve bu sûret ile ne bir vezîre ve ne bir beylerbe‑
yiye mansıb olamayacağı ve sen Adana'nın hânedânından olduğun beyânıyla eyâlet‑i mezkûrede
vâki‘ İçil ve Alâiye sancaklarının Adana vâlilerine muayyen olan altı bin guruş hazariyyeleri cânib‑i
mîrîçin başkaca tahsîl olunmak üzere eyâlet‑i mezkûra birkaç sene vüzerâ ve mîr‑i mîrândan birine
verilmeyip otuz dokuz kîse şehriyye ve hazariyyesi üzerine öteden beri vâliler taraflarına âid hâs ve
tayyârât‑ı muayyene‑i sâireden hâsıl on bir kîse dahi zam ile beher sene üç taksît ile Hazîne‑i Âmi‑
reme ellişer kîse akçe teslîm olunmak şartıyla mütesellimlik vechile sana ihâle olunur ise külliyyen
eyâlet‑i merkûmeye ‘imâr gelip hâlet‑i kadîmesine ric‘at eyleyeceğini bu def‘a vârid olan arz ve
mahzarda tahrîr ve istid‘â etmeleriyle nefsü'l‑emr eyâlet‑i merkûme hiç olmadığı sûretde üç sene
bu vechile zabt etdirilmediği hâlde külliyyen harâb olacağı husûsu bâ‑takrîr huzûr‑ı fâizü'n‑nûr‑ı
hüsrevâneme arz ve ifâde olunmağla şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum
mûcebince vech‑i meşrûh üzere amel olunmak fermânım olmağın mahsûsan işbu emr‑i şerîfim
ısdâr ve irsâl olunmuşdur. İmdi Adana eyâleti işbu bin yüz doksan dokuz senesi Şevvâl‑i şerîf'i
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gurresinden üç sene tamâmına değin vüzerâ ve mîr‑i mîrândan birine tevcîh olunmayacağı ve

[s. 300] sene be‑sene üç taksît ile mârrü'z‑zikr elli kîse akçe vakt ü zamânıyla // cânib‑i mîrîye teslîm ey‑
lemen şartıyla mütesellimlik‑i mezbûrenin zabt u rabtı sana ihâle ve tefvîz kılındığı ve bu husûsa
müsâade ancak eyâlet‑i mezbûre ahâlisi ve reâyâ ve berâyâsı vücûh‑ı mezâlim ve taaddiyâtdan vâ‑
reste ve masûn olarak ‘imârı hâlâtının istihsâline mebnî iken maazallâhi Teâlâ tarafından ve cânib‑i
âhardan fukarâ‑yı raiyyete bir gûne mezâlim ve taaddiyât vukûuyla perîşâniyetlerini mûcib hareket
olunduğu mesmû‘ olmak lâzım gelir ise hakkında gâyetü'l‑gâye vahîm olacağı ma‘lûmun olduk‑
da ber‑vech‑i meşrûh amel ve hareket ve eyâlet‑i mezbûreyi târih‑i mezbûrdan i‘tibâr ile üç sene
hitâmına dek zabt u rabta ve ahâli ve fukarâ‑yı raiyyeti himâyet ve sıyânet ve hüccâc‑ı müslimîn ve
sâir mârrîn ve âbirînin emniyyet ve selâmetlerini mûcib hâlâtın istihsâline dikkat ve cânib‑i mîrîçin
livâeyn‑i mezbûreynden başkaca tahsîl olunacak mârrü'z‑zikr altı bin guruş vâli hazariyyesini şurût‑ı
hazariyye mûcebince tahsîl ve kezâlik Adana sancağı i‘tibârıyla muhtevî olduğu kazâlardan senevî
muayyen olan yedi bin beş yüz guruş hazariyye ile eyâlet‑i mezbûre mütesellimlik şehriyyelerin‑
den ve hâs ve tayyârât‑ı sâire‑i muayyenesinden min haysü'l‑mecmû‘ elli kîse akçe tekâsît‑i selâse
ile vakt ü zamânıyla sene be‑sene Hazîne‑i Âmireme irsâl ve teslîm ederek matlûb olan ‘imâr‑ı
bilâd ve refâh‑ı hâl‑i ibâda bezl‑i makderet ve taraf‑ı hümâyûnum için fukarâ ve zuafâdan isticlâb‑ı
daavât‑ı hayriyyeye dikkat ve hilâf‑ı rızâ‑yı şâhânem ferd‑i âferîdeye zulm ü taaddî vukûundan mü‑
cânebet ve siz ki mevlânâ‑yı mûmâ‑ileyhimsiz ber‑vech‑i meşrûh Adana Mütesellimliği üç sene
hitâmına değin mûmâ‑ileyhe ihâle olunmağla mütesellimlik‑i mezbûru mûmâ‑ileyhe zabt ve âidât
ve tayyârâtını olugeldiği vechile ahz u kabz etdirip mütesellimliği umûruna âharı müdâhale ve
taarruz etdirilmemek bâbında. Fî evâili L. sene [1]199
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İNDEK S
A
Abaza Mehmed (Karahisar-ı Sahib sancağına
mutasarrıf Mehmed Paşa'nın karındaşı*

— İçil livâsı mutasarrıfı, Goniya eski mutasar‑
rıfı (Gurre-i R. 1173), 225

— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (27 Ş. 1174), 375

— İçil ve Teke sancakları mutasarrıfı (26 Ş.
1183), 226

— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (6 L. 1172), 375

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, İçil
sancağı eski mutasarrıfı (2 Ş. 1173), 163

— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (8 L. 1169), 375

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Kayse‑
riyye eski mutasarrıfı (29 B. 1179), 163

— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı, Kars eski muhâfızı (20 N. 1193),
376

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Kayse‑
riyye eski mutasarrıfı (5 L. 1180), 163

— Goniya ve Karahisar-ı Sahib sancakları
mutasarrıfı ve Faş Kalesi muhâfızı (10 L.
1174), 375
— Kars Muhâfızı, 347
Abaza Mehmed (silâhşor-ı hazret-i şehriyârî,
Türkmen ağası, mîr-i mîrân, paşa, vezîr)
— Amasya livâsı mutasarrıfı (22 S. 1181), 211
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Amasya eski mu‑
tasarrıfı (13 Ra. 1182), 167
— Bender ve Sultanönü sancakları mutasarrıfı
ve Bender Kalesi muhâfızı, Ankara eski
mutasarrıfı (20 Ra. 1183), 137
— Bozok livâsı mutasarrıfı (6 S. 1179), 212
— Bozok livâsı mutasarrıfı, 213
— Bozok livâsı ve Kefe eyâleti mutasarrıfı (26
Za. 1184), 213
— Bozok ve Teke sancakları mutasarrıfı, Sivas
eski vâlisi (21 C. 1183), 213

* Abaza Mehmed ile büyük kardeşi Abaza Mehmed'in
ve Abaza Mehmed Paşazâde Mehmed'in görev yerle‑
ri tam olarak ayırt edilememe ihtimaline karşı "Abaza Mehmed (silâhşor-ı hazret-i şehriyârî, Türkmen ağası,

— Karaman eyâleti ve Aksaray sancağı mutasar
rıfı, İçil eski mutasarrıfı (28 C. 1184), 181
— Karesi ve Teke sancakları mutasarrıfı, Ka‑
rahisar-ı Sahib sancağı eski mutasarrıfı (15
Ca. 1182), 157
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Goniya eski muta‑
sarrıfı (10 R. 1193), 365
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Bozok sancağı
eski mutasarrıfı (2 N. 1180), 188
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Goniya sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (9 L. 1178), 188
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı, Köstendil sancağı eski mutasarrıfı (23
L. 1184), 136
— Köstendil livâsı mutasarrıfı (8 L. 1184), 54
— Maraş eyâleti ve Teke sancağı mutasarrıfı
(21 M. 1183), 217
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Maraş eyâleti ve
Teke sancağı eski mutasarrıfı (22 Ca. 1183),
204
mîr-i mîrân, paşa, vezîr); Abaza Mehmed (Karahisar-ı
Sahib sancağına mutasarrıf Mehmed Paşa'nın karındaşı;
Mehmed (mîr-i mîrân, paşa, Abaza Mehmed Paşazâde)"
maddelerine ihtiyatlı yaklaşılmasında fayda vardır.
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— Sultanönü livâsı mutasarrıfı ve Bender Ka‑
lesi muhâfızı (16 Ş. 1183), 161

Abdi (el-Hâc)

— Teke ve Karesi sancakları mutasarrıfı, Ka‑
rahisar-ı Sahib sancağı eski mutasarrıfı (15
Ca. 1182), 176

Abdi (mîr, Nuh Beyzâde Ali Bey'in oğlu)

— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, İçil sancağı
eski mutasarrıfı (2 Ra. 1201), 271
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Hanya eski muhâfızı (Selh-i Ş.
1191), 145
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Hanya eski muhâfızı (9 M. 1199),
146
Abaza Mehmed Paşazâde Mehmed bk. Mehmed
(mîr-i mîrân, paşa, Abaza Mehmed Paşazâde)
Abaza
— beyi, 559
— eşkıyâsı, 556, 557, 558, 559
— kabâili, 545
— Melikliği, 559, 560
— ümerâsı, 141
Abd (mîr)
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (11 L.
1221, Mîr Hasan'ın mahlûlünden), 521
Abdi
— Cemekân karyesi kethüdâsı, 276
Abdi
— Geçvan Kalesi gönüllüyân cemâatinin ağası,
368
Abdi
— Geçvan sancağı eski mutasarrıfı (mütevefâ),
367
Abdi
— Ostiha livâsı mutasarrıfı (4 Ra. 1170, karın‑
daşı Ömer Bey'in bilâ-veled fevtinden), 340
Abdi Bey (Bayezid sancağı mutasarrıfı Mahmud
Paşa'nın oğlu)
— Eleşkird livâsı mutasarrıfı (10 Ş. 1166), 302
— Malazgird livâsı eski mutasarrıfı (8 Z.
1166), 349
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (İbrahim
Bey'in refinden, 8 Z. 1166), 349
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— Defterdâr, 443
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı, 354
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (İbrahim
Beyzâde Ali'nin refinden, 12 S. 1197), 353
Abdi (Rikâb-ı Hümâyûn çukadârlarından)
— Ohri livâsı mutasarrıfı (23 B. 1170), 80
Abdi (Seyyid, el-Hâc, paşa, vezîr, mîr-i mîrân)*
— Adana eyâleti mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (3 S. 1195), 223
— Adana eyâleti ve İçil sancağı mutasarrıfı,
Maraş eski vâlisi (20 M. 1191), 223
— Adana ve Maraş eyâletleri mutasarrıfı, Ha‑
leb eski vâlisi (15 M. 1195), 223
— Adana ve Maraş eyâletleri mutasarrıfı,
Trabzon eski vâlisi (17 M. 1179), 222
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (6 Ş. 1178, emri geri verildi),
444
— Aksaray, Akşehir ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, İçil sancağı
eski mutasarrıfı (5 L. 1180), 201
— Akşehir, Aksaray ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, İçil eski muta‑
sarrıfı (5 L. 1180), 198
— Akşehir, Beyşehri ve Niğde sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (6 C. 1177), 198
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, İçil sancağı eski
mutasarrıfı ve Adana vâlisi (12 Z. 1191),
230
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
mutasarrıfı (7 C. 1196), 152
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(8 B. 1188), 152
— Ankara sancağı mutasarrıfı (26 S. 1202), 169
— Aydın sancağı mutasarrıfı, Rakka ve Maraş
eski vâlisi (26 R. 1195), 172
— Belgrad muhâfızı, 482
* Bu başlık altında verilen görevler birden fazla kişiye
ait olabilir.
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— Bender livâsı mutasarrıfı (2 C. 1175), 137
— Bender livâsı mutasarrıfı, Kefeden ma‘zûl,
Ada-i Kebîr eski muhâfızı (23 C. 1174), 136
— Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, İçil sancağı
eski mutasarrıfı (5 L. 1180), 193

— İçil livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski bey‑
lerbeyisi (4 L. 1194), 227
— İçil sancağı ve Adana eyâleti mutasarrıfı,
Maraş eski vâlisi (20 M. 1191), 227
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (4 L. 1181), 72

— Beyşehri, Akşehir ve Niğde sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (6 C. 1177), 193

— Karaman eyâleti mutasarrıfı ve Silistre vâli‑
si (11 L. 1204), 183

— Bozok ve Kengırı sancakları mutasarrıfı ve
İbrail Kalesi muhâfızı, Özi eski muhâfızı
(28 M. 1183), 212

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Ankara eski
mutasarrıfı (15 C. 1203), 183

— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Delvine sancağı
eski mutasarrıfı (3 N. 1182), 130

— Karaman eyâleti, Aksaray, Beyşehri ve
Akşehir sancakları mutasarrıfı, İçil sancağı
eski mutasarrıfı (5 L. 1180), 180

— Çorum livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (28 Ş. 1179), 208

— Karaman eyâleti, Niğde, Akşehir ve Beyşeh‑
ri sancakları mutasarrıfı (6 C. 1177), 180

— Delvine sancağı mutasarrıfı, İlbasan sancağı
eski mutasarrıfı (27 B. 1182), 67
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (11 Z. 1189), 270
— Diyarbekir ve Rakka eyâletleri mutasarrıfı
(3 B. 1200), 271
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı ve Anadolu
sürücüsü, Mısır eski vâlisi (18 R. 1203), 271
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (23 C. 1198), 235
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi
(17 Ş. 1193), 234
— Haleb eyâleti, Kengırı ve Bozok sancakları
mutasarrıfı ve İbrail Kalesi muhâfızı (Selh-i
Ca. 1183), 233
— Haleb vâlisi, 237, 243
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Bender sancağı eski mutasarrıfı
(3 Za. 1176), 132

— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Sivas eski vâlisi (2 Z. 1181), 364
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Alaiye eski mutasarrıfı (10 S. 1192), 442
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Köstendil eski mutasarrıfı (6 L. 1172), 441
— Kengırı livâsı mutasarrıfı, Kars eski vâlisi (5
Ra. 1182), 174
— Kengırı ve Bozok sancakları mutasarrıfı ve
İbrail Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (28 M.
1183), 174
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı ve Ha‑
leb vâlisi (8 N. 1193), 243
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, Kara‑
man eski vâlisi (21 M. 1178), 240
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Hotin eski
muhâfızı (6 C. 1181), 54
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Ohri sancağı
eski mutasarrıfı (12 Ca. 1171), 53

— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Çorum eski mutasarrıfı (8 N.
1180), 133

— Maraş eyâleti mutasarrıfı ve Adana vâlisi
(29 Ca. 1179), 217

— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Hotin eski
muhâfızı (6 L. 1177), 154

— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (14 Ş. 1190), 218

— İçil livâsı mutasarrıfı, Adana eski beylerbe‑
yisi (19 B. 1195), 227

— Maraş ve Adana eyâletleri mutasarrıfı, Ha‑
leb eski vâlisi (15 M. 1195), 218

— İçil livâsı mutasarrıfı, Adana ve Maraş eyâ‑
letleri eski mutasarrıfı (15 Z. 1179), 225

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Diyarbe‑
kir eski vâlisi (14 Z. 1200), 424
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— Niğde sancağı mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (20 Ş. 1195), 186

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Rumeli eski vâlisi
(6 Ra. 1187), 205

— Niğde, Beyşehri ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (6 C. 1177),
184

— Sivas vâlisi ve İsmail cânibi seraskeri, 524

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Belgrad eski muhâfızı (17 Ca. 1176),
118
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski vâlisi
(11 L. 1204), 121
— Özi eyâleti ve Özi Kalesi muhâfızı, Rumeli
eski vâlisi (10 R. 1204), 121
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Çorum sancağı
eski mutasarrıfı (29 Za. 1179, terkîn), 93
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi
(2 Ra. 1199), 266
— Rakka ve Maraş eyâletleri mutasarrıfı (3 S.
1195), 265
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı ve İsmail seras‑
keri, Anadolu eski vâlisi (6 M. 1198), 52
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı ve Sofya seraske‑
ri (18 N. 1199), 52
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Belgrad eski
muhâfızı (21 Za. 1202), 52

— Sivas vâlisi, 522
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Hudâvendi‑
gâr sancağı eski mutasarrıfı (15 S. 1178), 409
— Tırhala ve Semendire sancakları mutasar‑
rıfı, Belgrad Kalesi muhâfızı, Ağrıboz eski
muhâfızı (5 L. 1175), 57
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Kilis ve A‘zâz
sancakları eski mutasarrıfı (4 Ra. 1178), 371
Abdi Efendi (el-Hâc)
— nişâncı, eski reîsü'l-küttâb (8 L. 1169), 503
Abdi Efendi (el-Hâc, rûznâmçe-i evvel)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı (26 Ş. 1174), 463
Abdi Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn
emekdârlarından ve Sır Kâtibliği'nden çık‑
ma)
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı (20 Ş. 1172), 467
Abdi Paşa (Amidî, mîr-i mîrân)
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı (4 C. 1193),
410
Abdi Paşa (mîr-i mîrân, Kahraman Paşazâde)

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi,
Boğdan ve İbrail seraskeri (18 Ş. 1183), 51

— başbuğ (Kili ve Akkirman cânibi), 91

— Rumeli vâlisi, 512, 514

— Kocaili livâsı mutasarrıfı ve Perezen adası
muhâfızı, Prizrin eski mutasarrıfı (28 B.
1199), 454

— Rumeli vâlisi, Haleb eski vâlisi, 237
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı, Silistre
eski vâlisi (21 B. 1206), 89
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Alaiye eski mutasarrıfı (10 S. 1192), 88
— Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad
muhâfızı, Sivas eski vâlisi (9 Za. 1200), 101
— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad Kalesi muhâfızı, Ağrıboz eski
mutasarrıfı (5 L. 1175), 99
— Sivas Beylerbeyisi, 56
— Sivas eyâleti mutasarrıfı ve Silistre seraske‑
ri, Rumeli eski vâlisi (4 L. 1200), 206
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski vâli‑
si (27 Ra. 1181), 204
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— Prizrin livâsı mutasarrıfı (2 R. 1193), 94

Abdi Paşa (mîr-i mîrân, vezîr, Vezîr Ali Paşazâ‑
de)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski
muhâfızı (2 B. 1174), 444
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Selanik ve Kavala sancakları
eski mutasarrıfı (9 C. 1173), 448
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı sancağı
eski mutasarrıfı (2 B. 1174), 437
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Köstendil sancağı eski mutasarrıfı (6 L.
1172), 86
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Abdi Paşa, Halil Bey'in pederi, 307
Abdi Paşa
— Eleşkird sancağı eski mutasarrıfı (babası
Mahmud Paşa'nın fevtinden), 305
Abdi veled-i Mehmed Emin
— Mora eyâleti defter kethüdâsı (karındaşı
Numan veled-i Mehmed'in fevtinden), 459
Abdulhâlık Bey (mîr-livâ, Osman Beyzâde)
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı (2 N.
1222), 156
Abdulhamid
— Batum sancağı hissedârı (21 B. 1265, babası
Sefer Mehmed'in fevtinden), 374
Abdulhamid (mîr)
— Bayezid sancağı mutasarrıfı (20 C. 1235,
Mehmed Behlül Paşa'nın refinden), 312
Abdulhamid (mîr)
— Çıldır sancağı hissedârı (5 Za. 1257, babası
Mîr Mehmed Nakî'nin fevtinden), 342
Abdulhamid (mîr, Dergâh-ı Muallâ kapıcıbaşıla‑
rından, Abdullah Bey'in oğlu)
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (12 S. 1231),
305, 306
Abdulhamid Bey (mîr)
— Diyadin sancağı mutasarrıfı (8 R. 1231,
İbrahim Paşa refinden), 315
Abdulhamid Bey (müteharrik ve mukız-ı fitne)

Abdullah
— Girid çavuşlar kethüdâsı (15 Z. 1181, babası
el-Hâc Ali bin Süleyman'ın fevtinden), 527
Abdullah (ağa, paşa, Bağdad vâlisi kethüdâsı)
— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı (29
R. 1190), 405, 416
Abdullah (bey, Bayezid sancağı mutasarrıfı Seli‑
van aşîretinden Mahmud Paşa'nın oğlu)
— Bayezid sancağı mutasarrıf vekîli (23 L.
1174), 310
— Bayezid ve Malazgird sancakları mutasarrıfı
(3 Za. 1173, Ahmed Bey'in refinden), 349
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı (Ahmed
Bey'in refinden), 350
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı, 350, 351
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (12 Ra. 1178,
Mehmed Bey'in hadâset-i sinninden), 351
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (4 Ca. 1176),
350
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (Ali Bey'in
refinden), 350
— Malazgird sancağı mutasarrıfı, 352
Abdullah (bey, mîr-i mîrân, paşa, vezîr, Muhtar
Paşazâde)
— Bender ve Sultanönü sancakları mutasar‑
rıfı ve Bender Kalesi muhâfızı (Gurre-i R.
1184), 137

— Diyadin sancağı mutasarrıfı, 314

— Delvine sancağı mutasarrıfı (21 M. 1183),
67

— Diyadin sancağı mutasarrıfı (4 Ca. 1176,
Abdülfettahzâde Mehmed Bey'in refinden),
314

— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Prizrin eski mutasarrıfı (20 B.
1196), 149

Abdullah
— Amini karyesi kethüdâsı, 276
Abdullah
— Çeçerek livâsı mutasarrıfı (7 R. 1170, Meh‑
med Bey'in bilâ-veled fevtinden), 358
Abdullah
— Çukadâr-ı sadrıa‘zamî, 384
Abdullah
— Eleşkird kâdısı, 302

— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı (3 C. 1197), 149
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Sultanönü ve
Bender sancakları eski mutasarrıfı (9 Ş.
1189), 72
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Resmo eski
muhâfızı (20 C. 1193, terkîn), 110
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı ve Ma‑
çin muhâfızı, Kocaili eski mutasarrıfı (Gur‑
re-i Za. 1203), 166
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— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Niğde eski
mutasarrıfı (3 L. 1206), 183

Abdullah (el-Hâc)

— Karesi livâsı mutasarrıfı, Kırşehri sancağı
eski mutasarrıfı (Gurre-i S. 1200), 158

Abdullah (es-Seyyid)

— Kırşehri sancağı mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (21 N. 1197), 192

Abdullah (Kurd Mehmed Paşazâde)

— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Maçin eski
muhâfızı (12 L. 1203), 454
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski muta‑
sarrıfı (8 R. 1190), 94
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Resmo eski muhâ‑
fızı (20 M. 1194), 94
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Delvine eski
mutasarrıfı (18 Ş. 1184), 161
— Sultanönü sancağı mutasarrıfı ve İrşova mu
hâfızı, Karesi eski mutasarrıfı (7 R. 1201), 162
Abdullah (bey, paşa, mîr-i mîrân, İlbasanlı Ah‑
med Paşazâde)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı ve eski mütesellimi
(5 C. 1201), 73
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (15 Ra. 1203), 73
— Delvine sancağı mutasarrıfı, İnebahtı sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (Selh-i S. 1206), 70
Abdullah (bey, paşa, mîr-i mîrân, mîr-i hâc,
vezîr, Mehmed Paşazâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı (17 Za. 1201), 224
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi ve mîr-i hâccı (2 Ra. 1199), 271
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
ve mîr-i hâccı (10 Z. 1201), 235
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Haleb eski vâlisi (Selh-i Ca. 1202),
150
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Trablusşam eski
beylerbeyisi (18 C. 1198), 265
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi ve mîr-i hâc (17 M. 1200), 206
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı, Cerde baş‑
buğu ve mîr-i hâccı (26 R. 1195), 260
Abdullah (el-Hâc)
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (15 S.
1184, Sâlih'in Hotin muhârebesinde fevtin‑
den), 517
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— Çavuşlar Kethüdâsı, 530
— Van kazâsı nâibi, 386
— Avlonya ve Delvine sancakları mutasarrı‑
fı, Prizrin sancağı eski mutasarrıfı (6 Ra.
1178), 78
— Delvine ve Avlonya sancakları mutasarrı‑
fı, Prizrin sancağı eski mutasarrıfı (6 Ra.
1178), 66
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski muta‑
sarrıfı (15 Ş. 1173), 93
Abdullah (mîr)
— Ardahan-ı Küçük sancağı mutasarrıfı (8 B.
1221, babası Hasan Bey'in fevtinden), 369
Abdullah (mîr, Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn'dan)
— Bağdad defterdârı (2 Za. 1192), 497
Abdullah (mîr-i mîrân, Ali Paşazâde)
— Ardahan-ı Küçük livâsı mutasarrıfı (3 Ra.
1152), 369
Abdullah (paşa, mîr-i mîrân, İşpuzili)
— Alacahisar livâsı mutasarrıfı, Çirmen eski
mutasarrıfı (5 M. 1189), 84
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (22 N. 1185), 130
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski muta‑
sarrıfı (8 R. 1190), 72
— Klis livâsı mutasarrıfı (13 B. 1170), 111
— Podgoriçe mütesellimi (16 R. 1192), 117
— Podgoriçe mütesellimi, 116
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Alacahisar eski
mutasarrıfı (12 C. 1189), 94
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Prizrin eski mutasarrıfı (Gurre-i
Za. 1190), 145
Abdullah (Seyyid)
— Van kâdısı, 387
— Van kazâsı nâibi, 401
Abdullah (Süsenzâde Ömer Paşa karındaşı)
— Zaruşad livâsı mutasarrıfı (3 Ca. 1149), 366
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Abdullah (Tâhir Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, İzvornik sanca‑
ğından ma‘zûl (Gurre-i L. 1173), 201
Abdullah Ağa (el-Hâc, mîr-i mîrân)
— Üzeyr sancağı mutasarrıfı, Payas ve Bilan
zâbiti (27 B. 1200), 237
Abdullah Ağa
— Niğde livâsı mutasarrıfı ve Tokad voyvoda‑
sı (23 Ra. 1186), 184
Abdullah Bey (Abdi Paşa birâderi)
— Eleşkird sancağı eski mutasarrıfı (mütevef‑
fâ), 305
Abdullah Bey (Abdülfettah Bey'in karındaşı)
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (10 B. 1182),
303
Abdullah Bey (Hasan Beyzâde)
— Hudi livâsı mutasarrıfı (17 Ra. 1110), 410
Abdullah Bey (Mahmud Paşazâde)
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (25 B. 1188,
Abdülfettah Paşazâde Ali'nin refinden), 303
Abdullah Bey (Mustafa Bey'in oğlu)
— Harir Hükûmeti eski mutasarrıfı, 407
Abdullah Bey
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (28 B. 1184), 140
Abdullah Bey
— Bayezid sancağı vekîli ve mütesellimi, 304
Abdullah Bey
— Çermik livâsı eski mutasarrıfı, 285
— Çermik livâsı mutasarrıfı (11 B. 1171, Mah‑
mud'un refinden), 285
Abdullah Efendi (Hatîb)
— Ergani kasabası beylerinden, 275
Abdullah Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Tophâne eski nazırı
(8 L. 1197), 507
Abdullah Efendi
— nişâncı (5 L. 1207), 506
— nişâncı (6 L. 1188), 504
— nişâncı, Defter eski emîni (17 Za. 1204), 506

— nişâncı, Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri eski kâti‑
bi (10 C. 1182), 504
Abdullah Misâlî (müteveffâ)
— Van vilâyeti tîmâr eski defterdârı (Nuh
tahvîlinden), 402
Abdullah Nebih Paşa (mîr-i mîrân, Uzun Abdul‑
lah Paşazâde)
— Aksaray sancağı mutasarrıfı, Kırşehri eski
mutasarrıfı (4 L. 1201), 203
— Akşehir livâsı mutasarrıfı, Kırşehri eski
mutasarrıfı (8 Ca. 1196), 199
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Karesi eski muta‑
sarrıfı (17 Ra. 1194), 168
— Beyşehri sancağı mutasarrıfı, Ankara eski
mutasarrıfı (4 L. 1194), 195
— Çorum sancağı mutasarrıfı, Beyşehri sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (13 B. 1195), 209
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Niğde eski muta‑
sarrıfı (10 L. 1193), 158
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Çorum sancağı
eski mutasarrıfı (4 L. 1195), 191
— Kırşehri sancağı mutasarrıfı, Akşehir sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (11 Ca. 1199), 192
— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Aksaray sancağı
eski mutasarrıfı (6 S. 1207), 454
— Niğde livâsı mutasarrıfı (10 Ra. 1192), 185
Abdullah Paşa (es-Seyyid, paşa, vezîr, sadr-ı esbak)
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, 272
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski
vâlisi (6 L. 1172), 269
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Rakka eyâle‑
ti eski vâlisi (3 S. 1171), 269
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (22 L. 1171), 232
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (Gurre-i C. 1173), 232
— Haleb vâlisi, 245
— Rakka eyâleti mutasarrıfı (8 L. 1169), 262
Abdullah Paşa (mîr-i mîrân, Zaralı Mehmed
Paşazâde)
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (Gurre-i Ca. 1202),
131
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— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Kars eski beyler‑
beyisi (4 L. 1196), 130

— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski
vâlisi (19 Z. 1203), 296

— Çorum livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (12 Z. 1191), 209

— Erzurum vâlisi, 349

— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, İçil sancağı
eski mutasarrıfı (20 C. 1193), 155
— İçil livâsı mutasarrıfı, Çorum eski mutasar‑
rıfı (3 Ra. 1192), 227
— İçil livâsı mutasarrıfı. Çirmen sancağı eski
mutasarrıfı (7 B. 1202), 228
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Niğde
eski mutasarrıfı (22 Za. 1190), 164
— Karahisar-ı Sahib sancağı mutasarrıfı ve
Fethülislâm muhâfızı, Sultanönü eski mu‑
tasarrıfı (5 C. 1201), 165
— Karahisar-ı Sahib sancağı mutasarrıfı, Hu‑
dâvendiğâr sancağı eski mutasarrıfı (10 L.
1193), 165
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Karahisar-ı Sahib sancağı eski
mutasarrıfı (14 C. 1194), 365

— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Rumeli eski vâlisi (4 L. 1194), 108
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (23 Z. 1181), 110
— İzvornik livâsı mutasarrıfı ve İsmail Muha‑
fızı (3 N. 1188), 110
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, İzvor‑
nik eski mutasarrıfı (24 S. 1184), 164
— Karaman eyâleti mutasarrıfı ve Yergöğü
muhâfızı (18 L. 1204), 183
— Karaman eyâleti ve Aksaray sancağı muta‑
sarrıfı, Sivas eski vâlisi (4 Ş. 1190), 182
— Karesi ve Köstendil sancakları mutasarrıfı,
Kılburun Kalesi muhâfızı (4 C. 1184), 54
— Karesi ve Niğde sancakları mutasarrıfı ve
Yergöğü muhâfızı (15 S. 1205), 159
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski muta‑
sarrıfı (8 B. 1188), 218

— Niğde livâsı mutasarrıfı, Aksaray eski muta‑
sarrıfı (22 Z. 1189), 185

— Niğde ve Karesi sancakları mutasarrıfı ve
Yergöğü muhâfızı (15 S. 1205), 187

— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı
Sahib eski mutasarrıfı (6 S. 1191), 161

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâfı
zı, Kengırı eski mutasarrıfı (12 C. 1182), 119

— Sultanönü livâsı mutasarrıfı. Çirmen sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (23 C. 1198), 162

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (20 M. 1191), 51

Abdullah Paşa (silâhdâr, mîr-i mîrân, vezîr)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı ve İsmail muhâ‑
fızı, İzvornik eski mutasarrıfı (15 Za. 1188),
202
— Aksaray livâsı ve Karaman eyâleti mutasar‑
rıfı, Sivas eski vâlisi (4 Ş. 1190), 202
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (14 Ş. 1190), 152
— Aydın livâsı mutasarrıfı ve Rikâb-ı
Hümâyûn kaymakamı (22 M. 1188), 171
— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Rumeli eski vâlisi (4 L. 1194), 106
— Bosna vâlisi, 116, 470, 521, 533
— Erzurum eski vâlisi, 299
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı ve Anapa se‑
raskeri (2 L. 1205, ibkâ), 296
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— Rumeli vâlisi ve İsmail cânibi seraskeri, 91,
94
— Rumeli vâlisi, 513
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi
(3 R. 1189), 205
— Sultanönü ve Karahisar-ı Sahib sancakları
mutasarrıfı (13 B. 1184), 161
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi ve Yergöğü muhâfızı (14 M. 1205), 60
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı ve Erzurum
vâlisi (8 Z. 1204), 373
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, (Canikli Paşa
eski kethüdâsı) (15 M. 1203), 373
Abdullah Paşa (Süsenzâde)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr
sancağı eski mutasarrıfı (12 M. 1170), 228
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— Ankara livâsı mutasarrıfı, Sultanönü sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (6 L. 1172), 166
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Ankara sancağı eski mutasarrıfı
(10 Ra. 1175), 132

Abdurrahman (Ali Paşazâde)
— Mendelcin sancağı mutasarrıfı, Mardin eski
voyvodası (19 N. 1173), 407
Abdurrahman (bey, mîr, Mîrü'l-hâc Ahmed
Bey'in oğlu)

— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Köstendil
eski mutasarrıfı (20 N. 1169), 153

— Mamervan hissedârı (14 Ra. 1265, emri
yazılmamıştır), 361

— Sultanönü livâsı mutasarrıfı ve hac kafilele‑
ri muhâfızı, Alaiye sancağı eski mutasarrıfı
(19 S. 1171), 160

— Mamervan sancağı hissedârı (25 L. 1225
babası Mîrü'l-hâc Ahmed'in kasr-ı yedin‑
den ve amcası Mîr Mehmed'in bilâ-veled
fevtinden), 360

Abdullah Paşa (vezîr, Azm-oğlu Mehmed Pa‑
şazâde)
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Hanya eski muhâ‑
fızı (12 L. 1203), 144
— Hanya sancağı mutasarrıfı (3 L. 1206), 150
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Girid eski vâlisi (18 M. 1204),
150
— İçil sancağı mutasarrıfı, Hanya eski muhâfı‑
zı (Selh-i Za. 1206), 228
Abdullah Paşa kayını Ahmed Paşazâde Selman,
bk. Selman (Ahmed Paşazâde Çeteci Abdul‑
lah Paşa kayını)
Abdullah Paşazâde Ebubekir Bey, bk. Ebubekir
Bey (mîr-i mîrân, Abdullah Paşazâde)
Abdullah Paşazâde İbrahim Paşa, bk. İbrahim
Paşa (mîr-i mîrân, İşpuzi kapudanı Abdul‑
lah Paşazâde, İşpuzili Abdullah Paşazâde)
Abdullah Seyyid Kara Mustafa veled-i Seyyid
Veliyyüddin, bk. Kara Mustafa (Seyyid)
Abdullah veled-i Sâlih
— Mahcil livâsı hissedârı (26 S. 1149, babası
Sâlih Bey'in fevtinden), 330
— Mahcil sancağı hissedârı, 331
Abdurrahman
— Ahısha kâdısı, 326
Abdurrahman
— Anadolu vâlisi, 517
Abdurrahman
— Bitlis kazâsı nâibi, 383
Abdurrahman
— Orine karyesi kethüdâsı, 276

— Mamervan sancağı hissedârı, 361, 362
Abdurrahman (bey, mîr-i mîrân)
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Trablusşam eski
beylerbeyisi (23 N. 1192), 453
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı (19 Z. 1185),
259
Abdurrahman (bey, Seyyid)
— Mecingerd livâsı mutasarrıfı (12 Ca. 1179,
Seyyid Ömer'in refinden), 300
— Mecingerd livâsı mutasarrıfı (18 C. 1167,
Seyyid Ömer'in refinden), 299
— Mecingerd sancağı mutasarrıfı (6 M. 1174,
Seyyid Ömer'in refinden), 300
— Mecingerd sancağı mutasarrıfı (7 Ş. 1171,
Seyyid Ömer'in refinden), 299
Abdurrahman (mîr-i mîrân)
— Üzeyr livâsı mutasarrıfı ve Bilan mütevellî
vekîli (12 L. 1182), 236
Abdurrahman (Seyyid)
— Kütahya alâybeyisi, 517
Abdurrahman (Seyyid)
— Kütahya kazâsı nâibi, 517
Abdurrahman Bey
— Şirvan kazâsı hissedârı (9 Za. 1240, babası
Mirza Paşa'nın mahlûlünden), 292
Abdurrahman Beyefendi (es-Seyyid)
— Darbhâne-i Âmire nazırı, 274, 284
Abdurrahman Efendi (Seyyid, Müftîzâde)
— Kütahya nâibi, 530
Abdurrahman Efendi
— Van kazâsı nâibi, 388
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Abdurrahman Nâfiz Paşa (es-Seyyid)
— Mâliye nazırı, 368, 399
Abdurrahman Paşa (Aydonatlı)
— Delvine sancağı mutasarrıfı, Beyşehri eski
mutasarrıfı (Gurre-i R. 1198), 69
Abdurrahman Paşa (Kahraman Paşazâde)
— Dukakin livâsı mutasarrıfı ve Yagodine
muhâfızı (28 N. 1202), 92
Abdurrahman Paşa (mîr-i mîrân, Bilanlı)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski bey‑
lerbeyisi (18 Ra. 1185), 222
— Adana eyâleti mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (19 B. 1195), 223
— Haleb eyâleti mutasarrıfı (6 L. 1184), 234

— Erzurum eyâleti ve Aydın sancağı muta‑
sarrıfı ve Gürcistan başbuğu, Trabzon eski
vâlisi (26 L. 1176), 294
— Erzurum vâlisi, 351
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı ve Rumeli
Kasteli muhâfızı (14 S. 1189), 155
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı, Delvine eski
mutasarrıfı (9 Z. 1201), 451
— Karaman eyâleti, Niğde ve Beyşehri sancak‑
ları mutasarrıfı, Trablusşam eski vâlisi (24
Ca. 1172), 179
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı (2 C. 1193), 191
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Resmo eski
muhâfızı (14 N. 1191), 191

— İçil livâsı mutasarrıfı, Kilis ve A‘zâz sancak‑
ları eski mutasarrıfı (3 S. 1195), 227

— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Dîvân-ı
Hümâyûn eski çavuşbaşı (2 L. 1169), 216

— Kilis ve A‘zâz sancakları eski mutasarrıfı, 242

— Niğde, Beyşehri, Akşehir sancakları ve Ka‑
raman eyâleti mutasarrıfı, Trablusşam eski
vâlisi (24 Ca. 1172), 183

— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı (7 R.
1199), 241
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı (7 R.
1199, Halil Paşa'nın refinden), 242
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, 239
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, Adana
eski beylerbeyisi (9 R. 1196), 243
Abdurrahman Paşa (mîr-i mîrân, Delvineli)
— Beyşehri sancağı mutasarrıfı, Kırşehri eski
mutasarrıfı (9 Ca. 1196), 195
Abdurrahman Paşa (mîr-i mîrân, vezîr, el-Hâc)
— Akşehir, Niğde ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Trablusşam
eski vâlisi (24 Ca. 1172), 197
— Aydın livâsı mutasarrıfı ve Trabzon vâlisi
(24 B. 1176), 170
— Aydın livâsı mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (6 L. 1179), 170
— Beyşehri, Niğde, Akşehir sancakları ve Ka‑
raman eyâleti mutasarrıfı, Trablusşam eski
vâlisi (24 Ca. 1172), 192
— Delvine sancağı mutasarrıfı (4 L. 1200), 70
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Erzurum
eski vâlisi (6 L. 1177), 269
— Diyarbekir vâlisi, 528
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— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski vâlisi
(15 C. 1170), 203
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu, Sivas eski vâlisi (21 Z. 1170), 258
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (10 Ra. 1175), 371
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Maraş eyâleti
eski mutasarrıfı (28 Ra. 1170), 370
Abdurrahman Paşa (Mirza Paşazâde, Alâeddin
Paşa hânedânından)
— Muş sancağı mutasarrıfı (17 N. 1242, Şeyh
Ahmed Paşa'nın fevtinden), 396
Abdurrahman Paşa (Rişvânzâde), 219
Abdurrahman Paşa
— Resmo livâsı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Sultanönü eski mutasarrıfı (28 S.
1190), 145
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Hudâvendiğâr
sancağı eski mutasarrıfı (3 R. 1189), 161
Abdülbâki (mîr, bey, Mîrü'l-hâc Ahmed Bey'in
oğlu)
— Mamervan sancağı hissedârı (25 L. 1225
babası Mîrü'l-hâc Ahmed'in kasr-ı yedinden
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ve amcası Mîr Mehmed'in bilâ-veled fev‑
tinden), 360
— Mamervan sancağı hissedârı, 361, 362
Abdülbâki Ağa (mîrâhûr-ı evvel, Dergâh-ı Âlî
kapıcıbaşılarından)
— Meâdin emîni, 278, 282, 287
Abdülbâki Paşa (mîr-i mîrân, Abdülcelilzâde)
— Musul eyâleti mutasarrıfı (20 N. 1199), 414
Abdülbedî‘
— Diyarbekir eyâleti tîmâr tezkirecisi (29 Ş.
1194, el-Hâc Feyzullah'ın fevtinden), 533
Abdülcelil oğlu Hüseyin Paşazâde Mehmed
Emin, bk. Mehmed Emin (Abdülcelil oğlu
Hüseyin Paşazâde)

— Trablusşam ve Musul eyâletleri mutasarrıfı
ve Cerde başbuğu (26 C. 1185), 259
— Musul eyâleti mutasarrıfı (6 N. 1183), 413
Abdülfettah Bey (mîr-i mîrân)
— Bayezid sancağı mutasarrıfı, Eleşkird san‑
cağı eski mutasarrıfı (18 Ra. 1182 babası
Mahmud Paşa'nın fevtinden), 310
— Bayezid sancağı mutasarrıfı, Eleşkird sanca‑
ğı eski mutasarrıfı, 303
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (11 S. 1174
Hâmid Bey'in refinden), 302
Abdülfettah Bey
— Şirvan kazâsı hissedârı (9 Za. 1240, babası
Mirza Paşa'nın mahlûlünden), 292

Abdülcelil oğlu Mehmed Emin Paşazâde Vezîr
Süleyman Paşa, bk. Süleyman Paşa (vezîr,
Abdülcelil oğlu Mehmed Emin Paşazâde)

Abdülfettah Beyefendi (Mollacıkzâde)

Abdülcelil oğlu Vezîr Hüseyin Paşazâde Emin
Mehmed, bk. Mehmed Emin (paşa, vezîr,
Abdülcelil oğlu Vezîr Hüseyin Paşazâde)

Abdülfettah Paşa, 304

Abdülcelilzâde Abdülfettah Bey, bk. Abdülfettah
(bey, paşa, mîr-i mîrân, Vezîr, Abdülcelil‑
zâde)
Abdülcelilzâde Emin Mehmed, bk. Mehmed
Emin (paşa, vezîr, Abdülcelil oğlu Vezîr Hü‑
seyin Paşazâde)

— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Mâliye eski tezkireci‑
si (4 L. 1200), 507
— Bayezid sancağı mutasarrıfı, 314
Abdülfettah Paşazâde Ali bk. Ali (mîr, paşa, Ab‑
dülfettah Paşazâde)
Abdülfettahzâde Mehmed, bk. Mehmed (Abdül‑
fettahzâde)
Abdülgaffar Bey (el-Hâc, ümerâ-i Çerakise'den)
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâfızı
(17 Ca. 1176, Çoban Bey'in fevtinden), 139

Abdülcelilzâde Hüseyin Paşa, bk. Hüseyin Paşa
(vezîr, Abdülcelilzâde)

Abdülgafur

Abdülcelilzâde Vezîr Hüseyin Paşa oğlu Emin
Mehmed, bk. Mehmed Emin (paşa, vezîr,
Abdülcelil oğlu Vezîr Hüseyin Paşazâde)

Abdülgafur Bey (Mustafa Paşa'nın oğlu)

Abdülcelilzâde Vezîr Süleyman Paşa, bk. Süley‑
man Paşa (vezîr, Abdülcelilzâde)
Abdülehad karyesi, 194
Abdülfettah (şekâvet-pîşe, müfsid)
— Eleşkird livâsı mutasarrıfı, 302
— Eleşkird sancağı beyi, 313
Abdülfettah
— zeâmet sâhibi, (babası Ali veled-i Ahmed'in
tahvîlinden), 533
Abdülfettah (bey, paşa, mîr-i mîrân, vezîr, Ab‑
dülcelilzâde)

— Palu hükûmeti mutasarrıfı (16 Ş. 1169, Sey‑
fullah'ın refinden), 279
— Acara ve İmirhavi livâları hissedârı (Gurre-i
C. 1138, karındaşı Ca‘fer'in kasr-ı yedin‑
den), 306
— Acara ve İmirhavi livâları hissedârı (Gurre-i
C. 1145 ibkâ), 306
— Acara ve İmirhavi livâları hissedârı (Gurre-i
S. 1137), 306
— Acara ve İmirhavi livâları hissedârı (karın‑
daşı Ca‘fer'in refinden), 306
— Acara ve İmirhavi livâsı mutasarrıfı (Gur‑
re-i N. 1131, Zeynelâbidin Paşa'nın fevtin‑
den), 306
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— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı,
307
Abdülkadir Bey
— Acu Kalesi mîr-livâsı, 140
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (7 B. 1185), 140
Abdülkerim (el-Hâc)
— Deryâ kapudanı, Kapudane-i Hümâyûn eski
kapudanı (20 M. 1173), 433
Abdülkerim Efendi (Derviş Mehmed Efendi'nin
karındaşı)
— Girid Defterdârlığı hisse mutasarrıfı, 490
Abdüllatif
— Van eyâleti çavuşlar kethüdâsı (12 B. 1185,
Hacı Resul'ün refinden), 528
Abdülmecid
— Eleşkird livâsı mutasarrıfı (22 S. 1173, Ab‑
dülfettah'ın refinden), 302
Abdülmu‘ti (Seyyid)
— Haleb Hazînesi mukâbelecisi (16 M. 1182,
babası Atâullah'ın fevtinden), 536
Abdülmuttalib veled-i Abdullah
— Mahcil sancağı eski hissedârı, 331, 332
— Mahcil sancağı hissedârı (5 B. 1185), 330
— Mahcil sancağı hissedârı (Ahmed'in bilâ-ve‑
led fevtinden), 331
— Mahcil sancağı hissedârı (babası Abdul‑
lah'ın fevtinden), 330, 331
— Mahcil sancağı hissedârı (Es‘ad ve Abdul‑
lah'ın fevtlerinden), 331
Abdülmuttalib
— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi (5 C. 1188,
Süleyman veled-i Osman Çavuşun refin‑
den), 535
Abdülmü’min
— Erzurum kâdısı, 298
Abdülmü’min
— Erzurum vâlisi, 303
Abdülvehhab
— Diyarbekir çavuşlar emîni (babası Hacı
Mustafa'nın fevtinden), 528
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Abdülveli Bey (mîr-i mîrân)
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı (Gurre-i Z. 1183), 136
Abdürrahim (paşa, mîr-i mîrân)
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Beyşehri eski
mutasarrıfı (2 B. 1185), 167
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Sultanönü sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (8 Za. 1177), 167
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı, Niğde eski mu‑
tasarrıfı (3 M. 1185), 194
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Karesi san
cağı eski mutasarrıfı (Gurre-i S. 1176), 154
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Niğde sancağı eski
mutasarrıfı (12 Ş. 1174), 157
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Ankara sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (4 Ra. 1178), 187
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (10 C. 1178), 452
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Niğde eski muta‑
sarrıfı (4 S. 1182), 452
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Ankara eski muta‑
sarrıfı (18 B. 1189), 185
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Ankara sancağı
eski mutasarrıfı (8 L. 1169), 183
— Niğde sancağı mutasarrıfı, Kocaili eski mu‑
tasarrıfı (6 C. 1181), 184
— Niğde sancağı mutasarrıfı, Kocaili sancağı
eski mutasarrıfı (15 Ca. 1182), 184
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Hudâvendiğâr
sancağı eski mutasarrıfı (22 L. 1177), 160
Abdürrahim Paşa (vezîr)
— Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, 534
Abdürrahimzâde Mehmed Emin Efendi, bk.
Mehmed Emin Efendi (Abdürrahimzâde)
Abdürrezzak (Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn'dan)
— Ordu defterdârı, Sinob eski defterdârı (2 Za.
1190), 502
Abdürrezzak Bâhir Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Aydın livâsı mutasarrıfı (29 Za. 1193), 172
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Aydın sancağı
eski mutasarrıfı (5 N. 1194), 265
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Abdürrezzak Paşa, bk. Abdürrezzak Bâhir Paşa
Âbid Bey (mecnûn)
— Bitlis Hâkimi Haydar Hân'ın oğlu, 386
Abya karyesi, (Altuntaş nâhiyesi, Kütahya sanca‑
ğı), 518
Acara sancağı/livâsı (Çıldır eyâleti), 309, 336,
337, 359
Acara ve İmirhavi sancakları/livâsı (Çıldır eyâle‑
ti), 306, 359
Acara-i Ulyâ sancağı/livâsı (Çıldır eyâleti), 334,
335, 359
Acaralı Şekeroğlu Ali, bk. Ali (mîr-i mîrân, Aca‑
ralı Şekeroğlu)
Acem muhârebeleri, 407
Acu, 135
— Kalesi, 140, 208
— Kalesi Mîr-livâlığı, 140
— sancağı, 136, 140
— livâsı/sancağı kalesi, 139
Açıkbaş
— meliki, 558, 559
— Melikliği, 558, 559
— memleketi, 558
— seferi, 353
— tarîki, 340
— ülkesi, 559
Ada-i Kebîr, 56, 71, 95, 96, 97, 98, 109, 130, 136,
146, 186, 195, 201
— Kalesi, 95
— Kalesi Defterdârlığı, 474
— Muhâfızlığı, 132
Ada muhâfızı, 60, 190
a‘dâ, 164, 178, 341, 342, 436, 533
—, dîn, 499, 500
—, liâm, 499, 501
Adakalesi
— ebniyyesi me’mûru, 472
— muhâfazası, 92
— nüzül emîni, 70

Adana, 122, 125, 164, 165, 170, 173, 179, 180,
182, 183, 185, 186, 193, 197, 216, 217, 218,
219, 226, 227, 230, 232, 234, 235, 236, 237,
243, 248, 252, 253, 269, 372, 412, 419, 426,
447, 454
— Defter Kethüdâlığı, 231
— eyâleti, 49, 163, 171, 180, 184, 193, 196,
198, 207, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 227, 240, 241, 242, 264, 376, 560
— kapısı, 238
— mütesellimi, 560
— Mütesellimliği, 561
— sancağı, 561
— şehri, 560
— Tîmâr Defterdârlığı, 231
Adapazarlı mîr-i mîrândan Seyyid Mehmed Paşa,
bk. Mehmed Paşa (Seyyid, Adapazarlı, mîr-i
mîrân)
Adapazarlı Seyyid Mehmed Paşa'nın birâderi
Hüseyin Ağa, bk. Hüseyin Ağa (mîr-i mîrân,
Adapazarlı Seyyid Mehmed Paşa'nın birâ‑
deri)
adâvet, 345, 349, 382
Adem Ağa
— Üzeyr sancağı mutasarrıfı (27 Ş. 1200), 238
âdet-i ağnâm, 176, 397, 398
Âdil Hân (Saîd Hânzâde)
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (15 S. 1198,
Mehmed Şeref Hân'ın refinden), 387
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (29 Ra. 1191,
Haydar Hân'ın refinden), 386
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (7 Ca. 1192,
Mehmed Şeref Hân'ın refinden), 386
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (6 Z. 1170, Beh‑
ramzâde Mehmed Burhan'ın refinden), 380
Âdil Hânzâde Mehmed Şeref, bk. Mehmed Şeref
(Hân, Âdil Hânzâde)
Âdil Hânzâde Süleyman, bk. Süleyman (Âdil
Hânzâde)
Âdil Mirza
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (8 L. 1169), 139
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Adilcevaz, 350, 382, 400

— dîvân-ı Bosna, 114

— Kalesi, 400

— fukarâ, 314, 334, 369, 391, 393

— kazâsı, 350, 352, 400, 401

— Girid, 490

— livâsı, 399, 401

— Gürcistan, 558

— sancağı, 352, 382, 384, 400, 401, 402

— kazâ, 275, 300

Agrafa nâhiyesi (İnebahtı livâsı), 462

— Kürdistan, 355

Ağakis livâsı, 402

— maden, 280

ağavât, 304, 329, 382, 385, 519, 520, 525, 543

— mahzarları, 350, 531

ağayân-ı aşîret, 302

— Medine-i Münevvere, 419, 427

Ağcakale nâm-ı diğer Aşti livâsı, 293

— Mekke-i Mükerreme, 418, 425

Ağıki karyesi (Sivas nâhiyesi, Sivas sancağı), 213,
214, 215

— memleket, 280, 304, 313, 352, 520

Ağrıboz, 51, 54, 57, 58, 88, 89, 92, 99, 105, 121,
133, 134, 143, 149, 252, 419, 424, 426, 450,
457, 458

— reâyâ, 383

— Kalesi, 437, 438, 439, 440, 444, 447
— livâsı, 443
— sancağı, 57, 81, 82, 86, 99, 104, 105, 108, 121,
124, 139, 142, 147, 149, 151, 263, 372, 422,
437, 438, 439, 440, 444, 446, 447, 448, 449
Ağrıbozlu İbrahim Paşazâde Ebubekir Paşa, bk.
Ebubekir (paşa, vezîr, Ağrıbozlu İbrahim
Paşazâde)
Ağrıbozlu Osman Paşazâde el-Hâc Hasan, bk.
Hasan (el-Hâc, Ağrıbozlu Osman Paşazâde)
Ağrıbozlu Vezîr Mehmed Paşazâde Osman Bey,
bk. Osman Bey (vezîr, Ağrıbozlu Mehmed
Paşazâde)
ahâli, 60, 61, 65, 66, 67, 76, 83, 90, 93, 95, 109,
141, 144, 196, 242, 246, 267, 269, 272, 274,
275, 276, 284, 285, 286, 291, 297, 298, 300,
302, 303, 304, 305, 314, 315, 324, 325, 334,
341, 342, 343, 344, 345, 349, 351, 352, 353,
354, 355, 374, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 393, 400, 401, 418, 419,
425, 427, 436, 470, 480, 483, 515, 517, 520,
528, 534, 541, 556, 558, 559, 561
— belde, 394, 528
— belde-i Haleb, 267
— Belgrad, 481
— Bosna, 531
— dîvân, 114, 499, 501
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— raiyyet, 299, 350, 351
— Rodos, 436
— serhad, 480, 482, 503
— Taybe-i tayyibe, 427
— ve berâyâ, 343
— ve fukarâ, 299, 304, 323, 329, 345, 353, 355,
381, 561
— ve fukarâ-yı raiyyet, 275, 561
— ve raiyyet, 297, 310, 313, 343, 351, 385, 560
— ve reâyâ, 175, 275, 298, 326, 344, 381, 383,
385, 386, 387, 388, 400, 554, 555
— vilâyet, 60, 112, 272, 275, 285, 296, 297,
300, 303, 307, 351, 380, 385, 545, 546, 547,
548, 549, 551, 552, 553, 556
Ahısha, 194, 326, 358
— eyâleti, 361
Ahıshalı Sâlih, bk. Sâlih (paşa, el-Hâc, Ahıshalı)
Ahıshavî Mehmed bin Ca‘fer, bk. Mehmed ve‑
led-i Ca‘fer (Ahıshavî)
Ahıshavî Mehmed veled-i Ca‘fer, bk. Mehmed
veled-i Ca‘fer (Ahıshavî)
ahidnâme, 555
Ahilkelek
— Kalesi, 359
— livâsı, 357
— sancağı
—, Çıldır eyâleti, 328, 357, 358

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

ahkâm kaydı, 529
Ahlat, 350, 382, 383, 384
— kasabası, 384
— kazâsı, 350, 400
Ahmed
— Anadolu eyâleti çavuşlar emîni (3 C. 1177,
Mehmed'in fevtinden), 529
Ahmed
— Anadolu eyâleti çavuşlar emîni (İbrahim'in
fevtinden), 529
Ahmed
— Anadolu eyâleti defterî çavuşu (13 S. 1186,
Ahmed'in fevtinden), 529
Ahmed
— Aspinza livâsı mutasarrıfı (8 B. 1160), 337
Ahmed
— Bosna eyâleti çavuşlar eski kethüdâsı, 519
Ahmed
— Girid defterdârı (17 B. 1176, Kandiye'de yağ
emîni ve Girid defterdârı olan Mehmed'in
azlinden), 484
— Girid defterdârı (Evâhir-i N. 1170, Derviş
Mehmed'in fevtinden), 483
— Girid defterdârı, 484
Ahmed
— Haremü'n-Nebevî hazînedârı (24 N. 1176,
Osman Ağa'nın fevtinden), 540
Ahmed
— Kalabin karyesi kethüdâsı, 276
Ahmed
— Klis livâsı mutasarrıfı, Kefe eski beylerbeyi‑
si (10 L. 1176), 112
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Klis sancağı eski
mutasarrıfı (13 Za. 1178), 93
Ahmed
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski
mutasarrıfı (13 Za. 1178), 54
Ahmed
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (22 R.
1218 Mîr Ahmed veled-i Mîr Süleyman'ın
bilâ-veled fevtinden), 320

— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (22 R.
1218, ammizâdeleri Yusuf, Ali ve Hasan'ın
fevtlerinden), 319
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 319
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 320
Ahmed
— Rodos'da kalyon inşâsına me’mûr (21 Ş.
1186), 436
Ahmed
— Vidin defterdârı, Yeğen Mehmed Paşa'nın
eski dîvân kâtibi ve İbrail nazırı (25 Z.
1194), 473
Ahmed (ağa, paşa, Girdâb ağası)
— Tuna Nehri Donanması kapudanı, 460
Ahmed (Ahmed Bey evlâdından)
— Harir Hükûmeti livâsı mutasarrıfı (15 S.
1176, Koca Bey'in refinden), 407
— Harir Hükûmeti eski mutasarrıfı, 407
Ahmed (Arslanlızâde)
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı Ahmed
Mükellef'in vekîli, Kütahya alâybeyisi, 516
Ahmed (Babayîzâde Ömer Bey'in oğlu)
— Bosna eyâleti defter eski kethüdâsı (müte‑
veffa), 116
— Bosna eyâleti defter kethüdâsı (16 Z. 1197,
Ebubekir'in fevtinden), 115
Ahmed (Benyüz? Beyzâde)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Prizrin sancağı
eski mutasarrıfı (3 R. 1181), 72
— Kefe beylerbeyisi ve Yenikale muhâfızı
(Gurre-i Ca. 1175, Mahmud Paşa refinden),
135
Ahmed (bey, mîr-i mîrân, Yusuf Beyzâde)
— Delvine livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı
eski mutasarrıfı (5 Ca. 1173), 65
— Delvine livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı
eski mutasarrıfı (Gurre-i Z. 1186), 67
— Delvine sancağı eski mutasarrıfı, 66
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı
eski mutasarrıfı (16 S. 1176), 71
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— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Delvine eski
mutasarrıfı (22 B. 1180), 109
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski
mutasarrıfı (4 L. 1171), 109
Ahmed (bey, mîr-livâ, mîr-i mîrân, paşa, vezîr)
— Ankara livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski mu‑
tasarrıfı (20 Ra. 1183), 167
— Çirmen livâsı mutasarrıfı (8 C. 1174), 129
— Çirmen livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 129
— Çirmen sancağı mutasarrıfı, İlbasan sancağı
eski mutasarrıfı (20 Ca. 1179), 129
— Çirmen sancağı mutasarrıfı, Silistre eski
vâlisi (7 Za. 1206), 131
— Çirmen ve Üsküb sancakları mutasarrıfı (12
Z. 1189), 130
— İlbasan eski mutasarrıfı, 71
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (6 L. 1172), 70
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Kırkkilise eski
mutasarrıfı, 70
— İlbasan sancağı mutasarrıfı (10 L. 1174), 71
— İlbasan sancağı mutasarrıfı (29 C. 1177), 71
— Üsküb ve Çirmen sancakları mutasarrıfı (12
Z. 1189), 97
Ahmed (bey, Tuz Paşazâde)
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye sancağı
eski mutasarrıfı (4 Ş. 1178), 157
— Kars beylerbeyisi, Pertekrek livâsı eski mu‑
tasarrıfı, 326
— Kars eyâleti mutasarrıfı (21 M. 1175), 363
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Kars eski bey‑
lerbeyisi (10 L. 1176), 187
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı (9 N. 1153), 326
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı, 328
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Karesi eski mutasarrıfı (7 C.
1181), 378
Ahmed (Efendi, Seyyid, el-Hâc, mîr-i mîrân,
vezîr)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, 230
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Mâliye eski tezki‑
recisi (12 Ş. 1194), 230
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— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Sulta‑
nönü eski mutasarrıfı ve Rahova muhâfızı
(Gurre-i Z. 1204), 166
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Alaiye sancağı eski
mutasarrıfı (26 S. 1194), 158
— Ohri ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Anabolu muhâfızı, Karesi ve Sultanönü
sancakları eski mutasarrıfı (2 B. 1194), 82
— Sultanönü, Alaiye ve Karesi sancakları mu‑
tasarrıfı (27 R. 1194), 162
Ahmed (el-Hâc)
— Rumeli eyâleti çavuşlar eski kethüdâsı, 513
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 511
Ahmed (el-Hâc)
— Şeyhü'l-Haremi'n-Nebevî, 540
Ahmed (el-Hâc)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı (8 C. 1170), 462
— Şıkk-ı Evvel defterdârı (8 L. 1169), 462
Ahmed (el-Hâc, Edirne sükkânından Cin Ali Ağa
dâmâdı)
— Vidin ve Şans Kalesi defterdârı (4 S. 1202),
474
Ahmed (el-Hâc, mîr-i mîrân)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Şıkk-ı Evvel eski
defterdârı (13 R. 1172), 229
Ahmed (es-Seyyid, el-Hâc, paşa, vezîr)
— Çıldır beylerbeyisi, 321, 322, 329, 330, 334,
335, 337, 343
— Çıldır eski vâlisi, 321, 339, 340
— Çıldır eyâleti mutasarrıfı (8 L. 1169), 316,
341, 358
— Çıldır vâlisi, 318, 320, 338, 339, 340, 369,
556, 558
Ahmed (es-Seyyid, paşa, el-Hâc, vezîr)
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
eski mîrâhûr-ı evvel-i hazret-i şehriyârî (20
N. 1177), 441
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Girid eski vâlisi (16 C. 1175), 441
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Niğbolu eski muhâ‑
fızı (17 L. 1185), 125
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— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
eski mîrâhûr-ı evvel (20 N. 1177), 86
— Selanik ve Kavala sancakları ve Girid eyâleti
mutasarrıfı, Kandiye Kalesi eski muhâfızı
(16 C. 1175), 86
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Niğbolu eski muhâ‑
fızı (17 L. 1185), 122
Ahmed (es-Seyyid, paşa, el-Hâc, vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (26 B. 1189), 223
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Kengırı ve Kay‑
seriyye sancakları mutasarrıfı (4 Ca. 1186),
222
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Sivas eski beyler‑
beyisi (21 L. 1176), 207
— Çorum livâsı mutasarrıfı. Kilis ve A‘zâz
sancakları eski mutasarrıfı (11 R. 1178),
208
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı (22 B. 1184),
270
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Ohri eski
mutasarrıfı (12 M. 1193), 189
— Kayseriyye ve Kengırı sancakları mutasarrı‑
fı (18 B. 1189), 188
— Kengırı sancağı mutasarrıfı (3 Z. 1188), 175
— Kengırı sancağı mutasarrıfı, Adana beyler‑
beyisi (6 M. 1177, Hüseyin Paşa refinden),
173
— Kengırı sancağı mutasarrıfı, Kars eski bey‑
lerbeyisi (20 C. 1180), 174
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, Van
eski beylerbeyisi (4 Ra. 1178), 240
— Ohri livâsı mutasarrıfı (24 C. 1191), 81
— Ohri livâsı mutasarrıfı ve Varna muhâfızı,
Yanya eski mutasarrıfı (9 Za. 1187), 81
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye sancağı
eski mutasarrıfı (4 C. 1193), 82
— Ohri livâsı mutasarrıfı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı (10 L. 1193), 82
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Bozok mütesellimi
ve Yeniil voyvodası (27 R. 1174), 204

— Van Beylerbeyisi ve muhâfızı, 304
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Kengırı sancağı eski mutasarrıfı
(11 C. 1177), 378
— Van muhâfızı, 401, 403
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (14 Ra. 1185), 63
Ahmed (Hasan Kâta(?) Yeğeni)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Ada-i Kebîr eski
muhâfızı (3 S. 1180), 71
Ahmed (mîr)
— Ahilkelek livâsı mutasarrıfı (7 Ca. 1220,
İbrahim Edhem Bey veled-i Ali Bey'in fev‑
tinden), 357
— Ahilkelek sancağı mutasarrıfı, 358
Ahmed (mîr)
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (18 S. 1224,
İbrahim Hân'ın refinden), 389
Ahmed (mîr)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (12
R. 1207, babası Mîr Mehmed'in fevtinden),
319
Ahmed (mîr)
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 322
Ahmed (mîr, Babayîzâde Ömer Bey'in oğlu)
— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı (24 Ş. 1209,
Mehmed Emin'in refinden), 115
Ahmed (mîr, Gradaçaniçeli Derviş Beyzâde)
— Bosna eyâleti defter kethüdâlığından azl,
116
Ahmed (mîr, Mustafa'nın oğlu)
— Mamervan sancağı hissedârı (19 N. 1233,
Mîr Abdurrahman ve Mîr Abdülbâki'nin
reflerinden), 361
Ahmed (Mîralây), 102
Ahmed (mîr-i mîrân, Kurna Ağası ve Serturnayî)
— Şattülarab kapudanı (Gurre-i Za. 1172, İb‑
rahim'in fevtinden), 461
Ahmed (mîr-i mîrân, Mısır ümerâsından)
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, 53
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Ahmed (Mîr-livâ)
— Üzeyr livâsı mutasarrıfı ve Karamurthanı
ağası (20 Ra. 1172, Osman Bey'in fevtin‑
den), 236

— Teke livâsı mutasarrıfı (Gurre-i R. 1180),
175
Ahmed (paşa, mîr-i mîrân, Kolçak Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (18 Z. 1170), 200

— Üzeyr livâsı eski mutasarrıfı, 236

— Aksaray livâsı mutasarrıfı (6 L. 1172), 201

— Karmurthanı ağası, (Üzeyr livâsı mutasarrı‑
fı Osman Bey'in müşteriki), 236

— Akşehir livâsı mutasarrıfı, Kırkkilise sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (20 Z. 1185), 199

Ahmed (Mîrü'l-hâc)
— Mamervan sancağı hissedârı (6 Ca. 1214,
Mîr Mehmed Saîd'in kasr-ı yedinden), 360
Ahmed (paşa, mîr-i mîrân, Çelik Mehmed Pa‑
şazâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
beylerbeyisi (21 M. 1183), 222
— Aksaray, Akşehir ve Beyşehri sancakları
ve Karaman eyâleti mutasarrıfı, Teke ve
Karesi sancakları eski mutasarrıfı (15 Ca.
1182), 201
— Akşehir, Aksaray ve Beyşehri sancakları
ve Karaman eyâleti mutasarrıfı, Teke ve
Karesi sancakları eski mutasarrıfı (15 Ca.
1182), 198
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye ve
Kırşehri sancakları eski mutasarrıfı (28 C.
1193), 230
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı (11 R. 1184), 194
— Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancakları
ve Karaman eyâleti mutasarrıfı, Teke ve
Karesi sancakları eski mutasarrıfı (15 Ca.
1182), 194
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, İçil sancağı eski
mutasarrıfı (7 B. 1202), 131
— İçil livâsı mutasarrıfı, Alaiye eski mutasarrı‑
fı (16 Ra. 1202), 228
— Karaman eyâleti, Aksaray, Akşehir ve Bey‑
şehri sancakları mutasarrıfı, Teke ve Karesi
sancakları eski mutasarrıfı (15 Ca. 1182), 181
— Karesi ve Teke sancakları mutasarrıfı (5 L.
1180), 157
— Kayseriyye ve Kırşehri sancakları mutasar‑
rıfı (23 L. 1184), 188
— Kırşehri ve Kayseriyye sancakları mutasar‑
rıfı (23 L. 1184), 191
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— Karesi livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (10 L. 1176), 157
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı (20 L. 1180),
128
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı (4 Z. 1182, Kı‑
rım Giray Hân'ın fevtinden), 128
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı, 128
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı, Karesi eski
mutasarrıfı (17 N. 1179), 127
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Aksaray san‑
cağı eski mutasarrıfı (Gurre-i L. 1173), 160
Ahmed (Sâlih'in oğlu)
— Mahcil sancağı hissedârı, 330
Ahmed (Seyyid)
— Rumeli eyâleti defterdârı es-Seyyid Sâdık'ın
oğlu, 102
Ahmed (Seyyid, el-Hâc)
— Van Eyâleti Defter Kethüdâsı (20 B. 1208),
403
Ahmed (ümerâ-i deryâdan, Vezîr Mehmed Pa‑
şazâde)
— Midilli maa İskiroz sancakları mutasarrıfı,
Deryâ eski kapudanı (22 S. 1176), 443
Ahmed Ağa (el-Hâc, vezîr)
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, 537
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Bolu
eski voyvodası (5 Ca. 1200), 421
Ahmed Ağa (Kapıcıbaşı)
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı (4 L. 1200), 459
Ahmed Ağa (mîr-i mîrân)
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, eski çavuşbaşı
(Gurre-i S. 1207), 57
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Ahmed Ağa (Seyyid)
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (23 Z. 1189), 509
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, Dergâh-ı
Âlî Yeniçerileri Ocağı eski Kul kethüdâsı
(5 Ca. 1199), 511
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (23 M. 1206), 511
Ahmed Ağa-yı Miftâhhâne-i hâssa, bk. Ahmed
(bey, mîr-livâ, mîr-i mîrân, paşa, vezîr)
Ahmed Atâ Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Hâslar eski mukâta‑
acısı ve Kapudan Paşa dîvân kâtibi (3 L.
1199), 507
Ahmed Aziz (paşa, vezîr)
— Kocaili ve Hudâvendiğâr sancakları muta‑
sarrıfı, 159
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Kocaili
sancağı eski mutasarrıfı, 156
Ahmed Bey (Bayezid mutasarrıfı Mahmud Pa‑
şazâde)

Ahmed Bey (mîr-i mîrân, Vezîr Timur Paşa
birâderi ve birâderzâdesi)
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Van eski mütesellimi (28 Ra.
1197), 379
— Van eyâleti mutasarrıfı (27 R. 1203), 380
Ahmed Bey (Selim Paşazâde)
— Acara-i Ulyâ'da sâkin, 359
Ahmed Bey (Zavrikzâde)
— Soğucak livâsı mutasarrıfı ve Soğucak Kale‑
si muhâfızı (6 L. 1177), 141
— Soğucak livâsı mutasarrıfı ve Soğucak Kale‑
si muhâfızı (Gurre-i C. 1175, Mübarek Şah
Bey'in refinden), 140
Ahmed Bey
— Ağakis livâsı mutasarrıfı (9 B. 1164), 402
Ahmed Bey
— Atak livâsı mutasarrıfı (2 B. 1150), 290
Ahmed Bey
— Dulkıran livâsı mutasarrıfı (12 S. 1092), 412

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (4 Receb 1215,
Halil Bey'in azlinden), 307

Ahmed Bey

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (5 M. 1218,
Halil veled-i Abdi Paşa'nın bilâ-veled fev‑
tinden), 305

Ahmed Bey

Ahmed Bey (el-Hâc)
— Mamervan sancağı hissedârı, 362
Ahmed Bey (Mahmud Bey'in oğlu)
— Malazgird livâsı mutasarrıfı (7 M. 1168,
Abdi'nin refinden), 349
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı, 350
— Malazgird sancağı hissedârı (4 Ra. 1208),
308, 356
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (Abdi Bey'in
refinden), 349
Ahmed Bey (Mîr Ali'nin ammizâdesi)
— Pertekrek sancağı eski mutasarrıfı, 327
— Pertekrek sancağı eski mutasarrıfı (Mustafa
Bey'in fevtinden), 327
Ahmed Bey (mîr-i mîrân)
— Rodos livâsı mutasarrıfı (karındaşı Ca‘fer
Paşa'nın fevtinden), 436

— Eğil kasabası beylerinden, 275
— nişâncı, eski Başmuhâsebeci (14 Z. 1185),
504
Ahmed Çavuş (el-Hâc, Dergâh-ı Âlî çavuşların‑
dan)
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (9 S.
1174, Hasan veled-i Tekâüd Yakub'un re‑
finden), 512
Ahmed Çukadâr Hâne-i seferli (el-Hâc)
— Rumeli tîmâr defter eski kethüdâsı (müte‑
veffâ), 103
— Rumeli tîmâr defter kethüdâsı (18 Ra. 1207,
Hasan-ı Bosnevî'nin fevtinden), 103
Ahmed Devâtîzâde Hazîne
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (4 Za.
1185, el-Hâc Abdullah'ın fevtinden), 517
Ahmed Efendi (el-Hâc)
— başdefterdâr, 471, 478, 483
— Şıkk-ı Evvel defterdârı (7 Za. 1173), 463
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Ahmed Efendi (el-Hâc, vezîr, Şıkk-ı evvel eski
defterdârı)
— Girid eyâlet mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı (9 Ca. 1174), 142
Ahmed Efendi (es-Seyyid, Atinalızâde)
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı, Top arabacıları eski
kâtibi (4 L. 1195), 468
— Eski Şıkkı Sâlis, 469
Ahmed Efendi (Göynüklü)
— Şıkk-ı Sânî defterdârı (8 L. 1169), 465
Ahmed Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Gürcistan cânibi defterdâr vekîli (Ordu
defterdârı), eski piyâde mukâbelecisi (23 Ş.
1179), 502
Ahmed Efendi (Ömer Efendizâde)
— Bosna Brodu kazâsı nâibi, 115
Ahmed Efendi (Seyyid, İshak Ağa dâmâdı)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi (17 L. 1185), 507
Ahmed Efendi
— Bender Kalesi defterdâr vekîli (1182, Ali
Efendi'nin fevtinden), 503
Ahmed Kemal Bey
— Poshov livâsı mutasarrıfı (6 N. 1265, babası
Mehmed Tayfur'un fevtinden), 338
Ahmed Kemal
— Poshov sancağı hissedârı (28 B. 1229, babası
Mehmed Sâdık Bey'in fevtinden), 337
Ahmed Mîr (Mîr Süleyman'ın oğlu)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 320
Ahmed Mükellef (silâhşor-ı hâssa)
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (11 Ra.
1171), 516
Ahmed Nazif Efendi
— başdefterdâr, 237, 470, 474, 477, 482, 493,
498
— nişâncı, eski Çavuşbaşı (3 L. 1194), 505
— nişâncı, sadrıazam eski kethüdâsı (15 Ra.
1200), 505
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Defter eski emîni
(16 Ca. 1198), 464
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— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Tersâne-i Âmire
eski emîni (12 S. 1201), 465
Ahmed Paşa (Bağdadî, mîr-i mîrân)
— Sultanönü sancağı mutasarrıfı ve Rahova
muhâfızı (27 N. 1204), 162
Ahmed Paşa (Çapanzâde)
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Çorum sancağı
eski mutasarrıfı (6 L. 1177), 184
— Bozok livâsı eski mutasarrıfı, 213
Ahmed Paşa (el-Hâc, vezîr, Köprülüzâde)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Kandiye eski
muhâfızı (gurre-i L. 1173), 444
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Rumeli eski vâlisi
(6 L. 1179), 445
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (8 L. 1169), 443
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Özi eski vâlisi (2 N. 1177), 137
— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski mutasar‑
rıfı (2 Za. 1179), 105
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Selanik ve Kavala sancakları eski
mutasarrıfı (5 L. 1170), 141
— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski mutasar‑
rıfı (2 Za. 1179), 108
— Karahisar-ı Sahib ve Bender sancakları mu‑
tasarrıfı (3 N. 1177), 163
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Kandiye eski
muhâfızı (gurre-i L. 1173), 437
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Rumeli eski vâlisi
(6 L. 1179), 438
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (8 L. 1169), 437
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski mutasar‑
rıfı (4 Ra. 1170), 440
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— Köstendil, Bender ve Karahisar-ı Sahib
sancakları mutasarrıfı (24 R. 1178), 54
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili
sancakları eski mutasarrıfı (Fî 2 B. 1174),
124
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Vidin ve Niğbolu sancakları eski muta‑
sarrıfı (12 L. 1176), 119
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Bender, Kara‑
hisar-ı Sahib ve Köstendil sancakları eski
mutasarrıfı (4 L. 1178), 50
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski mutasar‑
rıfı (4 Ra. 1170), 86
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı (5 L. 1175), 121
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili
sancakları eski mutasarrıfı (2 B. 1174), 121
Ahmed Paşa (es-Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr)
— Aksaray, Akşehir ve Beyşehri sancakları
ve Karaman eyâleti mutasarrıfı, Teke eski
mutasarrıfı (Gurre-i R. 1180), 201
— Akşehir, Aksaray ve Beyşehri sancakları
ve Karaman eyâleti mutasarrıfı, Teke eski
mutasarrıfı (Gurre-i R. 1180), 198

— Teke livâsı mutasarrıfı (21 L. 1185), 176
— Teke livâsı mutasarrıfı, Çorum sancağı eski
mutasarrıfı (Evâil-i M. 1179), 175
— Tırhala ve Beyşehri sancakları mutasarrıfı
(4 Ca. 1192, 59
— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Hotin muhâfızı
(28 C. 1197), 64
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Ohri eski mutasar‑
rıfı ve Anabolu muhâfızı (3 Ra. 1194), 63
— Yanya ve Ohri sancakları mutasarrıfı ve
Anabolu muhâfızı (2 B. 1194), 63
— Yanya ve Tırhala sancakları mutasarrıfı (5
L. 1192), 63
Ahmed Paşa (es-Seyyid, vezîr, Selman Paşazâde)
— Akşehir livâsı mutasarrıfı (7 B. 1184), 199
— Akşehir livâsı mutasarrıfı, Trabzon eski
vâlisi (21 N. 1187), 199
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve İsmail cânibi
seraskeri, Özi eski vâlisi ve Silistre seraskeri
(4 B. 1199), 153
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Kengırı eski mu‑
tasarrıfı (15 Za. 1186), 168
— Bozok ve Kengırı sancakları mutasarrıfı,
Sultanönü eski mutasarrıfı (16 Ş. 1183), 213
— İçil livâsı mutasarrıfı, Akşehir eski mutasar‑
rıfı (12 Za. 1185), 226

— Beyşehri livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (7 L. 1191), 195

— Kayseriyye ve Kengırı sancakları mutasarrı‑
fı (26 Za. 1184), 188

— Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancakları
ve Karaman eyâleti mutasarrıfı, Teke eski
mutasarrıfı (Gurre-i R. 1180), 193

— Kengırı livâsı mutasarrıfı ve Tutrakan
muhâfızı, İçil eski mutasarrıfı (4 Ca. 1186),
174

— Çorum ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Anabolu Kalesi muhâfızı (4 L. 1194), 209

— Kengırı ve Bozok sancakları mutasarrıfı (7
R. 1184), 174

— Hotin Muhâfızı, 477

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı
(23 C. 1198), 126

— Hotin ve Tırhala sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı, Beyşehri sancağı
eski mutasarrıfı (4 R. 1192, terkîn), 134
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (15 R. 1201), 182
— Karaman eyâleti, Aksaray, Beyşehri ve Ak‑
şehir sancakları mutasarrıfı, Teke sancağı
eski mutasarrıfı (Gurre-i R. 1180), 180

— Niğde ve Akşehir sancakları mutasarrıfı (3
L. 1187), 185
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Silistre seraskeri,
Vidin eski muhâfızı (3 Ca. 1199), 120
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı (3 B. 1183),
161
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— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâ‑
lisi ve Niğbolu muhâfızı (19 N. 1186), 372

— Niğde sancağı mutasarrıfı ve Varna muhâ‑
fızı (12 L. 1203), 186

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı
(23 C. 1198), 123

— Ohri livâsı mutasarrıfı, Çirmen ve Üsküb
sancakları eski mutasarrıfı (24 Ca. 1190), 81

Ahmed Paşa (maktûl)
— İshak Paşa'nın oğlu, 318

— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Varna eski muhâfızı (10 S. 1202),
146

Ahmed Paşa (mîr-i mîrân, İskenderiyeli Meh‑
med Paşazâde)

— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı, Tırhala
eski mutasarrıfı (25 Z. 1205), 89

— Ohri livâsı mutasarrıfı (15 B. 1199), 82

— Sultanönü sancağı mutasarrıfı ve Varna
muhâfızı, Resmo eski muhâfızı (3 L. 1202),
162

— Ohri livâsı mutasarrıfı (16 Ra. 1198), 82
Ahmed Paşa (mîr-i mîrân, İsmail Paşa yeğeni)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (12 N. 1203), 203
Ahmed Paşa (mîr-i mîrân, Kocabaşzâde)
— Akşehir sancağı mutasarrıfı ve İsmail
muhâfızı (26 Z. 1203), 200
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı ve Tutrakan
muhâfızı, Akşehir eski mutasarrıfı (16 Ca.
1204), 189
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (2 N. 1204), 187
Ahmed Paşa (Moravî, vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski vâlisi
(25 Ra. 1192), 446

— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Babadağı seras‑
keri (2 L. 1205), 60
— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Varna muhâfızı,
Köstendil eski mutasarrıfı (4 L. 1200), 64
Ahmed Paşa (Ohrili, vezîr)
— Haleb eyâleti mutasarrıfı ve Boğdan başbu‑
ğu, Ohri eski mutasarrıfı (16 Ra. 1198), 235
— Hotin ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı, Haleb eski vâlisi (23
C. 1198), 134
— Ohri sancağı mutasarrıfı ve Kili muhâfızı
(20 Ra. 1197), 82
— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Hotin muhâfızı,
Haleb eski vâlisi (23 C. 1198), 64

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
İnebahtı eski muhâfızı (21 N. 1199), 106

— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Limni Kalesi
muhâfızı (23 Ş. 1184), 62

— Dukakin ve Ohri sancakları mutasarrıfı (24
L. 1190), 91

Ahmed Paşa (Seyyid, el-Hâc, defterdâr, vezîr)

— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı (8 B. 1188), 148
— İnebahtı sancağı mutasarrıfı (4 B. 1199), 451
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Hanya
eski muhâfızı (20 Ş. 1188), 164
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski vâlisi
(25 Ra. 1192), 440

— Adana eyâleti mutasarrıfı, Üzeyr sancağı
eski mutasarrıfı (6 L. 1173), 221
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (4
L. 1181), 445
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Girid eyâleti eski
mutasarrıfı (8 Za. 1196), 447

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Bosna eski
vâlisi (28 R. 1200), 56

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (15 Ra. 1181), 445

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Ohri eski mutasarrıfı (16 Ca.
1191), 458

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski muhas‑
sılı (26 N. 1176), 444
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— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski muhas‑
sılı (3 Z. 1178), 444
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Girid eski vâlisi
(13 Z. 1181), 445
— Cidde-i sancağı ve Habeş eyâleti mutasar‑
rıfı, Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi,
Ağrıboz eski muhâfızı (22 R. 1179), 426
— Cidde-i sancağı ve Habeş ve Karaman eyâ‑
letleri mutasarrıfı, Mekke-i Mükerreme
Şeyhü'l-Haremi (16 C. 1180), 427
— Dergâh-ı Âli kapıcıbaşılarından, Mora eski
muhassılı (müteveffâ), 53

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Cidde eski vâlisi (5 L. 1180), 442
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Cidde
eski vâlisi (12 B. 1182), 423
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Defter‑
dâr-ı esbak, Sayda ve Beyrut eski vâlisi (6 L.
1177), 422
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı (24 C. 1195), 458
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Rumeli eski vâlisi (5 M. 1170),
456

— Girid eski vâlisi, 527, 530

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Selanik eski mutasarrıf (5 L.
1175), 457

— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili sancakları
mutasarrıfı (4 L. 1181), 142

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Selanik ve Kavala sancakları eski
mutasarrıfı (4 Z. 1177), 457

— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Mora eski vâlisi (4 L. 1196), 143

— Mora eyâleti mutasarrıfı, Mora eski muhas‑
sılı (4 Ra. 1202), 459

— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Ağ‑
rıboz eski muhâfızı (22 R. 1179), 419

— Mora eyâleti mutasarrıfı, Rumeli eski vâlisi
(29 C. 1204), 459

— Habeş, Karaman eyâletleri ve Cidde sancağı
mutasarrıfı, Mekke-i Mükerreme Şey‑
hü'l-Haremi (16 C. 1180), 419
— Kandiye muhâfızı, 144
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (4
L. 1181), 438
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (8 Za. 1196), 440
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski muhas‑
sılı (26 N. 1176), 437
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski muhas‑
sılı (3 Z. 1178), 438
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Girid eski vâlisi
(13 Z. 1181), 438
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (15 Ra. 1181), 438

— Mora vâlisi, 459
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Mora eski muhassılı
(8 R. 1204), 127
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Bosna eski vâlisi (5 L. 1180), 119
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı (8 L. 1169), 50
— Sayda beylerbeyisi ve Cerde başbuğu, Ada‑
na eski beylerbeyisi (24 Ca. 1172), 252
— Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı, Ağrı‑
boz ve Karlıili eski mutasarrıfı (11 C. 1177),
252
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Cidde eski vâlisi (5 L. 1180), 87
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Mora eski muhassılı
(8 R. 1204), 124
Ahmed Paşa (Seyyid, vezîr)
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz eski muhâfızı (28 C.
1197), 134
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— Köstendil livâsı mutasarrıfı ve Bender
muhâfızı (17 S. 1203), 56
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Hotin eski muhâfızı (4 L. 1200),
138
Ahmed Paşa (Seyyid, vezîr)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Tırhala eski mutasarrıfı (13 R.
1191), 450
— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Bender muhâ‑
fızı (12 L. 1203), 59
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Dergâh-ı Âlî
Yeniçerileri eski ağası (Fî 9 S. 1191), 58
Ahmed Paşa (Seyyid, vezîr, sadr-ı sâbık)
— Ankara sancağı mutasarrıfı ve Karadeniz
Boğazı muhâfızı (8 Z. 1205), 169
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Ankara sanca‑
ğı eski mutasarrıfı ve Karadeniz muhâfızı
(20 C. 1206), 296

— Maraş eyâleti mutasarrıfı (18 B. 1205), 219
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Ağrıboz eski muta‑
sarrıfı (3 Ca. 1203), 121
Ahmed Paşa (vezîr, Karahisarî/Karahisarîzâde)
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Vidin ve Niğ‑
bolu sancakları eski mutasarrıfı (3 L. 1206),
57
— Niğbolu livâsı mutasarrıfı ve Sivas eski vâli‑
si (25 Z. 1205), 127
— Sivas eyâleti mutasarrıfı ve Silistre seraskeri
(18 B. 1205), 207
— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Kili muhâfızı
(15 S. 1205), 60
Ahmed Paşa (vezîr, müteveffâ)
— Çıldır beylerbeyisi, 322, 370
— Çıldır eski vâlisi, 316
— Çıldır vâlisi, 332
Ahmed Paşa (vezîr, Vezîr Osman Paşazâde)

— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (4 L. 1201), 296

— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı
(3 Z. 1170), 107

— Erzurum vâlisi, 304, 306, 355, 360

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Mora eyâleti eski mutasarrıfı (3 Z. 1170),
104

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı ve Sofya seraske‑
ri, Erzurum eski vâlisi (10 R. 1204), 52
Ahmed Paşa (vezîr)

Ahmed Paşa, bk. Mâil Ahmed Paşa

— Kocaili sancağı mutasarrıfı ve Tuna kapu‑
danı (2 L. 1205), 454

Ahmed Paşa

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Tuna kapudanı,
Kocaili eski mutasarrıfı (23 Za. 1205), 121

Ahmed Paşa

Ahmed Paşa (vezîr, Curazâde)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Kırşehri eski
mutasarrıfı (15 R. 1203), 447
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve İsmail seras‑
keri, Silistre eski mutasarrıfı (10 R. 1204),
153
— Karaman eyâleti mutasarrıfı ve Hotin baş‑
buğu (4 M. 1202), 182
— Karesi sancağı mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi ve Tulca ve Sünne muhâfızı (27 L.
1204), 159
— Kırşehri sancağı mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (3 L. 1202), 192
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— Girid defterdârı İbrahim Bey'in ecdâdı, 484
— Maraş beylerbeyisi, 534
Ahmed Paşa
— Mısır eyâleti mutasarrıfı, 252
Ahmed Paşazâde Abdullah, bk. Abdullah (bey,
paşa, mîr-i mîrân, İlbasanlı Ahmed Paşazâ‑
de)
Ahmed Paşazâde İsmail Paşa, bk. İsmail Paşa
(mîr-i mîrân, Ahmed Paşazâde)
Ahmed Paşazâde Mehmed, bk. Mehmed (paşa,
mîr-i mîrân, vezîr, Vezîr Ahmed Paşazâde)
Ahmed Paşazâde Muhyiddin Paşa, bk. Muhyid‑
din Paşa (mîr-i mîrân, Ahmed Paşazâde)
Ahmed Paşazâde Osman, bk. Osman (bey, paşa,
vezîr, Ahmed Paşazâde)
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Ahmed Resmî Efendi
— Şıkk-ı Sânî defterdârı, Matbah-ı Âmire eski
emîni (4 C. 1190), 466
Ahmed Rüşdî (mîr)
— Mamervan sancağı hissedârı (17 S. 1255,
babası Mîr Abdülbâki'nin fevtinden), 361
Ahmed Vâsıf Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi ve vekâyi‘-nüvîs, Bü‑
yükkale eski tezkirecisi (5 L. 1198), 507
Ahmed Vehbi (bilâ-veled fevt olan Ali'nin birâ‑
derzâdesi)
— Acara-i Ulyâ livâsı mutasarrıfı (14 Z. 1204),
334
— Acara-i Ulyâ livâsı mutasarrıfı, 335
Ahmed veled-i Abdullah
— tîmâr sâhibi, 535
Ahmed veled-i Ali
— Kandiye çavuşlar emîni, 530
Ahmed veled-i Ebubekir

Ahmed veled-i Süleyman
— Semendire sancağı tîmâr defterdârı, 102
Ahmed Yahya (Ser-Tüfengî-i hazret-i şehriyârî)
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı (20 Ra.
1236), 178
Ahsa eyâleti, 49, 417
Ahsendere nâhiyesi (Maraş sancağı), 535
ahz
— rüşvet, 519
— sâr ve intikâm, 499, 501
Akcahisarlı Tobdanzâde Mustafa Paşa, bk. Mus‑
tafa Paşa (mîr-i mîrân, Akcahisarlı Tobdan‑
zâde)
Akdeniz başbuğu, 454
akd-i münâkehet, 302
Akhisar, 195
Akkirman, 55, 89, 91, 92, 94, 138, 158, 192, 200,
503
— Kalesi, 82, 94, 158

— Rumeli eyâleti çavuşlar eski kethüdâsı (7
B. 1197, Davud veled-i Ahmed Çavuş'un
refinden), 513

aklâm, 117, 362

— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı, çavuşlar
eski kethüdâsı (10 Ş. 1199), 514

Aksaray, 56, 98, 146, 160, 165, 188, 200, 208

Ahmed veled-i Hasan
— Anadolu eyâleti defterî çavuşlar kethüdâsı,
518
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (13 N.
1233, el-Hâc Mustafa'nın refinden), 517
Ahmed veled-i Mehmed
— Cezayir eyâleti çavuşlar emîni (21 S. 1193,
Seyyid Mustafa veled-i Ahmed Çavuş'un
fevtinden), 531
Ahmed veled-i Sâlih

— Muhâfızlığı, 82
aklına hiffet târî (olma), 533
— livâsı, 200, 202, 203
— sancağı, 82, 91, 109, 160, 161, 180, 181, 182,
184, 185, 193, 194, 195, 198, 199, 202, 203,
207, 208, 209, 454
Akşehir, 131, 168, 189, 192, 202, 210, 211, 226,
453
— livâsı, 197, 200
— sancağı, 167, 179, 180, 181, 183, 184, 185,
191, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 221,
228, 453

— Mahcil livâsı hissedârı (26 S. 1149), 330

Akviran mezraası, 291

— Mahcil sancağı eski hissedârı (bilâ-veled
fevt), 331, 332

Alacahisar, 94

— Mahcil sancağı hissedârı, 330, 331
Ahmed veled-i Selim
— Hartvis livâsı mutasarrıfı (14 Ca. 1239, Mîr
Mehmed'in bilâ-veled fevtinden), 338

— livâsı, 83
— sancağı, 55, 62, 80, 83, 84, 85, 100, 113, 192
Alâeddin Paşa (mîr-i mîrân)
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı, Niğde eski mu‑
tasarrıfı (28 Ş. 1189), 194
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— Niğde livâsı mutasarrıfı (17 M. 1189), 185
Alâeddin Paşa hânedânı, 396
Alaiye, 54, 88, 134, 146, 147, 185, 192, 194, 201,
227, 228, 229, 266, 371, 442
— livâsı, 228, 231
— sancağı, 153, 157, 158, 160, 162, 163, 225,
226, 230, 231, 419, 426, 438, 444, 560
Alaşehir nâhiyesi (Saruhan sancağı), 177
alâybeyi, 102, 103, 109, 114, 210, 214, 215, 244,
245, 246, 341, 380, 382, 383, 386, 513, 514,
515, 516, 517, 518, 522, 523, 524, 525, 526,
534, 535, 536
Albak livâsı, 393
Aleksandır/Aleksandri (Voyvoda, İskerletzâde)
— Boğdan voyvodası (27 C. 1196), 549

Ali
— Bender Kalesi defterdâr vekîli, İstanbul eski
mukâtaacısı (14 Ra. 1182), 503
Ali
— Bosna eyâlet eski tîmâr defterdârı Musta‑
fa'nın karındaşı İbrahim'in oğlu, 114
Ali
— Bosna eyâleti eski tîmâr defterdârı Musta‑
fa'nın babası, 114
Ali
— Cezayir eyâleti defter kethüdâsı, 462
Ali
— Dilhoran/Dulkıran livâsı mutasarrıfı (4 Ş.
1151), 411
Ali

— Boğdan voyvodası, Dîvân-ı Hümâyûn eski
tercümânı (Gurre-i Ra. 1199), 547

— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Niğde sancağı
eski mutasarrıfı (5 L. 1180), 190

— Boğdan voyvodası, eski Eflak voyvodası (22
S. 1201), 550

— Niğde livâsı mutasarrıfı, Aksaray sancağı
eski mutasarrıfı (Gurre-i R. 1180), 184

— Eflak voyvodası (17 B. 1180, babası Ligor‑
zâde İskerlet Voyvoda'nın fevtinden), 553
— Eflak voyvodası, Dîvân-ı Hümâyûn eski
tercümânı (21 B. 1188), 554
Alemşalı karyesi (Alaşehir nâhiyesi, Saruhan
sancağı), 177
Ali
— Acara-i Ulyâ livâsı hissedârı (23 Ra. 1214,
babası Ahmed Vehbi'nin fevtinden), 335
Ali
— Altunkale sancağı hissedârı (22 Z. 1240,
babası Mehmed Râgıb veled-i İbrahim'in
fevtinden), 340
Ali
— Ardahan-ı küçük sancağı mutasarrıfı (8 C.
1171, babası Ali Paşazâde Abdullah'ın fev‑
tinden), 369
Ali
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı (28 S. 1212, Mîr Süleyman veled-i
Mehmed Şeref'in bilâ-veled fevtinden), 325
Ali
— Batum livâsı mutasarrıfı, 373
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Ali
— Mahcil sancağı hissedârı, 330
— Mahcil sancağı hissedârı (21 Ra. 1187, ba‑
bası Mehmed Emin'in fevtinden), 331
Ali
— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi (8 Ra. 1198,
Süleyman veled-i Osman Çavuş'un refin‑
den), 535
Ali
— Semendire livâsı defter kethüdâsı (Ali'nin
kasr-ı yedinden), 103
Ali
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (Selh-i Za.
1200, Ebubekir'in refinden), 524
Ali
— Tunus eyâleti mutasarrıfı (6 L. 1167), 431
Ali (ağa, mîr-i mîrân, Mollacıkzâde)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından
(Selh-i M. 1180), 449
— Ohri livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski muhâ‑
fızı (5 L. 1180), 81
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— Resmo livâsı mutasarrıfı, Ohri sancağı eski
mutasarrıfı (18 Ra. 1181), 145
Ali (bey, el-Hâc)
— Ostiha sancağı mutasarrıfı (25 R. 1218,
Mustafa Âtıf Bey'in refinden), 341
— Ostiha sancağı mutasarrıfı, 340
Ali (bey, İbrahim Bey'in oğlu)
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı, 350,
354, 356
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (11 Ş. 1200,
Maksud Paşa ve oğulları Mehmed Sâdık,
Mehmed Murad, Mehmed Şeyhî ve Yusuf
Beylerin reflerinden), 354
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (15 R. 1180,
Mehmed Bey'in refinden), 352, 353
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (2 Ş. 1197,
Nuh Beyzâde Ali Bey'in oğlu Mîr Abdi'nin
azlinden), 353
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (9 Ra. 1186,
Mehmed Bey'in refinden), 353
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (Nuh Beyzâ‑
de Ali Bey'in mahlûlünden), 353
— Malazgird sancağı mutasarrıfı, 308, 349,
355
Ali (bey, Kars Beylerbeyisi Ahmed'in oğlu)
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (19 B. 1191,
babası Ahmed'in fevtinden), 327
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (28 B.
1167), 318
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı (22 M. 1175),
326
Ali (bey, mîr, Hayreddin veled-i Mustafa'nın
akrabası)
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (19
B. 1230, Hayreddin veled-i Mustafa'nın
bilâ-veled fevtinden ve Mîr Hüseyin'in re‑
finden), 337
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (19
B. 1230, Hayreddin veled-i Mustafa'nın
bilâ-veled fevtinden, Hüseyin Ağa Çuka‑
dâr-ı Rikâb-ı Hümâyûn'un refinden), 359
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (Hü‑
seyin Bey'in refinden), 309

Ali (bey, mîr, Tayfur Paşa'nın oğlu)
— Ahilkelek ve Pertekrek sancakları mutasar‑
rıfı, 328
— Ahilkelek livâsı mutasarrıfı (24 Ca. 1204,
babası Tayfur'un fevtinden), 357
Ali (bey, paşa, mîr-livâ, Selö Hasan Paşa kethü‑
dâsı)
— Prizrin livâsı mutasarrıfı (29 Za. 1179), 93
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Kavala sancağı
eski mutasarrıfı (15 S. 1179), 96
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski muta‑
sarrıfı (12 Za. 1185), 97
Ali (bey, paşa, vezîr, el-Hâc, Canikli)
— Canik muhassılı, 211
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski
vâlisi (22 N. 1198), 295
— Erzurum vâlisi, 310, 344, 527
— Erzurum ve Trabzon eyâletleri mutasarrıfı
ve Kars seraskeri (21 L. 1190), 295
— Kayseriyye sancağı mutasarrıfı ve Trabzon
vâlisi (4 B. 1198), 189
— Kırım seraskeri (5 L. 1192), 209
— Sivas eyâleti mutasarrıfı ve Trabzon vâlisi
(8 Za. 1191), 205
— Sivas vâlisi, 522, 525, 526
— Sivas ve Trabzon eyâletleri mutasarrıfı ve
Kırım cânibi seraskeri, 215
— Sivas ve Trabzon vâlisi ve Kırım seraskeri,
523
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı (24 B. 1195), 372
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı ve Canik mu‑
hassılı (Evâhir-i Ra. 1180), 371
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı ve Canik mu‑
hassılı, 373
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Canik eski
muhassılı (21 N. 1187), 372
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski
vâlisi (14 Ca. 1193), 372
Ali (Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşılarından, el-Hâc
İbrahim Ağazâde)
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı (26 S. 1195), 458
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Ali (el-Hâc)
— Medine-i Münevvere Haremü'n-Nebevî
nâibi, 542
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi (14 S.
1194, el-Hâc Ahmed Ağa'nın azlinden), 537
Ali (el-Hâc)
— Şavşad kâdısı, 326
Ali (el-Hâc, Adana a‘yânı)
— Üzeyr sancağı mutasarrıfı (9 B. 1194), 237
— Üzeyr livâsı mutasarrıfı (11 C. 1198, ibkâ),
237
Ali (el-Hâc, Etmekcibaşı, Vidin sükkânından)
— Vidin defterdârı (21 B. 1210), 474
Ali (el-Hâc, paşa, mîr-i mîrân, Bîcânzâde)
— Kırşehri sancağı mutasarrıfı, Alaiye eski
mutasarrıfı (17 Ca. 1203), 192
— Niğde sancağı mutasarrıfı, Goniya sancağı
eski mutasarrıfı (4 B. 1201), 186

Ali (mîr)
— Bağdad defterdârı (20 Ş. 1201, babası Mîr
Abdullah'ın fevtinden), 497
Ali (mîr)
— Çeçerek sancağı mutasarrıfı (9 Ca. 1197,
Mehmed'in terk-i hidmetinden), 358
Ali (mîr)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (25 Za.
1238, babası Mîr İbrahim'in fevtinden), 320
Ali (mîr)
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (20 Ş. 1253, babası Mîr Ahmed'in
fevtinden), 322
Ali (mîr, Abdülbâki'nin oğlu)
— Zaruşad sancağı mutasarrıfı (26 N. 1234,
Mîr Mehmed fevtinden), 367
Ali (mîr, Mehmed Tayfur Dergâh-ı Âlî kapıcıba‑
şılarından ve Hâssa silâhşorlarından Meh‑
med Tayfur oğlu)

— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (19 L. 1196), 376

— Enderûn-ı Hümâyûn ağavâtından ve Hâne-i
Seferli'den, 329

— Alaiye sancağı mutasarrıfı, Niğde sancağı
eski mutasarrıfı (4 L. 1201), 231

— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (19 B. 1191,
Mustafa veled-i Mehmed Bey'in refinden),
327

Ali (el-Hâc, Sarı Mustafa Paşazâde)
— Karesi livâsı mutasarrıfı (4 L. 1171), 157
— Karesi livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 156

— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (7 Za. 1211,
ibkâ), 328
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı, 328

— Resmo livâsı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı (11 Ş. 1181), 145

Ali (mîr, Mîr Murtaza'nın oğlu)

— Resmo livâsı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Seddülbahir eski muhâfızı (13 Za.
1174), 144

Ali (mîr, paşa, Abdülfettah Paşazâde)

— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı (6 L. 1177), 144
Ali (Esedullah Paşa'nın oğlu)

— Bilican sancağı hissedârı (26 Za. 1197), 392
— Eleşkird sancağı eski mutasarrıfı, 303
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (10 Ra. 1189,
Mahmud Paşazâde Abdullah Bey'in refin‑
den), 303

— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasar‑
rıfı, 298

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı Abdülfettah'ın
vekîli, 302

— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı (19
S. 1180, babası Esedullah'ın fevtinden), 298

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı, 304

— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı,
343
— Tekman ve Hınıs sancakları mutasarrıfı (19
S. 1180, babası Esedullah'ın fevtinden), 313
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— Eleşkird sancağıbeyi Abdülfettah'ın hevâ‑
dârı, 314
Ali (mîr-i mîrân, Acaralı Şekeroğlu)
— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (11 S. 1192), 376
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Ali (mîr-i mîrân, paşa, İlbasanlı Vezîr Süleyman
Paşa birâderi)

— Dukakin sancağı mutasarrıfı (22 Ca. 1193),
91

— Çirmen livâsı mutasarrıfı, eski Miftâh Ağası
(8 R. 1175, Ahmed Bey'in fevtinden), 129

— İlbasan livâsı mutasarrıfı, İskenderiye san‑
cağı eski mutasarrıfı (6 L. 1179), 71

— Çirmen livâsı mutasarrıfı (5 M. 1189), 130

— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Ohri eski muta‑
sarrıfı (5 L. 1180), 72

— Dukakin sancağı mutasarrıfı, Çirmen eski
mutasarrıfı (23 R. 1196), 91
Ali (mîr-livâ, Tunus Beylerbeyisi Mehmed Pa‑
şa'nın karındaşı)
— Vatan livâsı mutasarrıfı (15 Ra. 1172), 432
Ali (Osman ve İbrahim'in karındaşı)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318
Ali (paşa, mîr-i mîrân, Depedelenli Veli Paşazâ‑
de)
— Delvine sancağı mutasarrıfı (23 N. 1198),
69
— Ohri ve Tırhala sancakları mutasarrıfı (17
Ca. 1201), 82
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Delvine ve Yanya
sancakları eski mutasarrıfı (2 S. 1201), 59

— Klis livâsı mutasarrıfı, Dukakin sancağı eski
mutasarrıfı (Gurre-i Za. 1188), 113
— Niğde livâsı mutasarrıfı ve Kili muhâfızı
(Selh-i C. 1191), 185
— Ohri livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski muta‑
sarrıfı (4 Za. 1179), 81
— Yanya livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski muta‑
sarrıfı (3 R. 1181), 62
Ali (paşa, Selö Hasan Paşazâde)
— Klis livâsı mutasarrıfı, İskenderiye sancağı
eski mutasarrıfı (5 L. 1180), 112
— Alacahisar livâsı mutasarrıfı, Klis sancağı
eski mutasarrıfı (16 M. 1183), 84
Ali (paşa, Seyyid, el-Hâc, vezîr, Sadr-ı sâbık)

— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Derbendler baş‑
buğu (8 Ca. 1202), 64

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve İsmail seras‑
keri, Özi eski vâlisi (4 L. 1201), 153

— Yanya ve Delvine sancakları mutasarrıfı (2
Ca. 1199), 64

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve İsmail seras‑
keri, Özi eski vâlisi (6 Ra. 1202), 153

Ali (paşa, mîr-i mîrân, Kekozâde/Keko Mahmud
Paşazâde/Mahmud Paşazâde)

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
muhassılı (16 Za. 1178), 151

— Aksaray ve Çorum sancakları mutasarrıfı (7
L. 1191), 202

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
mutasarrıfı (11 Z. 1189), 152

— Çorum ve Aksaray sancakları mutasarrıfı ve
Kili muhâfızı, Niğde eski mutasarrıfı (7 L.
1191), 209

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski vâli‑
si (3 S. 1171), 150

— Dukakin livâsı mutasarrıfı ve Kili Kalesi
muhâfızı (24 M. 1191), 91

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski vâli‑
si (4 L. 1171, ibkâ), 151
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Rumeli eski
vâlisi (20 M. 1191), 152

— Dukakin livâsı mutasarrıfı, Klis sancağı eski
mutasarrıfı (9 Ş. 1189), 91

— Anadolu vâlisi, 517

— Dukakin livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski
mutasarrıfı (12 Za. 1185), 90

— Aydın livâsı mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(21 M. 1178), 170

— Dukakin livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski
mutasarrıfı (5 Ca. 1199), 92

— Aydın livâsı mutasarrıfı, Mora eski vâlisi
(12 N. 1189), 171

— Dukakin livâsı ve Kili Kalesi muhâfızı, Ak‑
saray sancağı eski mutasarrıfı (16 M. 1192),
91

— Aydın sancağı mutasarrıfı ve Bender seras‑
keri, Adana ve Maraş eyâletleri eski muta‑
sarrıfı (20 M. 1183), 171
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— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Rumeli eski vâlisi (6 L. 1177), 104

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı ve
İsmail seraskeri (25 Ra. 1200), 88

— Bosna vâlisi ve Şumnu seraskeri, 114

— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Ada muhâfızı
(5 Ca. 1204), 60

— Bosna vâlisi, 470
— Deryâ kapudanı, Rumeli eski vâlisi (5 L.
1170), 433
— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Rumeli eski vâlisi (6 L. 1177), 107
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Vidin eski
muhâfızı (13 Ş. 1205), 56
— Mora vâlisi, 459
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfız, Bosna eski vâlisi (4
L. 1178), 125
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Tırhala eski muta‑
sarrıfı (6 S. 1205), 127
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâfızı
(17 Ş. 1171), 124

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Tırhala eski muta‑
sarrıfı (6 S. 1205), 124
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Bosna eski vâlisi (28
C. 1192), 123
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Bosna eski vâlisi (4
L. 1178), 122
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı,
Vidin Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâfızı
(17 Ş. 1171), 121
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı,
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (Gur‑
re-i L. 1173), 121
Ali (paşa, vezîr, Sarı Mehmed Paşazâde)

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (Gur‑
re-i L. 1173), 124

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski
muhâfızı (6 L. 1189), 446

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Bosna eski vâlisi (28
C. 1192), 126

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski vâlisi
(9 M. 1187), 446

— Niğde sancağı mutasarrıfı ve İsmail muhâ‑
fızı, Anadolu eski vâlisi (Gurre-i N. 1202),
186

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Tırhala ve Yanya
sancakları eski mutasarrıfı (17 Za. 1185),
445

— Niğde sancağı ve Karaman eyâleti mutasar‑
rıfı (27 Z. 1181), 184
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve İsmail cânibi ser‑
sakeri, Selanik ve Kavala eski mutasarrıfı
(28 R. 1200), 120

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Selanik ve Kavala eski mutasar‑
rıfı (4 L. 1181), 449

— Özi eyâleti mutasarrıfı, İsmail eski seraskeri
ve Anadolu vâlisi (4 S. 1202), 120

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Tırhala ve Yanya
eski mutasarrıfı (17 Za. 1185), 439

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi, 52

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı,
İnebahtı eski muhâfızı (6 L. 1189), 439

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, eski Hâssa
bostâncıbaşısı (Gurre-i L. 1175), 50

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı ve
Derbendât başbuğu (15 Ra. 1181), 442

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, eski mîrâhûr-ı
evvel (5 M. 1170), 50

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı ve
Derbendler başbuğu, İnebahtı eski muhâfızı
(20 Ş. 1183), 442

— Rumeli vâlisi, 77, 90, 93, 513
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— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz eski muhâfızı ve Der‑
bendler başbuğu (23 S. 1186), 457
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı ve
Derbendler Başbuğu, İnebahtı eski muhâfı‑
zı (20 Ş. 1183), 87
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Derbendât başbuğu (15 Ra. 1181), 87
— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Boğazhisar‑
ları muhâfızı, Ağrıboz eski muhâfızı (5 L.
1187), 58
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Ağrıboz eski
muhâfızı (7 L. 1190), 58
— Tırhala ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Derbend başbuğu, Selanik ve Kavala sancak‑
ları eski mutasarrıfı (Selh-i Ca. 1185), 58
— Yanya ve Tırhala sancakları mutasarrıfı ve
Derbend Başbuğu (Selh-i Ca. 1185), 63
Ali (Rüstem Paşa ve Arslan Paşa'nın akrabaların‑
dan)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (12 R.
1212, Süleyman veled-i Mehmed'in fevtin‑
den), 319
Ali (Seyyid)
— Hotin defterdârı, Vidin eski defterdârı (13
Z. 1169), 475
Ali (Seyyid, el-Hâc)
— Sivas eyâleti defter kethüdâsı (10 Za. 1223,
Tayfur'un ref‘inden), 215
Ali (şehîden bilâ-veled fevt olan Mehmed Bey'in
ammizâdesi)
— Acara-i Ulyâ livâsı mutasarrıfı (20 R. 1189),
334
Ali (Şeyh-i beled, Mısır ümerâsından)
— Mısır mîr-i hâccı (18 C. 1177), 429
— Şeyhü'l-beled ve Mısır Mîr-hâccı, 427
Ali Ağa (mîr-i mîrân, Vezîr Abdi Paşa eski ket‑
hüdâsı)
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı ve Şumnu
kasabası muhâfızı (20 Ş. 1187), 155
Ali Ağa (Şah Sultan'ın baş ağası)
— Haremü'n-Nebevî hazînedârı (10 Ş. 1192),
540

Ali Ağa
— Cebbârzâde Mustafa Bey'in kapıkethüdâsı,
175
Ali Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası eski Kul
kethüdâsı (20 Ca. 1195), 510
Ali Bey (Arabacı Vezîrzâde)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Bursa eski mukâtaa‑
cısı (6 L. 1179), 506
Ali Bey (İzmirli, ümerâ-i deryâdan)
— İskenderiyye-i Mısır livâsı mutasarrıfı (5
Ra. 1190), 455
Ali Bey (Nuh Beyzâde)
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (Gurre-i S.
1177, Abdullah Bey'in refinden), 351
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (19 S. 1176,
Abdullah'ın refinden), 350
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı (Gürcis‑
tan/Açıkbaş seferi şehîdi), 352, 353
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (19 S. 1176,
Mahmud Paşazâde Abdullah'ın refinden),
349
Ali Bey (Tuz Paşazâde Ahmed Bey'in oğlu)
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı, 328
Ali Bey
— Ahilkelek livâsı mutasarrıfı (21 L. 1208,
Mîr Ali veled-i Tayfur'un kasr-ı yedinden),
357
Ali Bey
— Sürücek/Sürüccük livâsı mutasarrıfı (12 L.
1095), 410
Ali Bey
— Tunus eyâleti beylerbeyisi, Vatan sancağı
eski beyi (25 Ş. 1172, karındaşı Mehmed'in
fevtinden), 431
Ali bin Süleyman (el-Hâc)
— Girid çavuşlar kethüdâsı, 527
Ali Çukadâr-ı şehriyârî Kilâr-ı Hâssa
— Rumeli eyâleti tîmâr eski defterdârı (müte‑
veffâ), 101
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Ali Dede (mîr, Mustafa'nın oğlu)
— Mamervan sancağı hissedârı (19 N. 1233,
Mîr Abdurrahman ve Mîr Abdülbâki'nin
reflerinden), 361
Ali Durak (mîr, Ahıskavî Mehmed'in oğlu)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (13 C.
1171, Mehmed Bey'in bilâ-veled fevtinden),
318
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 320
— Pertekrek sancağı hissedârı (9 Ş. 1251, ba‑
bası Ahıshavî Mehmed'in fevtinden), 330
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (21 B. 1263,
ibkâ), 329
Ali Durak bk. Durak Ali
Ali Efendi (Çelebizâde)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi (4 L. 1172), 506
Ali Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn'dan
Avnî Efendi mühürdârı)
— Vidin defterdârı, 472
Ali Efendi
— Bitlis Hâkimi Mehmed Şeref Hân'ın adamı,
381
Ali Hâne-i Seferli
— Haleb eyâleti defter kethüdâsı (7 Za. 1201,
el-Hâc İsmail veled-i Yusuf'un fevtinden),
244
— Haleb eyâleti defter kethüdâsı (13 L. 1198,
el-Hâc İsmail veled-i Yusuf'un refinden), 244
— Haleb vilâyeti defter kethüdâsı (17 Ca. 1194,
el-Hâc İsmail'in firârından), 243
Ali İsmet Efendi
— başdefterdâr, 487
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, eski Mektûbî-i def‑
terî (14 L. 1183), 464
Ali Kapudan-ı Hâne-i hâssa
— Anadolu eyâleti tîmâr defterdârı (8 R. 1176,
Eski Seyyid Mehmed Hazîne'nin fevtin‑
den), 177
Ali Mîr (Mîr Süleyman'nın oğlu)
— Ardahan-ı Büzürk livâsı hissedârı (15 Ş.
1229, karındaşı Mîr Durak Ahmed veled-i
Mîr Süleyman'ın bilâ-veled fevtinden), 333
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— Ardahan-ı Büzürk sancağı hissedârı (9 Ca.
1218, babası Süleyman'ın fevtinden), 333
— Ardahan-ı Büzürk sancağı mutasarrıfı, 334
Ali Mîr, (Mehmed Tayfur Paşa'nın oğlu)
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı, 327
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (25 L. 1206),
327
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı, 327
Ali Paşa (Abdi Paşa Kethüdâsı, mîr-i mîrân, elHâc, vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (5 C. 1192), 446
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Hudâvendigâr eski mutasarrıfı ve
Yergöğü muhâfızı (14 S. 1189), 148
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (5 C. 1192), 440
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (26 B. 1189), 188
— Köstendil ve Hudâvendigâr sancakları mu‑
tasarrıfı, Vidin eski muhâfızı (4 L. 1194), 55
Ali Paşa (Çatalcalı, el-Hâc, vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (2 L. 1186), 446
— Hudâvendigâr ve Köstendil sancakları mu‑
tasarrıfı ve Özi muhâfızı (26 R. 1195), 155
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Mora eski
vâlisi (8 B. 1188), 181
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı (2
L. 1186), 439
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Kars eski vâli‑
si (8 N. 1191), 188
— Köstendil ve Hudâvendigâr sancakları mu‑
tasarrıfı, Özi Kalesi muhâfızı (26 R. 1195),
55
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (14
Za. 1196), 126
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (14
Za. 1196), 123
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Ali Paşa (Dağıstanî, vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (23 Z. 1188), 446
— Amasya livâsı mutasarrıfı ve Sivas vâlisi (17
Ra. 1194), 211
— Babadağı seraskeri, 501
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Özi eski vâlisi (24
B. 1187), 105
— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi (12 R. 1191), 105
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (23 N. 1193), 295
— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı
(12 R. 1191), 108

Ali Paşa (Hâfız, el-Hâc, vezîr)
— Çıldır eski vâlisi, 332, 369
— Çıldır vâlisi, 342, 358, 361
Ali Paşa (Kel Ahmed Paşazâde, Kapudan-ı esbak,
vezîr, el-Hâc)
— Alaiye ve İçil sancakları mutasarrıfı (10 L.
1174), 229
— Aydın livâsı mutasarrıfı ve Bender seraske‑
ri, 171
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (6 L. 1179), 270
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (5 L. 1180), 233
— İçil livâsı mutasarrıfı (Selh-i B. 1173), 225

— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Özi eski vâlisi (24 B. 1187), 108

— İçil livâsı mutasarrıfı, Kars eski muhâfızı
(29 Z. 1180), 226

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Vidin eski
muhâfızı (7 R. 1193), 182

— Kars cânibi seraskeri, 310

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
(23 Z. 1188), 439
— Özi eyâleti mutasarrıfı (28 L. 1185), 119

— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Haleb eski vâlisi (29 Za. 1180),
364

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Babadağı seraske‑
ri (17 C. 1184), 119

— Kars eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi (6
L. 1189), 364

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Ağrıboz eski
muhâfızı (27 Z. 1188), 51

— Kars vâlisi ve muhâfızı, 368

— Sivas eyâleti ve Amasya sancağı mutasarrıfı.
Erzurum eski vâlisi (16 Ra. 1194), 206
Ali Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı (6 Z. 1195), 120
— Yanya ve Hudâvendigâr sancakları mutasar‑
rıfı ve Özi muhâfızı (25 C. 1195), 63
Ali Paşa (el-Hâc, vezîr, Kapudan-ı esbak)
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Ka‑
pudan-ı esbak (2 C. 1175), 419

— Kars eyâleti mutasarrıfı (16 Ra. 1190), 364

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, İçil sancağı eski
mutasarrıfı (12 C. 1182), 204
Ali Paşa (Mahmud Paşazâde)
— Prizrin livâsı mutasarrıfı ve Ada-i Kebîr
Kalesi muhâfızı (27 Z. 1194), 95
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Yanya eski muta‑
sarrıfı (4 L. 1181), 93
Ali Paşa (mîr-i mîrân)
— Ankara livâsı mutasarrıfı ve Soğucak Kalesi
muhâfızı (9 M. 1196), 168
— Ankara livâsı mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (20 M. 1194), 168

— Cidde-i ma‘mûre sancağı ve Habeş eyâleti
mutasarrıfı, Mekke-i Mükerreme Şey‑
hü'l-Haremi, İçil ve Alaiye sancakları eski
mutasarrıfı (2 C. 1175), 426

— Ankara livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (23 C. 1191), 168

Ali Paşa (el-Hâc, vezîr, sadrıazam kaymakamı)

— Beyşehri sancağı mutasarrıfı, Kocaili eski
mutasarrıfı (13 B. 1195), 195

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı (27 N. 1206), 153

— Ankara livâsı mutasarrıfı, Misivri kasabası
muhâfızı (5 L. 1192), 168
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— İçil livâsı mutasarrıfı, Ankara sancağı eski
mutasarrıfı (10 L. 1193), 227
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Ankara eski mu‑
tasarrıfı (17 Ra. 1194), 453
Ali Paşa (mîr-i mîrân)
— Avlonya sancağı mutasarrıfı ve Özi muhâfı‑
zı, Karahisar-ı Sahib sancağı eski mutasar‑
rıfı (4 Ş. 1192), 79
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Özi
Kalesi muhâfızı, 164
Ali Paşa (mîr-i mîrân)
— Trablusgarb eyâleti mutasarrıfı (17 Ş.
1168), 432
Ali Paşa (mîr-i mîrân)
— Yanya livâsı mutasarrıfı, eski Dergâh-ı Âlî
kapıcıbaşılarından (28 Ca. 1189), 63
Ali Paşa (mîr-i mîrân, Kahraman Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (3 L. 1206), 203
Ali Paşa (Seyyid, vezîr, Karahisarî)
— Niğbolu livâsı mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (10 L. 1206), 127
Ali Paşa (vezîr)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Tırhala eski mutasarrıfı (11 S.
1189), 449
Ali Paşa (vezîr)
— Tutrakan Muhâfızı, 330
Ali Paşa (vezîr, Bağdad ve Basra vâlisi müteveffâ
Vezîr Süleyman Paşa'nın sâbıkâ kethüdâsı
ve haseki zâbiti)
— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı (8 Z.
1175), 404
— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı, 461
— Basra ve Bağdad eyâletleri mutasarrıfı (8 Z.
1175), 415
Ali Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Vidin ve Niğbolu sancakları eski muta‑
sarrıfı (23 Ra. 1172), 118
— Sivas eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı (17 C. 1184), 204
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (21 S. 1185), 205
Ali Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı (8 L.
1169), 421
Ali Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Rakka eyâleti mutasarrıfı ve Boğazhisar
muhâfızı (22 B. 1184), 264
Ali Paşa (vezîria‘zam), 560
— Tebrîz Seraskeri, 306
Ali Paşa yeğeni mîr-i mîrân Mehmed Paşazâde
Veliyyüddin Paşa, bk. Veliyyüddin Paşa (Ali
Paşa yeğeni mîr-i mîrân Mehmed Paşazâde)
Ali Paşa, bk. Hazînedâr Ali Paşa
Ali Paşa, Çelik Paşa hazînedârı, bk. Hazînedâr Ali
Paşa
Ali Paşa
— Cezayir-i Garb eyâleti beylerbeyisi ve dayı‑
sı, 430
— Cezayir-i Garb eyâleti beylerbeyisi ve dayısı
(6 Ca. 1168), 429
Ali Paşa
— Tunus beylerbeyisi, 431
Ali Paşazâde Abdi Paşa, bk. Abdi Paşa (mîr-i
mîrân, vezîr, Vezîr Ali Paşazâde)
Ali Paşazâde Abdullah, bk. Abdullah (mîr-i
mîrân, Ali Paşazâde)
Ali Paşazâde Abdurrahman, bk. Abdurrahman
(Ali Paşazâde)
Ali Paşazâde Battâl Hüseyin, bk. Battâl Hüseyin
(Seyyid, el-Hâc, bey, paşa, vezîr, Ali Paşazâ‑
de)

— Diyarbekir vâlisi ve seraskeri, 502, 523

Ali Paşazâde Battâl Seyyid Atâullah Paşa, bk.
Battâl Atâullah Paşa (Seyyid, sadr-ı sâbık,
Ali Paşazâde)

— İçil livâsı mutasarrıfı ve Özi muhâfızı, Sivas
eski vâlisi (22 B. 1184), 226

Ali Paşazâde Hamûd Paşa, bk. Hamûd Paşa (mîr-i
mîrân, Ali Paşazâde)

— Diyarbekir eski vâlisi ve seraskeri, 215
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Ali Paşazâde Hasan, bk. Hasan (Ali Paşazâde)
Ali Paşazâde Mahmud Paşa, bk. Mahmud Paşa,
(mîr-i mîrân, Vezîr Süleyman Paşa birâderi
Ali Paşazâde)
Ali Paşazâde Mikdad Ahmed Paşa, bk. Mikdad
Ahmed Paşa (vezîr, Ali Paşazâde)
Ali Râif (mîr, İsmail Paşazâde)
— Bosna eyâleti defter kethüdâsı (25 Za. 1234,
Travnikli, Mîr Ahmed'in azlinden), 116
Ali Râif Efendi, 465
— nişâncı (3 L. 1206), 506
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Defter eski emîni
(3 Ş. 1204), 465
Ali Tayyâr, (mîr)
— Acara-i Ulyâ livâsı hissedârı (14 B. 1233,
babası Yusuf sânî ve ammisi Mîr Ahmed
Vehbi'nin fevtlerinden), 335
Ali Tevfik
— Erzurum eyâleti defterdârı, 368
Ali veled-i Abdullah
— Haleb eyâleti defter kethüdâsı, 245
— Haleb eyâleti defter kethüdâsı (29 M. 1223,
Hasan veled-i Hüseyin'in refinden), 244
Ali veled-i Ahmed
— zeâmet sâhibi, 533
Ali veled-i el-Hâc Silâhşor-ı Hâssa
— Haleb eyâleti defter eski ketühüdâsı (müte‑
veffâ), 245
Ali veled-i Hüseyin
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi, 532
Ali veled-i Mehmed
— Mahcil sancağı hissedârı (21 M. 1217, am‑
mizâdesi Abdülmuttalib'in bilâ-veled fev‑
tinden), 331
— Mahcil sancağı hissedârı (Ahmed'in bilâ-ve‑
led fevtinden), 331
— Mahcil sancağı hissedârı (babası Mehmed'in
fevtinden), 331
— Mahcil sancağı hissedârı (babası Mehmed'in
ve Ahmed'in fevtinden), 332

Ali veled-i Mustafa (Seyyid)
— Karaman eyâleti çavuşlar kethüdâsı (14 Z.
1212, İsmail'in fevtinden), 522
Ali veled-i Müteferrika Yusuf
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (17 Ş.
1208, İbrahim'in fevtinden), 515
Ali veled-i Şükrullah
— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi (5 M. 1222,
el-Hâc, Mehmed veled-i Hacı Süleyman'ın
azlinden), 536
Ali Zot Paşa (mîr-i mîrân)
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Yanya
sancağı eski mutasarrıfı (16 Za. 1191), 164
alîl
— 142, 241, 306, 393, 460, 512, 541
— ve marîz, 299
Alizorum karyesi, 399
Altınköprü livâsı/sancağı, 411
Altınözü karyesi (Haleb sancağı), 245
Altınözü nâhiyesi, 245, 246
Altunkale livâsı/sancağı (Çıldır eyâleti), 338,
339, 340
Altunköprü livâsı, 407
Altuntaş nâhiyesi (Kütahya sancağı), 518
Amasya, 167, 184, 209, 408
— livâsı, 210
— sancağı, 132, 134, 163, 187, 194, 204, 206,
211, 227, 228, 375
Amasyalı Halil Paşa, bk. Halil (Amasyalı, paşa,
mîr-i mîrân, Gürcüzâde)
Amid sancağı, 533
Amidî Abdi Paşa, bk. Abdi Paşa (Amidî, mîr-i
mîrân)
Amini karyesi, 276
Ana livâsı, 407
Anabolu, 63, 89, 148
— Kalesi, 82, 166, 209, 458, 459
— Kalesi muhâfızlığı, 456, 457
— Kapudanlığı, 460
— muhâfızlığı, 63, 82
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Anabolulu İbrahim Paşa, bk. İbrahim Paşa (Ana‑
bolulu)
Anadolu
— 51, 52, 87, 104, 105, 106, 107, 120, 142, 149,
159, 170, 177, 181, 182, 184, 186, 193, 194,
198, 201, 203, 204, 220, 221, 230, 270, 294,
295, 434, 439, 441, 445, 448, 456, 458, 518,
530
— Beylerbeyiliği pâyesi, 370
— Çavuşân Emâneti, 529
— Defter Kethüdâlığı, 178
— eyâleti, 49, 76, 150, 151, 152, 153, 177, 178,
198, 516, 517, 518, 529, 530
— Eyâleti Çavuşân Kethüdâlığı, 516
— eyâleti çavuşlar emîni, 529
— eyâleti Çavuşlar Emînliği, 530

Arabgir livâsı, 213
Arabgirli İbrahim Bey, bk. İbrahim Bey (Arab‑
girli, mîr-i mîrân)
Arabî mahzar, 541
Arabistan, 217
Arca livâsı, 408
Ardahan-ı Büzürk livâsı/sancağı (Çıldır eyâleti),
333, 334
Ardahan-ı Küçük livâsı/sancağı (Çıldır eyâleti),
369, 370
Ardanuç
— livâsı, 325, 330
— sancağı, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 328
— sancağı hâssı, 322
ârıza-i illet, 214

— Eyâleti Çavuşlar Kethüdâlığı, 516

Ârifî Paşa dâmâdı Süleyman Efendi, bk. Süley‑
man (Efendi, Ârifî Paşa dâmâdı)

— eyâleti defterî çavuşlar kethüdâsı, 518

arîza, 307

— eyâleti defterî çavuşları, 529

Arnabud haydûd ve eşkıyâları, 58

— kazaskeri, 384

Arnabudluk arzı, 66

— Seraskerliği, 266

Arnavud eşkıyâsı, 60

— sevâhili, 454

Arnıç karyesi (Muş nâhiyesi), 397

— Sürücülüğü, 271

Arpaviran karyesi (Sivas sancağı), 524

— Tîmâr Defterdârlığı, 177

Arslan

Anapa, 296
— Muhâfızlığı, 169
— Seraskerliği, 373
Anbarcık karyesi (Ahsendere nâhiyesi, Maraş
sancağı), 535
Anber Ağa
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, 538
Ankara, 137, 141, 173, 183, 185, 187, 195, 199,
209, 226, 364, 378, 409, 453
— livâsı, 166, 168
— sancağı, 64, 132, 155, 168, 169, 183, 187,
190, 203, 225, 226, 227, 296, 378
Antakya, 236, 238
— kapısı, 238
Arabacı Vezîrzâde Ali Bey, bk. Ali Bey (Arabacı
Vezîrzâde)
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— Haleb alâybeyi, 245
Arslan Ali (mîr)
— Acara-i Ulyâ sancağı mutasarrıfı (3 M.
1248, Mîr Mehmed Râgıb'ın kasr-ı ye‑
dinden ve Ali Tayyâr veledân-ı Yusuf-ı
sânî'nin bilâ-veled fevtinden), 335
Arslan Ali (Süleyman'ın oğlu)
— Kobulet ve Hasanlu karyeleri hissedârı (25
S. 1251), 343
Arslan Ali veled-i Kâmil
— Ardahan-ı Küçük sancağı hissedârı (10 S.
1247, ammizâdesi Mîr Behram Hasan ve‑
led-i Mîr Abdullah'ın bilâ-veled fevtinden),
370
Arslan Giray (Hân, Sultan)
— Kırım hânı (13 L. 1180), 544
— Kırım hânı, eski Kalgay (2 C. 1161), 543
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Arslan Giray Hânzâde Devlet Giray Sultan, bk.
Devlet Giray Sultan (Arslan Giray Hânzâde,
Halim Giray Hân'ın birâderi)
Arslan Giray Hânzâde Mesud Giray Sultan, bk.
Mesud Giray Sultan (Arslan Giray Hânzâde)
Arslan Giray Hânzâde Şahbaz Giray Sultan, bk.
Şahbaz Giray Sultan (Arslan Giray Hânzâde)
Arslan Mehmed Bey (Hasan Paşa'nın ammizâ‑
desi)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318
Arslan Mehmed Paşa (mîr-i mîrân)
— Köstendil livâsı mutasarrıfı (24 R. 1186), 55

— nusret-meâsir, 128, 294, 556, 557, 558
— redîfe masârifi, 399
— vefîre, 211
— zafer-ittisâm, 412
asâyiş, 170, 272, 285, 314, 340, 345, 371, 555
— ahâli, 419, 427
— memleket, 545, 550
— raiyyet, 308, 356, 550, 555
ashâb, 399, 461, 488, 500, 503
— ağrâz, 341, 385, 400
— ocaklık, 291

Arslan Paşa, 319

— rüşd ve sedâd, 418, 425

Arslan Paşa, mîr-i mîrân

— ta‘yînât, 500, 501

— İnebahtı sancağı mutasarrıfı (4 L. 1192),
450
Arslanapa nâhiyesi (Kütahya sancağı), 529
Arslanlızâde Ahmed, bk. Ahmed (Arslanlızâde)
Artukabad nâhiyesi (Sivas sancağı), 524
arûsâne, 397
arz, 350, 355, 385, 386, 387
— ve i‘lâm, 400

âsî gürûhu, 291
Âsitâne, 204, 214, 222, 228, 290, 291, 352, 484
— aliyye, 305, 311, 315, 352, 471, 484, 530,
534
— aliyye-i devlet-âşiyân, 153, 502
— saâdet, 156, 241, 486, 547, 548, 549, 553,
556
Asker, 66, 81, 91, 94, 112, 282, 294, 305, 315

— ve iltimâs, 104, 115, 304, 306, 319, 320, 321,
322, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343,
355, 358, 359, 361, 367, 368, 369, 370, 374,
389, 392, 403, 516, 518, 521, 525, 526, 527,
528, 532

Aspinza livâsı, 337

— ve mahzar, 355, 374, 381, 523

Aşâir/aşâyir, 267, 310, 311, 380, 395

— ve mekâtîb, 531
arzuhâl, 83, 101, 103, 115, 129, 177, 178, 214,
216, 244, 245, 277, 281, 282, 286, 287, 289,
290, 307, 309, 323, 336, 337, 340, 341, 347,
351, 374, 390, 391, 393, 403, 484, 486, 490,
493, 494, 495, 517, 518, 520, 521, 523, 524,
525, 527, 529, 530, 532, 533, 535
asâkir, 54, 61, 205, 214, 302, 313, 344, 345, 347,
372, 499, 501, 502
— İslâm-ı nusret-irtisâm, 500, 501

— Nezâreti muallimi, 467
— sevki, 395
— tedâriki, 64, 70, 391, 436
— tâifesi, 484

— ve kabâil, 391, 392, 396, 401, 402
Aşcızâde Mehmed Paşa torunu Sâlih, bk. Sâlih
(mîr-i mîrân, Aşcızâde Mehmed Paşa toru‑
nu)
aşîret, 302, 303, 310, 314, 315, 332, 343, 350,
351, 355, 393, 411, 412
Aşti livâsı bk. Ağcakale livâsı
Atâ
— Mahcil livâsı hissedârı (26 S. 1149), 330

— mansûre, 499, 501, 502

Atak livâsı, 290

— mevfûre, 502

Atâullah

— muvahhidîn, 55

— Haleb Hazînesi mukâbelecisi, 536
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Atâullah veled-i Sâlih
— Mahcil sancağı hissedârı, 331

a‘yân, 66, 68, 110, 237, 267, 284, 286, 297, 298,
380, 381, 382, 383, 400, 473, 554

— Mahcil sancağı hissedâr (Ahmed'in bilâ-ve‑
led fevtinden), 331

— belde, 266

— Mahcil sancağı eski hissedârı, 332

— ve eşrâf, 156, 529

— Mahcil sancağı hissedârı, 330

— vilâyet, 302, 310

Âtıfzâde el-Hâc Ömer Vahîd Efendi, bk. Ömer
Vahîd Efendi (el-Hâc, Âtıfzâde)
Âtıfzâde Ömer Efendi, bk. Ömer Vahîd Efendi
(el-Hâc, Âtıfzâde)

— memleket, 383

a‘yânü'l-milleti'l-Mesîhiyye, 547, 554, 559
Aydın, 50, 88, 120, 148, 151, 152, 164, 175, 179,
192, 197, 218, 233, 258, 423, 437, 439, 444,
445, 522

atıyye-i behiyye-i şehriyârî, 255

— livâsı, 169

atîk

— Muhassıllığı, 247, 258

— berât, 329, 390
— berât sûretleri, 291
— defter, 214
— ve cedîd berât, 309
— ve cedîd emvâl-i mîriyye, 65, 77
— ve cedîd mâl-ı mîrî, 67
Atinalızâde es-Seyyid Ahmed Efendi, bk. Ahmed
Efendi (es-Seyyid, Atinalızâde)
Atinalızâde, bk. Ahmed Efendi (es-Seyyid, Ati‑
nalızâde)
Avâid, 116, 117, 489, 555
— sâire, 175, 488, 489, 490

— sancağı, 105, 108, 133, 137, 150, 170, 171,
172, 173, 177, 178, 179, 183, 234, 235, 251,
265, 294, 371, 504, 505
Aydoğmuş çiftliği (Karahisar-ı Sahib sancağı),
528
Aydonat
— kasabası, 67
— kazâsı, 65, 68
Aydonatlı Abdurrahman Paşa, bk. Abdurrahman
Paşa (Aydonatlı)
Aydoslu Vezîr Mehmed Paşa, bk. Mehmed Paşa
(Seyyid, vezîr, Aydoslu)

avârız, 66, 67, 68, 69, 70, 116, 175, 176, 308, 458

Aydoslu Vezîr Seyyid Mehmed Paşa, bk. Meh‑
med Paşa (Seyyid, vezîr, Aydoslu)

avf, 77, 177, 351, 400, 412, 437, 444, 475, 559

aynî ta‘yînât, 499, 501

— hümâyûn, 559
Avlonya, 54, 55, 93
— livâsı, 76, 78

Ayntab livâsı, 220
Aynülarûs nâhiyesi (Maraş sancağı), 536
Azak

— mukâtaacısı, 467

— defterdârlığı, 471

— sancağı, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 77, 79, 80,
105, 107, 142, 512

— livâsı, 136

avn ü inâyet
— cenâb-ı hazret-i Müsteân, 499, 501
— hazret-i Fettâh, 128
— hazret-i Rabbü'l-izzet, 129
Avukatlızâde Seyyid Mustafa Paşa, bk. Mustafa
Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân, Avukatlızâde)
ayağı şikest (olmak), 522
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Azamet Giray Sultan (Gâzi Giray Hânzâde, Sela‑
met Giray Hân'ın birâderzâdelerinden)
— Kırım Kalgayı (24 Z. 1152), 544
A‘zâz, 201, 234
— mukâtaaları, 239
— mukâtaası, 232
— sancağı, 208, 217, 218, 227, 240, 241, 242,
243, 260, 263, 264, 265, 371, 420
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— ve Kilis mukâtaâtı, 241
azebân, 380, 382, 384, 386, 389, 400

Badiye mîr-livâsı mukâtaası (Basra eyâleti), 417
Badracık nâhiyesi (Yanya sancağı), 514

— ağaları, 380

Baf livâsı, 231

— çavuşânı, 384

bâ-fermân

— neferâtı, 386

— tevcîh, 65, 153, 163, 222

— Ocağı ağası, 382

— ve bâ-buyuruldu, 500, 501

âzim-i dâr-ı bekâ, 496
Azm-oğlu Mehmed Paşazâde Vezîr Abdullah
Paşa, bk. Abdullah Paşa (vezîr, Azm-oğlu
Mehmed Paşazâde)
Azmzâde Mehmed Paşa, bk. Mehmed Paşa (elHâc, vezîr, Azmzâde)
Azmzâde Vezîr Abdullah Paşa, bk. Abdullah Paşa
(vezîr, Azm-oğlu Mehmed Paşazâde)
Azmzâde Vezîr Mehmed Paşa'nın oğlu Yusuf
Bey, Yusuf Bey (mîr-i mîrân, Azmzâde
Vezîr Mehmed Paşa'nın oğlu)
Azmzâde Vezîr Yusuf Paşa; bk. Yusuf Paşa
(vezîr, Azmzâde)
Azmzâde Vezîr-i mükerrem el-Hâc Mehmed
Paşa, bk. Mehmed Paşa (el-Hâc, vezîr, Az‑
mzâde)
Aznavurlar, 558

B
Baalbek livâsı, 251
Babadağı, 60, 118, 119, 166, 188, 501
— defterdârlık vekâleti, 500
Babahân (Esedullah Paşa'nın karındaşı, Hınıs ve
Tekman sancakları mutasarrıfları Veli'nin
amcası ve vekîli)
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı
Veli Bey'in vekîli, 299, 343
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıf Veli
Bey'in vekîli (7 Z. 1188), 298

— âlî ibkâ, 53, 57, 61, 62, 74, 80, 112, 132, 137,
145, 160, 183, 184, 187, 190, 193, 198, 211,
221, 259, 375, 378, 429, 432, 451, 452, 471,
472, 475, 476, 479, 484, 491, 496, 499, 557,
558,
— âlî tevcîh, 53, 54, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 71,
72, 74, 77, 78, 80, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 109,
110, 111, 112, 127, 129, 130, 132, 133, 135,
136, 137, 139, 140, 144, 145, 153, 154, 157,
160, 161, 163, 167, 171, 176, 183, 184, 187,
188, 190, 192, 197, 200, 201, 207, 208, 210,
211, 212, 217, 225, 226, 228, 229, 375, 408,
409, 413, 427, 428, 429, 431, 432, 452, 469,
472, 475, 476, 479, 496, 498, 499, 508, 557,
558
Bağdad, 208, 264, 270, 271, 273, 282, 388, 405,
406, 407, 411, 412, 416
— cebehânesi, 406, 407
— Dârulcihâd Eyâleti, 497
— Dârussedâd hızânesi defterdârı, 496
— Dârüssâdât Eyâleti, 415
— Defterdârlığı, 495, 496, 497, 498
— eyâleti, 49, 274, 282, 390, 403, 407, 410,
415, 416, 417, 461
— Hazînesi Defterdârlığı, 498
— kaymakamı, 413
— muhâfazası, 407
— mukâtaâtı, 406
Bağdadî Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa (Bağdadî,
mîr-i mîrân)

Babayîzâde Ömer Bey, bk. Ömer (Babayîzâde)

Bağlı mezraası (Muş nâhiyesi), 397

Babayîzâde Ömer Bey'in oğlu Ahmed, bk Ahmed
(mîr, Babayîzâde Ömer Bey'in oğlu)

bağy ü tuğyân, 556, 557, 558

Babikan karyesi, 276
bâd-ı hevâ, 291, 397, 398, 532
Badınca karyesi (Alaşehir nâhiyesi), 178

Bahadır Giray Sultan (Safa Giray Sultanzâde)
— Kırım Kalgayı, eski Nureddin (15 B. 1160),
544
bâ-hatt-ı tevkî‘î, 398, 443
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Bahr-i Sefîd Boğazı, 207, 159
Bahr-i Siyah, 89, 211, 234
— Boğazı, 454
— boğazları, 518
— cânibi seraskeri, 423

başdefterdâr, 61, 68, 85, 177, 178, 236, 237, 267,
301, 354, 366, 371, 398, 407, 413, 436, 455,
461, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477,
478, 480, 481, 482, 483, 485, 487, 488, 491,
492, 493, 494, 497, 498, 500, 501, 502, 504,
505

— sâhili, 556

— mektûbcusu, 464, 465

— sevâhili, 141

— telhîsleri, 484

bahşîş, 344, 413
Baht Giray Sultan (Kırım Giray Hân'ın oğlu)
— Kırım Kalgayı (13 Ş. 1185), 544
— Kırkkilise sancağı hissedârı (6 R. 1183), 129
Baht Giray Sultanzâde Saâdet Giray Sultan, bk.
Saâdet Giray Sultan (Baht Giray Sultanzâde)
bâ-iltimâs-ı hânî, 93, 96, 112, 135, 136, 139, 140,
208
bakâyâ, 61, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 136, 241, 242,
243, 273, 386
— emvâl-i mîriyyeyi, 260
— mâl-ı mîrî, 66, 78
— mîriyye, 69, 240, 241,
— sahîha, 49, 66, 68, 69, 70, 220
— sahîha-i mîriyye, 242, 243
Balık karyesi (Konya sancağı), 521
Balis livâsı, 236
Balyabadra, 75, 450
bâ-mukâbele-i nân, 101, 102, 103, 177, 215, 243,
244, 245, 493, 494, 495

— vekîli, 464
Başdefterdârlık, 464
başıboş
— ve sâir eşkıyâ179
— levendât, 383
Başil karyesi (Garbî Amid nâhiyesi, Amid sanca‑
ğı), 533
Başmuhâsebe, 68, 69, 85, 117, 128, 159, 160, 170,
172, 173, 175, 177, 196, 197, 212, 220, 232,
233, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 252, 258,
262, 263, 267, 268, 269, 274, 289, 290, 291,
298, 305, 345, 346, 350, 353, 355, 361, 363,
366, 371, 373, 390, 407, 456, 458, 461, 469,
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479,
482, 483, 484, 485, 486, 487, 490, 491, 492,
493, 495, 496, 497, 498, 501, 527, 552, 553
— defterleri, 347, 354, 356, 488, 490
— Kalemi, 49, 346, 355, 481, 482, 483, 553
Başmuhâsebeci Kesriyelizâde Seyyid Ebubekir
Beyefendi, bk. Ebubekir Beyefendi (Seyyid,
Kesriyelizâde)
Başmuhâsebeci, 463, 465, 467

bârgîr, 214, 352

Başmuhâsebecilik rütbesi, 495, 496

Bargiri livâsı, 402

batâet-gune hareket, 500, 501, 503

Basra, 171, 273, 388, 461

Battâl Atâullah Paşa (Seyyid, sadr-ı sâbık, Ali
Paşazâde)

— defterdârlığı, 498
— eyâleti, 49, 274, 282, 390, 403, 404, 405,
407, 409, 410, 415, 417, 461
— Hazînesi defterdârı, 498
baş ağa, 540
başbuğ, 54, 65, 77, 89, 91, 112, 207, 214, 219,
230, 235, 273, 460
başbuğluk, 294
— hidemâtı, 182
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— Adana eyâleti mutasarrıfı (7 M. 1204), 224
— Niğde sancağı mutasarrıfı ve Adana vâlisi
(Selh-i S. 1204), 186
Battâl Hüseyin (Seyyid, el-Hâc, bey, paşa, vezîr,
Ali Paşazâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı ve Soğucak
muhâfızı (14 Ş. 1203), 224
— Erzurum eski vâlisi ve Kars cânibi seraskeri,
303
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— Erzurum eski vâlisi, 298
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski
vâlisi (19 Ca. 1187), 294
— Erzurum vâlisi, 307, 354

— Meâdin emîni, 287
Bayezid (es-Seyyid, Mîr-livâ)
— Hısnıkeyfa livâsı mutasarrıfı (4 Za. 1175),
289

— Erzurum ve Trabzon eyâletleri mutasarrıfı
(25 B. 1199), 296

Bayezid çiftliği (Marmaracık karyesi, Demirci
nâhiyesi, Saruhan sancağı), 531

— Haleb ve Trabzon eyâletleri mutasarrıfı,
Erzurum eski vâlisi (14 Z. 1200), 235

Bayezid (Erzurum eyâleti), 304, 311, 346, 347,
355, 356

— Kuds-i şerîf ve mülhakatı mutasarrıfı (Gur‑
re-i M. 1201), 251
— Nablus livâsı mutasarrıfı (Gurre-i M. 1201),
257
— Rakka eyâleti mutasarrıfı ve Soğucak
muhâfızı (12 L. 1203), 266
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski vâlisi
ve Soğucak muhâfızı (14 M. 1205), 207

— livâsı, 310, 311
— sancağı, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 344, 349, 350, 352,
400
Bayram Paşa
— Ohri livâsı mutasarrıfı ve Kılburun Kalesi
muhâfızı (Gurre-i B. 1183), 81
bâz be-hazîne, 436

— Şam eyâleti ve Şam mîr-i hâccı (13 M.
1202), 249

Bazyan livâsı, 412

— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Haleb ve Trab‑
zon eski vâlisi (Gurre-i M. 1201), 248

Bebr Paşazâde Tâhir Paşa, bk. Tâhir Paşa (mîr-i
mîrân, Yanyalı Bebr Paşazâde)

— Trabzon eyâleti mutasarrıfı ve Erzurum
vâlisi (11 Ş. 1200), 372
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi (19 Z. 1203), 373
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Şam eski vâlisi
ve Mîrü'l-hâccı (15 R. 1202), 373
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Şam vâlisi ve
mîr-i hâccı, 372

Bebe livâsı/sancağı, 412

bedel, 329
— iltizâm, 289
— mevâcib, 383
— mîrî, 347, 348
— nüzül, 308
Behram (el-Hâc)
— Ergani Madeni emîni, 275
Behram Hasan (mîr, Mîr Abdullah'ın oğlu)

Battâl Paşa bk. Battâl Hüseyin

— Ardahan-ı Küçük sancağı mutasarrıfı, 370

Batum nâm-ı diğer Trabzon eyâleti, 49

— Ardahan-ı Küçük sancağı mutasarrıfı (21
Ra. 1235, babası Mîr Abdullah veled-i Mîr
Hasan'ın fevtinden), 369

Batum, 209, 374, 502
— Kalesi, 373, 374
— livâsı, 373
— sancağı, 374
Batum eyâleti, bk. Trabzon eyâleti
Bavi/Pave livâsı, 411
Bayburd livâsı, 301
Bayburdî Mustafa Ağa
— Erzurum vâlisi Hâfız Mustafa Paşa'nın ka‑
pıkethüdâsı, 277, 282, 287

Behram Paşa
— İmadiye hükûmeti mutasarrıfı (27 M. 1162,
Zaho sancağıbeyi Mehmed'in refinden), 406
Behramzâde Mehmed Burhan, bk. Mehmed Bur‑
han (ümerâdan, Behramzâde)
Bekine karyesi (Uskupye nâhiyesi, Klis sancağı),
521
Bekir Paşa (vezîr)
— Anadolu vâlisi, 178
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Bekirli karyesi (Şeyhli nâhiyesi, Kütahya sanca‑
ğı), 529

Benî Rebî‘a livâsı, 267

Bektaş (Çukadâr-ı şehriyârî Kilâr-ı Hâssa)

Benû Sakr kabîlesi, 419, 427

— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (6 S.
1208, Seyyid Hüseyin'in refinden), 517
Bektaş
— Klis livâsı mutasarrıfı (20 N. 1169), 111
Belgrad nâhiyesi (Semendire sancağı), 102, 533,
534
Belgrad, 51, 52, 57, 58, 60, 70, 83, 84, 88, 99, 102,
103, 118, 119, 123, 125, 143, 149, 192, 206,
263, 433, 437, 443, 444, 447, 458, 480, 481,
486, 488, 514
— defterdârı, 478
— Defterdârlığı, 478, 479, 480, 481, 482
— Hazînesi defterdârı, 479
— Hazînesi defterdârlığı, 478
— kalemi cizyesi, 481
— kalemi cizyesi evrâkı, 482

Benû Ali kabîlesi, 419, 427
Benyüz? Beyzâde Ahmed, bk. Ahmed (Benyüz?
Beyzâde)
berât, 67, 84, 85, 103, 128, 129, 175, 176, 177,
211, 213, 214, 215, 216, 245, 255, 273, 292,
309, 328, 329, 330, 341, 343, 346, 348, 349,
356, 357, 362, 366, 368, 374, 391, 392, 395,
398, 403, 462, 483, 488, 490, 491, 512, 524,
529, 530, 533, 535, 548, 559
— âlîşân, 128, 129, 292, 312, 339, 347, 398, 406
— aliyye, 399
— şerîf, 211, 245, 292, 309, 327, 331, 343, 348,
522
— şerîfe, 399, 555
— şerîf-i âlîşân, 309
Berevât, bk. berât
ber-vech-i

— serhaddi, 481

— arpalık 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69,
71, 74, 76, 77, 80, 85, 86, 89, 90, 103, 111,
129, 131, 132, 133, 134, 136, 146, 155, 157,
158, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 171,
172, 174, 183, 186, 189, 200, 203, 205, 206,
209, 210, 220, 227, 228, 231, 238, 241, 242,
243, 318, 319, 320, 321, 325, 328, 365, 419,
424, 435, 436, 441, 444, 454, 505, 524, 534

— Cihâdâbâd Defterdârlığı, 478

— arpalık ve ocaklık, 401

— Dârülcihâd Hazînesi Defterdârlığı, 479

— emânet zabt ve idâre, 362

— Dârülcihâd Kalesi, 57, 99

— hâs, 128, 140

— Kalesi, 50, 57, 58, 99, 100, 101, 480, 481
— Kalesi muhâfızlığı, 101
— muhâfızları, 534
— muhâfızlığı, 101
— rûznâmecisi, 479

Bender, 51, 56, 59, 63, 82, 91, 96, 100, 106, 119,
120, 123, 126, 130, 132, 168, 171, 178, 189,
208, 219, 233, 234, 265, 448, 454, 499, 501
— Kalesi, 63, 136, 155, 158, 161, 165, 172, 191,
206, 502, 533
— livâsı, 136, 137
— muhâfızlığı, 59
— sahrâsı, 128
— sancağı, 50, 54, 55, 59, 69, 72, 80, 132, 155,
163, 165, 170, 171, 191, 206
— seraskeri, 212
be-nevbet sefere eşmek, 318
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— hâs te’bîden ibkâ, 127
— ilhâk, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 77, 80, 81, 82,
83, 84, 87, 88, 93, 99, 100, 108, 133, 134,
137, 155, 157, 161, 164, 170, 174, 176, 183,
184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 197, 201,
208, 211, 217, 218, 221, 223, 224, 226, 251,
253, 255, 264, 270, 320, 323, 331, 334, 371,
372, 375, 442, 452, 535
— ilhâk tevcîh, 61, 72
— iştirâk tevcîh, 274, 306, 318, 320, 323, 356,
361, 374, 536
— maîşet, 89, 90, 97, 127, 128, 135, 153, 154,
155, 156, 158, 199
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— maktû‘, 196, 238
— mâlikâne, 67, 84, 85, 113, 128, 129, 169,
173, 175, 176, 188, 211, 213, 236, 251, 252,
255, 258, 273, 291, 301, 308, 309, 346, 347,
348, 353, 354, 355, 356, 362, 371, 373, 490
— mansıb, 128, 492, 493
— ocaklık, 267, 272, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 299, 300, 318, 330, 334,
336, 367, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387,
390, 391, 392, 394, 395, 397, 398, 401, 402
— ocaklık ve yurtluk, 347, 362
— peşîn, 490
— te’bîd, 83, 129, 173, 474, 494, 495
— te’bîd tevcîh, 366
— yurtluk ve ocaklık, 274, 278, 282, 289, 292,
293, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304,
305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 346, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 366, 367,
368, 369, 370, 374, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 401, 402, 407, 412
Beşdepeler, 194
Beşir Ağa (Harem-i Hümâyûn ağalarından)
— Dâru's-saâde ağası, 540
— Haremü'n-Nebevî hazînedârı (5 B. 1195,
Eyüb Ağa'nın ihtiyâr ve hasta olmasından),
541
Bey, 297, 349
— zâde, 267, 275, 289, 297, 299, 300, 349, 352,
353, 381, 382

— sancağı, 59, 83, 99, 134, 162, 168, 179, 180,
181, 183, 184, 195, 196, 197, 198, 199, 201,
209, 221, 226, 229, 240
beytü'l-mâl-ı müslimîn, 500, 501, 503, 510
Bîcânzâde Ali, bk. Ali (el-Hâc, paşa, mîr-i mîrân,
Bîcânzâde)
Bidevi karyesi (Sonisa nâhiyesi, Sivas sancağı),
522
Bidlis bk. Bitlis, 380
bi-gayrı hakkın katl, 386
Bihke livâsı, 114
bi-inâyetillâhi'l-Meliki'l-Kadîr, 499, 501
bilâ
— berât, 330
— buyuruldu, 500, 501
— cevr ü ezâ, 394, 395, 397, 398
— dirlik, 516
— emr-i âlî, 302, 314
— fermân ve bilâ-buyuruldu, 500, 501
— fermân, 500, 501, 520
— fermân-ı âlî, 500
— fermân-ı âlîşân, 503
— ihmâl ve imhâl, 260
— kusûr, 67, 299
— kalemiyye, 140
— tereddüd kıyâm ve edâ, 460
— mansıb, 84, 92, 111
— muaccele, 85, 173, 211, 213, 308, 346, 371
— muaccele tevcîh, 211
— mûcib meks ve ikâmet, 362
— mûcib ref‘, 531, 532
— mûcib tekâlîf-i örfiyye ve sâlyâne, 388

beyâz üzerine musahhah fermân-ı âlî, 469

— müdâhale, 282

Beylik, 83, 142, 155, 160, 371, 411, 422, 486, 503,
541

— noksan, 237, 238

beylikden azl, 400

— bilâ-sened fuzulî müdâhale, 520

Beyrut, 422

— sebeb bi-gayrı hakkın katl, 382

Beyşehri, 69, 148, 163, 167, 168, 218, 317, 453

— taallül, 196

— sâhib mahlûl, 495

— kazâsı, 196

— tağyîr, 555

— livâsı, 192, 194, 195

— yazı, 343
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Bilal Beyzâde Yusuf Paşa, bk. Yusuf Paşa (Bilal
Beyzâde)

— hâssı, 398

Bilan, 236, 237, 238

— Kalesi, 384

— menzili, 237
Bilanlı Abdurrahman Paşa, bk. Abdurrahman
Paşa (mîr-i mîrân, Bilanlı)
bilâ-veled

— hükûmeti, 389, 390, 391
— kasabası, 382
— kazâsı nâibi, 391
— kazâsı, 350, 352, 383, 387, 388, 390, 398,
399

— fevt 101, 245, 274, 304, 305, 307, 309, 318,
319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 357, 358, 359, 360, 367,
368, 370, 381, 401, 403, 462, 528, 530, 534

Bogovine nâhiyesi (Avlonya sancağı), 512

— mahlûl, 309

Boğaz

— şehîden fevt, 326
Bilevirile nâm-ı diğer Jarko karyesi (Belgrad nâ‑
hiyesi, Semendire sancağı), 102
Bilican sancağı (Van eyâleti), 391, 392
bîmâr, 516
bi-mennihî Teâlâ, 502
binâ
— emâneti, 476, 478
— emîni, 300, 361, 362, 363, 477, 478, 560

— nefs, 398
— sancağı, 391
— vilâyeti, 381

— muhâfazası, 530
— Muhâfızlığı, 159
Boğazhisar, 264
Boğazhisarları muhâfazası, 58
Boğaz-ı Bahr-i Sefîd, bk. Bahr-i Sefîd Boğazı
boğça, 482
Boğdan, 51, 54, 59, 82, 89, 136, 230, 235, 546,
547
— Başbuğluğu, 89

biniş, 339

— başbuğu, 454

bî-rahm, 296

— cizyesi, 62, 133

Birecik livâsı, 266

— memleketi, 546, 548

Bistan ve Puhyân ve Zilân
— cemâatleri, 291

— memleketi reâyâsı, 545, 546, 547, 548, 549,
550

— mîr-livâsı, 291

— Memleketi Voyvodalığı, 547, 549, 550

Bistan/Pisyan livâsı, 291

— reâyâsı, 550

Bistriçe karyesi (Dubniçe nâhiyesi, Köstendil
sancağı), 515

— Voyvodalığı, 545, 546, 547, 548, 550, 555

Bitlis (Van eyâleti), 291, 347, 350, 382, 384, 386,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391
— ahâlisi, 385
— hâkimi hâssı, 390
— hâkimi havâssı, 397, 398
— hâkimi, 383, 384, 399
— hânedân-ı kadîmi, 389
— hânlığı, 391
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Bolavadin, 179, 180
Bolu, 226, 421
— livâsı, 173
Borazıd karyesi (Sivas sancağı), 525
Bosala karyesi (Kaş nâhiyesi, Konya sancağı), 521
Bosna, 50, 51, 52, 56, 77, 85, 86, 88, 92, 106, 109,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 122, 123, 125, 126, 130, 177, 219, 439,
440, 442, 446, 456, 459, 470, 520, 531, 532
— askeri, 112
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— Brodu kazâsı, 115
— Çavuşlar Kethüdâlığı, 519

Brodarac karyesi (Milava nâhiyesi, Semendire
sancağı), 103

— Defter Kethüdâlığı, 115

Bucak Nogayyân, 503

— Defterdârlığı, 469
— eyâleti, 49, 103, 104, 106, 107, 108, 114,
115, 116, 117, 469, 470, 519, 520, 521, 531,
532
— Eyâleti Çavuşân Kethüdâlığı, 519, 520, 521,
532
— Eyâleti Hazînesi defterdârı, 470
— Eyâleti Tîmâr Tezkireciliği, 532, 533
— eyâleti tîmâr tezkirecisi, 532, 533
— Hazînesi defterdârı, 469, 470
— Hazînesi Defterdârlığı, 116, 470, 533
— kılâ‘ı ta‘mîrâtı hidmeti, 529
— meştâsı, 529
— sancağı, 115, 520
— tîmâr defterdârlığı, 114
— tîmârları tezkireciliği, 531
— Vâliliği, 84
Bosnevî el-Hâc Ahmed bk. Cezzâr Ahmed Paşa
Bosnevî el-Hâc Ahmed/Paşa, bk. Cezzâr Ahmed
Paşa (el-Hâc, mîr-i mîrân, vezîr, Bosnevî)
Bosnevî Mehmed Paşa, bk. Mehmed (Bosnevî,
mîr-i mîrân, paşa, vezîr, eski Mîr-alem)
Bosnevî Mîr-alem-i sâbık Mehmed Paşa, bk.
Mehmed (mîr-i mîrân, paşa, vezîr, Bosnevî,
eski Mîr-alem)
Bosnevî Rüstem Paşa, bk. Rüstem (paşa, Bos‑
nevî, mîr-i mîrân)
bostâncıbaşı, 50, 211, 458
Boyalu karyesi (Tozanlı nâhiyesi, Sivas sancağı),
524
Bozkır (Beyşehri sancağı)
— kazâsı, 196
— madeni, 196
Bozok, 204, 212, 213
— livâsı, 212
— sancağı, 62, 119, 133, 174, 188, 212, 213,
233, 452, 533

Bucak
— başbuğu, 138
— Kalesi, 82
Budaközü nâhiyesi (Sivas sancağı), 525, 526
buğz u adâvet, 349
burc, 302
Burnaz Köprüsü, 236
Bursa, 156, 159, 365
— Mukâtaacılığı pâyesi, 491
— mukâtaacısı, 506
buyuruldu, 62, 71, 105, 121, 173, 215, 251, 259,
298, 301, 345, 351, 352, 384, 385, 397, 400,
488, 489, 500, 501, 523, 541, 554, 555
Büyükkale
— Tezkireciliği pâyesi, 483
— tezkirecisi, 506, 507

C
câdde tarîk bk. tarîk-i câdde
Ca‘fer (mîr, bey, Mîr Mehmed'in oğlu)
— Acara ve İmirhavi livâları hissedârı (29 M.
1141, karındaşı oğlu Abdülgafur'un refin‑
den), 306
— Acara ve İmirhavi livâları hissedârı (Gurre-i
S. 1137), 306
— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı
(15 Za. 1145, karındaşı oğlu Abdülgafur'un
refinden), 307
— Livane ve Pertekrek sancağı eski hissedârı,
319
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (13 C.
1171, Mehmed Bey'in bilâ-veled fevtinden),
318
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (28 B.
1167), 318
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (Ha‑
san Paşa'nın ammizâdesi), 318
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 320
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Ca‘fer Bey (Mîr Yusuf Hazîne-i Hümâyûn'un
ecdâdı), 339

câmi‘, 352, 399

Ca‘fer Bey (ümerâ-i deryâdan)

Canik, 211, 370, 371, 372, 373

— Rodos livâsı mutasarrıfı (12 Za. 1181), 436
— Rodos sancağı eski mutasarrıfı (müteveffâ),
436
Ca‘fer Hâne-i Hâssa
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı (20 Ca.
1185, Tayfun Süleyman'ın fevtinden), 178
Ca‘fer Paşa (Hersekli, mîr-i mîrân, Kurd Paşa
dâmâdı İbrahim Paşa'nın birâderi)
— Aksaray sancağı mutasarrıfı ve Niş muhâ‑
fızı, Üsküb sancağı eski mutasarrıfı (4 Ra.
1201), 203
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (21 S. 1205), 73
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (7 L. 1190), 110
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Klis sancağı eski
mutasarrıfı (15 Z. 1199), 111
— İzvornik sancağı mutasarrıfı (15 N. 1184),
110

Camustil nâhiyesi (Maraş sancağı), 535
— livâsı, 212
Canikli el-Hâc Ali Paşa, bk. Ali (bey, paşa, vezîr,
el-Hâc, Canikli)
Canikli Süleyman Paşazâde Mehmed Paşa, bk.
Mehmed (mîr-i mîrân, paşa, vezîr, Canikli
Süleyman Paşazâde)
Cânoğlu Mehmed Giray, bk. Mehmed Giray
(Cânoğlu)
Cebbârzâde Mustafa Bey, bk. Mustafa Bey (Ça‑
panzâde)
cebeci, 502
Cebeciler kâtibi, 472, 506, 507
Cebehâne, 302, 406, 407
— mühimmâtı, 348
Cebel livâsı (Ömerî-yi Kerkük), 410
Cebel-i Aclun livâsı, 257

— Karahisar-ı Sahib sancağı mutasarrıfı ve Niş
Kalesi muhâfızı (22 B. 1201), 165

cebeli bedeliyyesi, 68, 490

— Karahisar-ı Sahib ve Aksaray sancakları
mutasarrıfı ve Niş muhâfızı, 165

cebr ü taaddî, 382

Cebel-i Sûk bk. Kerek-i Şubek
cebren

— Klis livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı eski
mutasarrıfı (10 L. 1193), 113

— tahsîl, 345

— Üsküb sancağı mutasarrıfı, İlbasan eski
mutasarrıfı (27 Z. 1205), 98

— ve kahren tahsîl, 381

— Üsküb sancağı mutasarrıfı, İzvornik sancağı
eski mutasarrıfı (Selh-i Ş. 1200), 98
Ca‘fer Paşa
— Deryâ kapudanı, 434
Ca‘fer
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Hudâvendi‑
gâr sancağı eski mutasarrıfı (26 Za. 1169),
408
câize, 244, 273, 298, 381, 488, 489
— hümâyûn, 422

— ve kahren malların ahz, 284
— zabt, 303
Ceddâvî Hasan Bey (Ümerâ-i Mısriyye'den)
— Mısır mîr-i hâccı (3 S. 1201), 429
cedîd berât, 390
Celebkeşân Sağkol mukâtaası, 62, 133, 212
cemâat-i müstahfızân, 380
Cemaleddin Süleyman
— Altunkale sancağı hissedârı (22 Z. 1240,
babası Mehmed Râgıb veled-i İbrahim'in
fevtinden), 340

— kadîme, 484

Cemekân karyesi, 276

— mîrî, 304

Cemmâsiye livâsı, 267

— mu‘tâde, 381

cemm-i gafîr, 276, 351
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ceng ü muhârebe, 353
cerâyim, 77
— güzeşte, 400
— sâbıka, 412
Cerde, 255
— Başbuğluğu, 170, 206, 251, 252, 258, 259,
260, 261
— Başbuğluğu hidmeti, 258
— başbuğu, 247, 248, 250, 252, 256
— bedeli, 254, 255
— hidmeti, 252, 253, 258
— mübâşereti, 492
— umûru, 257
Cerîd eşkıyâsı, 220
Cessân ve Bedre livâsı, 407
cevâiz, 555
cevelângâh, 179
— eşkıyâ, 220, 236
Cevher (el-Hâc)
— Dâru's-saâde ağası, 541
— Dâru's-saâde ağası ve Haremeynü'ş-Şerî‑
feyn evkâfı nazırı, 537
— Medine-i Münevvere Haremü'n-Nebevî
nâibi, 541
Cevher (paşa, Timur Paşa karındaşı)

— İçil livâsı mutasarrıfı, Ankara eski mutasar‑
rıfı (23 Ş. 1182), 226
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Amasya san‑
cağı eski mutasarrıfı (16 M. 1176), 187
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor
eski beylerbeyisi (10 C. 1178), 187
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Kayseriyye
sancağı eski mutasarrıfı (8 B. 1177), 408
cevher, 275
cevr ü
— ezâ, 353
— eziyyet, 284, 302, 313, 500, 501, 503
— hasâr, 347
— hasâret, 272
— sitem, 386
— taaddî, 381
Cezayir
— Beylerbeyiliği pâyesi, 433, 434, 443, 455
— Eyâleti Çavuşân Emâneti, 531
— Eyâleti Çavuşân Kethüdâlığı, 528
— eyâleti çavuşlar emîni, 531
— Eyâleti Defter Kethüdâlığı, 462
— eyâleti, 49, 434, 462, 528, 531
— Tîmâr Defterdârlığı, 462
Cezayir-i Garb, 431

— Aksaray livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 200

— beylerbeyileri, 430

— Amasya livâsı mutasarrıfı, Çorum eski mu‑
tasarrıfı (5 L. 1175), 210

— Beylerbeyiliği pâyesi, 460
— eyâleti, 429

— Ankara livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr
eski mutasarrıfı (4 L. 1181), 167

Cezîre hükûmeti, 273, 274

— Ankara livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor bey‑
lerbeyisi (28 Z. 1177), 167

Cezîre-i Girid bk. Girid cezîresi

— Çorum livâsı mutasarrıfı, Aksaray sancağı
eski mutasarrıfı (Gurre-i Ra. 1173), 207
— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı, Kayseriyye eski mutasarrıfı (9 L.
1178), 375

cezîre, 435, 436, 484, 486, 488, 489
Cezzâr Ahmed Paşa (el-Hâc, mîr-i mîrân, vezîr,
Bosnevî)
— İçil livâsı mutasarrıfı, Sayda eski vâlisi (2 R.
1190), 226

— Goniya sancağı mutasarrıfı, 373

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Sayda
eski beylerbeyisi (14 S. 1189), 164

— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Goniya
eski mutasarrıfı (6 L. 1179), 154

— Kuds-i şerîf livâsı ve Şam eyâleti mutasarrı‑
fı (2 R. 1199), 251
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— Nablus livâsı ve mülhakatı mutasarrıfı
(Gurre-i Ra. 1200), 257

Cin Ali Paşazâde İbrahim Paşa, bk. İbrahim Paşa
(mîr-i mîrân, Cin Ali Paşazâde)

— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski vâlisi
(15 M. 1202), 266

Cisr-i Morava, 95

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
(21 S. 1191), 254

cizye, 66, 67, 68, 69, 70, 258, 352, 384, 458, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 547,
549, 550, 553, 555, 556, 557, 558, 559

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
(Gurre-i M. 1201), 254

— câizesi, 489

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
ve Cerde başbuğu (Gurre-i C. 1187), 253

— evrâkı, 61, 489

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
ve Rakka vâlisi (Gurre-i Ca. 1202), 254

— muhâsebecisi, 469

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
İçil eski mutasarrıfı, 253
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
Karahisar-ı Sahib eski mutasarrıfı (Gurre-i
N. 1189), 253
— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Safed, Sayda ve
Beyrut eyâleti eski mutasarrıfı (2 R. 1199),
248
— Şam ve Safed, Sayda ve Beyrut eyâletleri,
Kudüs ve Nablus sancakları mutasarrıfı ve
mîr-i hâccı (23 M. 1205), 249
cibâl, 292, 345
cidâl, 314, 370, 382
— ve ihtilâl, 382
Cidde, 87, 89, 207, 216, 224, 233, 234, 419, 423,
424, 442

— cibâyeti, 258
— kalemi, 49, 117, 355, 481, 482, 483, 490
— muhâsebesi, 482
— mîriyye, 547, 553, 556
— şer‘iyye, 308, 354, 356, 554
— şer‘iyye-i ehl-i zimmet, 353
Cum‘a nâhiyesi (Dubniçe kazâsı), 515
Curazâde Vezîr Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa
(vezîr, Curazâde)
cübn ve rehâvet, 297
cülûs-ı hümâyûn, 306, 307, 329, 357, 391, 392,
536
cünûn, 388
cürm ü
— cinâyet, 291, 397, 398
— kusûr, 559
Cüşte livâsı, 421
cüzdân, 86

— sancağı, 221, 233, 252, 419, 425, 426
— ma‘mûre livâsı, 425, 426
— ma‘mûre sancağı, 232, 418, 420, 421, 425, 426
— ma‘mûre sancağı Kalesi, 418
Cilavuz karyesi (Ulyâ nâhiyesi, Zaruşad livâsı),
366
Cin Ali Ağa dâmâdı el-Hâc Ahmed, bk. Ahmed
(el-Hâc, Edirne sükkânından Cin Ali Ağa
dâmâdı)
Cin Ali Ağa
— Medine-i Münevvere nâibi, eski nâib vekîli
(28 Ca. 1176, Kebabcı Ali Ağa'nın refin‑
den), 541
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Çağangediği livâsı, 411
Çağâr livâsı, 417
Çakal-ı kebîr karyesi (Maraş sancağı), 535
Çakılcıyân bedeliyesi, 196
Çalıkkavak, 72
Çapakçur livâsı, 290
Çapanzâde Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa (Ça‑
panzâde)
Çapanzâde Mustafa Bey, bk. Mustafa Bey (Ça‑
panzâde)
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Çaparzâde Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa (Çapan
zâde)
Çaprastlı Hasan Paşa, bk. Hasan Paşa (Çaprastlı)
çapul ve akın, 128
Çatak mezraası (Ahsendere nâhiyesi, Maraş san‑
cağı), 535

— Akşehir ve Beyşehri sancakları ve Karaman
eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi (16 S.
1175), 197
— Akşehir, Beyşehri ve Niğde sancakları ve
Adana ve Karaman eyâletleri mutasarrıfı
(21 M. 1178), 198

Çatalcalı el-Hâc Ali Paşa, bk. Ali Paşa (Çatalcalı,
el-Hâc, vezîr)

— Akşehir, Niğde ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
muhassılı (Gurre-i Z. 1171), 197

Çatalcalı Vezîr el-Hâc Ali Paşa, bk. Ali Paşa (Ça‑
talcalı, el-Hâc, vezîr)

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (6 C. 1177), 151

çavuşân, 384, 529

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (8 L. 1169), 150

— dîvân, 384
çavuşbaşı, 57, 87, 101, 216, 295, 442, 463, 505
çavuşbaşılık hidmeti, 505
Çavuşlar
— Emâneti, 528, 529, 530, 531
— emîni, 528
— Emînliği, 529, 530
— kâtibi, 468
— Kethüdâlığı, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
518, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528
— Kethüdâlığı hidmeti, 512, 513, 514, 520, 524
— Kethüdâlığı vekâleti, 512, 517
— kethüdâsı, 214, 215, 382, 470, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 520, 521, 522, 523, 524,
526, 527, 528
çavuşluk hidmeti, 531
Çeçerek nâm-ı diğer Göle livâsı, 358
Çekdirme sefînesi, 455, 456
— sâlyânesi, 455, 456
Çelebi Mustafa Paşa (vezîr)
— Anadolu eyâleti vâlisi, 530
Çelebizâde Ali Efendi, bk. Ali Efendi (Çelebizâde)
Çelik Mehmed Paşa (vezîr)

— Aydın livâsı mutasarrıfı, Cerde başbuğu ve
Trablusşam vâlisi (14 Ra. 1173), 170
— Aydın livâsı mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(4 R. 1170), 169
— Beyşehri ve Akşehir sancakları ve Karaman
eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi (16 S.
1175), 193
— Beyşehri, Akşehir ve Niğde sancakları ve
Adana ve Karaman eyâletleri mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi (21 M. 1178), 193
— Beyşehri, Niğde ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
muhassılı (Gurre-i Z. 1171), 192
— Karaman eyâleti ve Aydın sancağı mutasar‑
rıfı (12 S. 1171), 179
— Karaman eyâleti, Aydın, Niğde, Beyşehri ve
Akşehir sancakları mutasarrıfı (Gurre-i Z.
1171), 179
— Karaman eyâleti, Beyşehri ve Akşehir san‑
cakları mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi (16 S.
1175), 180
— Karaman eyâleti, Beyşehri, Akşehir ve Niğ‑
de sancakları mutasarrıfı (11 R. 1176), 180
— Karaman ve Adana eyâletleri, Niğde, Akşe‑
hir ve Beyşehri sancakları mutasarrıfı (24
N. 1176), 180

— Adana ve Karaman eyâletleri, Niğde, Akşe‑
hir ve Beyşehri sancakları mutasarrıfı (21
M. 1178), 221

— Karaman ve Adana eyâletleri, Niğde, Akşe‑
hir ve Beyşehri sancakları mutasarrıfı (21
M. 1178), 180

— Adana ve Karaman eyâletleri, Niğde, Akşe‑
hir ve Beyşehri sancakları mutasarrıfı (24
B. 1176, Ahmed Paşa'nın azlinden), 221

— Kuds-i Şerîf ve Nablus sancakları ve Şam
eyâleti mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Trablus‑
şam eski vâlisi (23 Ca. 1173), 250
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— Nablus ve Kudüs sancakları mutasarrıfı ve
Şam vâlisi ve mîr-i hâccı, Trablusşam eski
vâlisi (23 Ca. 1173), 256
— Niğde, Akşehir, Beyşehri sancakları ve
Karaman ve Adana eyâletleri mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi (21 M. 1178), 184
— Niğde, Beyşehri ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (26 Z. 1175),
183
— Niğde, Beyşehri, Akşehir ve Aydın sancak‑
ları ve Karaman eyâleti mutasarrıfı (Gur‑
re-i Z. 1171), 183
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Şam eski vâlisi
(18 Ra. 1174), 263
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski vâlisi
(16 Z. 1169), 203
— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve Aydın muhassılı, Trablus‑
şam eski vâlisi ve Cerde başbuğu (23 Ca.
1173), 247
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu, Aydın muhassılı (24 Ca. 1172),
258
— Teke livâsı ve Serik yörükleri hâsları eski
hissedârı, 176
Çelik Mehmed Paşazâde Ahmed, bk. Ahmed
(paşa, mîr-i mîrân, Çelik Mehmed Paşazâde)
Çelüklüce (Muş nâhiyesi), 397
Çemernik nâhiyesi (Yanya sancağı), 101
Çemişgezek livâsı, 290
çerâğ, 309, 347, 407, 516, 521, 543
çerâğlık, 337
Çerâkise kabâili, 545
çeribaşı/çeribaşılar, 103, 513, 514, 515, 524, 535
Çerkes Hasan Paşa (vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (28 C. 1197), 223
— Adana eyâleti mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (7 L. 1197, ibkâ), 224
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Ohri eski muta‑
sarrıfı (Selh-i Za. 1200), 447
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— Çorum ve Kayseriyye sancakları mutasarrıfı
(13 B. 1188), 208
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Karaman eski vâlisi (15 C. 1199),
143
— Haleb eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı, Girid eski vâlisi (Gurre-i B.
1199), 235
— İçil livâsı mutasarrıfı (7 N. 1196), 227
— İçil livâsı mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi (14 Ş.
1190), 226
— İçil livâsı ve Karaman eyâleti mutasarrıfı,
Adana eski vâlisi (22 N. 1198), 227
— Karaman eyâleti ve Aksaray sancağı muta‑
sarrıfı, Maraş eski vâlisi (20 N. 1189), 182
— Karaman eyâleti ve İçil sancağı mutasarrıfı,
Adana eski vâlisi (22 N. 1198), 182
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Ohri sancağı
eski mutasarrıfı (4 C. 1193), 189
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Sultanönü
eski mutasarrıfı ve Babadağı muhâfızı (19
Za. 1186), 188
— Kayseriyye ve Çorum sancakları mutasarrı‑
fı, Üsküb eski mutasarrıfı (13 B. 1188), 188
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı ve
Rakka vâlisi (7 L. 1191), 242
— Köstendil sancağı mutasarrıfı (4 Ş. 1193),
55
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Kayseriyye ve
Çorum sancakları eski mutasarrıfı (3 R.
1189), 218
— Maraş eyâleti ve Ohri sancağı mutasarrıfı,
Rakka eski vâlisi (16 N. 1192), 218
— Ohri livâsı mutasarrıfı ve Kili Kalesi muhâ‑
fızı, Maraş eski vâlisi (12 M. 1193), 82
— Ohri sancağı mutasarrıfı, Özi eski muhâfızı
(4 L. 1200), 82
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Kilis ve A‘zâz
eski mutasarrıfı (25 Ca. 1191), 264
— Rakka eyâleti, A‘zâz ve Kilis sancakları mu‑
tasarrıfı (7 L. 1191), 265
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski vâlisi
(26 R. 1195), 206
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— Sultanönü livâsı mutasarrıfı (12 Za. 1185),
161
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (20 N. 1193), 372

— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Haleb eski vâlisi
(8 Ra. 1171), 246
— Şam mîr-i hâccı (8 Ra. 1171), 249

— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (9 Za. 1187), 97

— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı, Erzurum
eski vâlisi (5 L. 1170), 258

Çerkes Mehmed Bey (mîr-i mîrân, Tokmak Ha‑
san Paşazâde)

Çıldır, 181, 205, 226, 253, 294, 305, 311, 315,
318, 319, 320, 326, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 355,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 369, 370,
375, 502

— Kırşehri sancağı mutasarrıfı (10 R. 1197),
191
Çermik (Ergani Madeni, Malatya), 275, 284, 285,
286, 288, 289
— mîr-livâ hâssı, 288

— eyâleti, 49, 309, 316, 318, 319, 320, 321,
322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 369, 370, 372

— nefs, 288

— livâsı, 341, 343

— sancağı, 286, 287, 288

— sancağı, 341, 342, 361

— livâsı, 284, 287

— sancağı beyliği, 286

çırnık, 502

Çernik livâsı, bk. Zaçesne livâsı

çiftlik, 77, 528, 531,

Çernik sancağı, 115

Çime karyesi (Sorkun nâhiyesi, Sivas sancağı),
523

Çervişte karyesi (Dubniçe nâhiyesi, Köstendil
sancağı), 511, 512, 513, 514
Çeşmîzâde Yahya Efendi, bk. Yahya Efendi
(Çeşmîzâde)
Çeteci Abdullah Paşa (müteveffâ), 221
Çeteci Abdullah Paşa (vezîr)
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Şam eski
vâlisi ve mîr-i hâccı (23 Ca. 1173), 269
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâli‑
si (8 L. 1169), 293
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Trablusşam eyâ‑
leti eski mutasarrıfı (21 Z. 1170), 232
— Kilis ve A‘zâz livâsı ve Haleb eyâleti muta‑
sarrıfı (21 Z. 1170), 239
— Kuds-i Şerîf ve Nablus sancakları ve Şam
eyâleti mutasarrıfı ve mîr-i hâccı (8 Ra.
1171), 250
— Nablus ve Kuds-i şerîf sancakları ve Şam
eyâleti mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Haleb
eski vâlisi (8 Ra. 1171), 256
— Şam eyâleti ve Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı (14 Ra. 1173,
ibkâ), 247

Çirmen, 52, 70, 73, 84, 91, 113, 186, 228, 453,
454
— livâsı, 129
— sancağı, 52, 63, 71, 76, 81, 97, 98, 122, 125,
129, 131, 133, 137, 162, 173
Çoban Bey
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (Gurre-i C. 1175, mîr-livâ, Hızır Bey'in
azlinden), 139
Çolak İbrahim
— Çorum livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 207
— Çorum livâsı mutasarrıfı (14 B. 1171, ibkâ),
207
Çorum, 81, 122, 125, 133, 185, 186, 187, 206,
210, 227, 229, 231, 365
— livâsı, 207, 208
— sancağı, 53, 62, 93, 118, 132, 175, 182, 184,
188, 191, 201, 202, 204, 207, 210, 218, 225,
363, 365, 376, 377
Çöl beyi, 267
çöl ve beyâbân, 350
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Çukadâr el-Hâc Ebubekir
— Acara-i Süflâ sancağı mutasarrıfı, 336
— Acara-i Süflâ livâsı mutasarrıfı (11 Ra.
1172, Mustafa Bey'in fevtinden), 335
çukadâr, 300, 495
Çukursaray karyesi (Kilmigad nâhiyesi, Sivas
sancağı), 526
Çüngüş, 275

D
Dadyan, 556, 557
— Meliki, 556, 557, 558
— Melikliği, 557, 558
— memleketi, 556
Dağıstanî Ali Paşa, bk. Ali Paşa (Dağıstanî, vezîr)
Dağıstanî Paşa, 477
Dâhir Ömer (maktûl), 255
Dâhir Ömerzâde Osman, bk. Osman (eş-Şeyh,
bey, mîr-livâ, Dâhir Ömerzâde)
dahl ü taarruz, 104, 118, 298, 340, 384, 462, 515

— Âmire nazırı, 196, 274, 275, 279, 280, 281,
284, 285, 346
— ma‘mûre, 274
Dârende (kazâ), 295
Dârendeli Hüseyin Paşazâde Yusuf, bk. Yusuf,
(Dârendeli Hüseyin Paşazâde)
Dârendeli İbrahim Paşa, bk. İbrahim Paşa (Dâ‑
rendeli, mîr-livâ, vezîr)
Dârendevî İbrahim Paşa, bk. İbrahim Paşa (Dâ‑
rendeli, mîr-livâ, vezîr)
Dâru's-saâde ağası, 537, 538, 541
— vekîli, 423
Dâru's-saâdeti'ş-şerîfe ağalığı, 539
Dasini livâsı, 293
da‘vâ-yı hukûk, 528
Davud veled-i Ahmed Çavuş
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (3 S.
1198, Ahmed'in refinden), 514
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı, Kösten‑
dil sancağı eski alâybeyi (27 B. 1193, İbra‑
him'in maktûlen fevtinden), 513

dakîk, 501

dayı, 430

Dâmâd Hüseyin Paşa, bk. Hüseyin Paşa

Dayızâde Muhammed, bk. Muhammed (Dayızâ‑
de, Ümerâ-i Mısriyye'den)

dâmâd, 64, 73, 79, 404, 415, 466, 467, 474, 503,
506, 507
Dâmâdzâde Mevlânâ Mehmed Murad Efen‑
di, bk. Mevlânâ Mehmed Murad Efendi
(Dâmâdzâde)

Decirca/Circa livâsı, 425
Dede Mehmed (Ali'nin oğlu)
— Mahcil sancağı hissedârı (17 Ş. 1236, babası
Ali'nin fevtinden), 332

— Mîrî Kalyonlar kâtibi (8 L. 1169), 506

— Mahcil sancağı hissedârı (21 M. 1217, Ab‑
dülmuttalib'in bilâ-veled fevtinden), 331

— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Cebeciler eski kâtibi
(3 B. 1182), 506

— Mahcil sancağı hissedârı (Abdülmuttalib'in
bilâ-veled fevtinden), 332

Dâniş Süleyman Efendi

— Mîrî Kalyonlar kâtibi, eski masraf-ı şeh‑
riyârî (10 L. 1174), 506
darb ü harbe kâdir, 214
Darbhâne
— Âmire, 288, 348

Dede Mustafa
— Oltu sancağı mutasarrıfı (26 Z. 1218, Mîr
İshak'ın maraz-ı cünûniyetinden), 324
def‘
— gâile, 285

— Âmire defterdârı, 288

— mazarrat, 294

— Âmire emîni, 274, 276, 278, 279, 280, 283,
284, 286, 288

— mazarrat-ı eşkıyâ, 152
— mazârr-ı erbâb-ı bağy ü şekâvet, 117

— Âmire defterleri, 196

— mezâlim, 298, 382
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— nizâ‘, 356
— şürûr-ı A‘câm, 412
— şürûr-ı fesede ve eşkıyâ, 117
— ü ref‘, 85, 285
— ü ref‘e sâhib-i iktidâr, 400

370, 389, 391, 392, 398, 399
— Âmire emîni, 465, 505
Defter-i Hâkânî, 291, 309, 390
— derkenârı, 390
Defterî

— ü ref‘-i taaddiyât ve mezâlim156, 221, 260,
267, 392, 396

— Çavuşlar Kethüdâlığı, 518, 526

— vahşet, 555

— Çavuşluğu, 514, 531

defter

— çavuşları, 516, 528, 529

— cedîd, 215

Deli Hasan Paşazâde Mahmud Bey, bk. Mahmud
Bey (Deli Hasan Paşazâde)

— emîni, 301, 463, 464, 465, 505, 506

Deli Yusuf, eşkıyâ

— icmâl, 291, 398

— Çeçerek sancağı mutasarrıfı Mehmed'in
oğlu, 358

— kethüdâlığı, 103, 104, 115, 178, 214, 215,
243, 244, 245, 403, 459, 462

delibaşı bk. delîlbaşı

— kethüdâlığı hidmeti, 245

delîlbaşı, 165, 186, 190, 353, 365

— kethüdâsı, 103, 104, 115, 116, 178, 214, 215,
244, 459, 462, 470, 513, 515, 520, 523, 534

Deliorman (Rumeli), 195

defterdâr, 368, 382, 443, 474, 502, 503, 520

— havâlisi, 118
Delvine, 55, 56, 65, 72, 89, 96, 109, 161, 451

— efendi, 262

— kazâsı, 65

— Paşa, 457

— livâsı, 65, 66, 68

— vekîli, 498, 500, 501, 503

— nefs, 68

— vakt, 488, 489

— sancağı, 50, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 105, 107, 121, 124,
136, 138, 153

defterdârlık, 49, 101, 102, 177, 246, 491, 493, 502
— hidmeti, 497
— hidmetleri, 474
— mukâtaaları, 488
— Şıkk-ı Evvel, 462
— Şıkk-ı Sânî, 465, 466
— Şıkk-ı Sâlis, 467
— umûru, 403
— tîmâr, 101, 102, 114, 150, 177, 200, 213,
220, 231, 232, 245, 269, 293, 316, 402, 462
— vekâleti, 499
Defterdârzâde Ebubekir Bey, bk. Ebubekir Bey
(Defterdârzâde)
Defterhâne, 312, 349, 361, 399
— Âmire, 274, 289, 291, 292, 309, 311, 312,
323, 324, 329, 332, 333, 334, 336, 337, 342,
346, 356, 357, 359, 362, 363, 366, 368, 369,

Delvineli Abdurrahman Paşa, bk. Abdurrahman
Paşa (mîr-i mîrân, Delvineli)
demir kapı, 302
Demirci nâhiyesi (Saruhan sancağı), 531
Depecik karyesi (Sazanos nâhiyesi, Kütahya san‑
cağı), 517
Depedelenli Ali Paşazâde Muhtar Paşa, bk.
Muhtar Paşa (mîr-i mîrân, Depedelenli Ali
Paşazâde)
Depedelenli Veli Paşazâde Ali, bk. Ali (Paşa mîr-i
mîrân, Depedelenli Veli Paşazâde)
Deraliyye, 158, 159, 238, 242, 284, 352, 361, 384,
390, 427, 492, 535, 536, 556, 557, 558, 559
derbend, 238
— başbuğu, 58, 63
— mahûf, 300
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Derbendât, 87, 439, 446, 457
— Başbuğluğu, 59, 83, 449, 457
— başbuğu, 87, 442, 445
— nazırı, 516
derbendci, 239
Derbendler
— Başbuğluğu, 79, 87, 440, 442, 446
— başbuğu, 67, 457
derebeyleri, 371
Dergâh-ı Âlî, 86, 175, 473, 474, 475, 485, 512
— gediklileri, 277, 278, 281, 283, 286, 287, 288
— kapıcıbaşıları, 53, 63, 66, 204, 205, 244, 277,
278, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 327,
365, 374, 409, 421, 449, 458, 459, 461, 473,
474, 475, 490, 523
— Kapıcıbaşılığı, 443
— Kapıcıbaşılığı pâyesi, 237, 379, 458, 494
— Kapıcıbaşılığı rütbesi, 367
— kapıcıbaşısı, 78
— Yeniçerileri, 58, 401, 502
— Yeniçerileri ağası, 143, 508
— Yeniçerileri Ağalığı, 507, 510
— Yeniçerileri kâtibi, 469, 504
Dergâh-ı Muallâ, 244, 305, 477
— kapıcıbaşıları, 560
— Kapıcıbaşılığı, 333
— Kapıcıbaşılığı pâyesi, 210
— kapıcılar kethüdâsı, 441
— Yeniçerileri, 400, 402
— Yeniçerileri Ağalığı, 508, 510
— Yeniçerileri Ağası, 147, 151, 178, 179
— Yeniçerileri Ocağı, 507, 510
— kapıcıbaşıları, 560
Dergüzinli Mahmud, bk. Mahmud (Mehmed
Paşazâde)

309, 341, 346, 348, 354, 356, 362, 363, 366,
373, 390, 443, 485, 490, 491
Derne maa Dertek livâsı, 406
Dersaâdet, 288, 347, 348, 350, 355, 361, 362, 384,
391, 395, 396, 399, 482, 485, 499, 500
Derviş (mîr)
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (Mîr İsma‑
il'in mahlûlünden), 533
Derviş Abdullah Bey
— Bosna defterdârı, 471
Derviş Ahmed (Keko Mahmud Paşazâde)
— Delvine sancağı mutasarrıfı, Prizrin sancağı
eski mutasarrıfı (8 L. 1175), 65
Derviş el-Hâc İbrahim veled-i Mustafa
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (24 B.
1192, İsmail'in refinden), 520
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı, eski tîmâr
tezkirecisi, 532
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (Gurre-i C.
1187, Mustafa'nın azlinden), 532
Derviş Hamza (mîr)
— Ardahan-ı Büzürk sancağı hissedârı (10 M.
1250, babası Mîr Ali'nin fevtinden), 334
— Ardahan-ı Büzürk livâsı hissedârı (karında‑
şı Mîr Mehmed Emin'in bilâ-veled fevtin‑
den), 333
Derviş Hasan, bk. Hasan (bey, paşa, mîr-i mîrân,
mîr-i hâc, Osman Paşazâde)
Derviş Hasan, mîr-i mîrân, bk. Hasan (bey, paşa,
mîr-i mîrân, Osman Paşazâde)
Derviş Mehmed (bey, paşa, vezîr, mîr-i mîrân,
Osman Paşazâde, Şam vâlisi Mehmed Pa‑
şa'nın karındaşı)
— Alaiye sancağı mutasarrıfı, Niğde eski mu‑
tasarrıfı (4 L. 1200), 231
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı (26 C. 1185), 194
— Karesi sancağı mutasarrıfı, Resmo eski
muhâfızı (22 B. 1201), 159

Der-i devlet-medâr, 60, 128

— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı Niğde
eski mutasarrıfı (Gurre-i Ca. 1195), 243

derkenâr, 49, 85, 140, 175, 176, 196, 211, 213,
238, 239, 255, 268, 288, 291, 292, 307, 308,

— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı ve
mîr-i hâc, 241
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— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, Bey‑
şehri sancağı eski mutasarrıfı (11 N. 1186),
240
— Kuds-i şerîf livâsı ve Şam eyâleti mutasarrı‑
fı (21 Ş. 1197), 251
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Kilis ve A‘zâz
sancakları eski mutasarrıfı (3 N. 1187), 217

Derviş Mehmed
— Girid defterdârı (8 Ş. 1170), 483
Derviş Mustafa (vezîr), 116
Derviş Süleyman (mîr)
— Geçvan sancağı hissedârı (11 S. 1263, babası
Mîr Hasan veled-i Ferhâd'ın fevtinden),
368

— Nablus livâsı ve Şam eyâleti mutasarrıfı (21
Ş. 1197), 257

Derviş Süleyman

— Niğde livâsı mutasarrıfı, Maraş eski beyler‑
beyisi (10 S. 1195), 185

Derviş

— Niğde sancağı mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (26 Za. 1199), 186
— Resmo sancağı mutasarrıfı, Alaiye eski mu‑
tasarrıfı (23 Za. 1200), 146
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
(21 Ca. 1184), 253
— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Şam eski beyler‑
beyisi (21 Ş. 1197), 248
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı, Kilis va
A‘zâz sancakları eski mutasarrıfı (5 B.
1197), 260
Derviş Mehmed (mîr)
— Bosna defterdârı (19 Za. 1197, Trebinli Os‑
man Paşazâde Mîr Hasan'ın fevtinden), 470
Derviş Mehmed Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Girid Defterdârlığı hisse mutasarrıfı, 490
Derviş Mehmed Efendi
— başdefterdâr, 436, 470, 472, 479, 480, 487,
497
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Mâliye eski tezkire‑
cisi ve başdefterdâr vekîli (21 L. 1185), 464
Derviş Mehmed Paşa (es-Seyyid)
— Van muhâfızı, 402
Derviş Mehmed Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi (13
M. 1253, Hâfız İsa Ağa'nın azlinden), 539
Derviş Mehmed Paşa (vezîr, sadr-ı sâbık)
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı (2 M. 1191), 148

— Bosna defterdârı, 471
— Receb Paşazâde Mîr Osman'ın oğlu, 520
deryâ
— kapudanı, 57, 99, 122, 125, 147, 153, 422,
431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 443, 444,
445, 449, 455, 456, 457, 460, 462, 528, 531
— kapudanlığı, 433, 434, 435
devâb, 302
— ve mevâşî, 60, 349
Devlet Giray Hân
— Kırım hânı (27 Za. 1188), 544
Devlet Giray Sultan (Arslan Giray Hânzâde, Ha‑
lim Giray Hân'ın birâderi)
— Kırım hânı, eski Kalgay (29 Za. 1182), 544
— Kırım Kalgayı (13 Ra. 1169), 544
Devlet-i Aliyye, 116, 117, 153, 166, 175, 246,
257, 258, 274, 275, 285, 305, 310, 315, 329,
343, 344, 368, 380, 381, 391, 395, 398, 412,
422, 427, 428, 430, 435, 463, 484, 488, 489,
496, 499, 500, 501, 502, 503, 510, 545, 546,
547, 548, 549, 550, 551, 552, 555, 559
Deyr-Rahbe livâsı/sancağı, 262, 266, 267
dil ve kelle getirenler, 502
Dilhoran/Dulkıran livâsı, 411
Dilpezîr Hanım
— Hadice Sultan'ın çerâğ-ı mahsûsası, 347,
348
Dimetoka, 180
Dimyat
— maa Reşid sancağı, 443, 456
— sancağı, 455
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— ve Reşid livâsı, 455
dirlik, 114, 115, 529

— defter kethüdâlığı, 293

Dirniş Kalesi, 532

— eyâleti, 49, 269, 271, 272, 273, 277, 281,
286, 291, 292, 346, 533

Dîvân

— eyâleti çavuşlar emîni, 528

— defteri, 284, 337, 338, 374, 396, 494, 528,
557, 558

— eyâleti seraskerliği, 164

— Hümâyûn dâiresi, 547

— tîmâr defterdârlığı, 293

— Hümâyûn defteri, 370

— tîmârları tezkireciliği, 533

— Hümâyûn defterleri, 356
— Hümâyûn Kalemi, 84, 85, 117, 129, 176,
196, 197, 213, 255, 262, 292, 307, 308, 309,
329, 345, 346, 348, 349, 354, 357, 469, 491

— eyâleti tîmâr tezkirecisi, 533

— Voyvodalığı, 346
diyâr-ı âhara
— nefy, 221, 400

— Hümâyûn tercümânı, 545

— nefy ü iclâ, 345

— Hümâyûn, 60, 85, 117, 128, 129, 140, 159,
174, 175, 176, 177, 196, 197, 211, 213, 216,
242, 255, 268, 273, 274, 285, 291, 305, 308,
309, 314, 315, 320, 332, 345, 349, 350, 354,
355, 356, 366, 373, 381, 390, 391, 407, 469,
471, 475, 476, 477, 480, 482, 483, 484, 487,
488, 489, 490, 491, 493, 494, 500, 501, 502,
503, 519, 525, 531, 553, 560

— müteferrik ve perîşân, 345

— Kandiye, 527, 530
— kâtibi hidmeti, 492
— kitâbeti hidmeti, 476
Divriği livâsı, 212
Divrikli Hâfız Ahmed Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Tophâne eski nazırı
ve eski yazıcı (5 L. 1207), 507
Diyâb ez-Zâhir
— Mevâlî Urbânından Çöl beyi, 267
— Selemiye, Deyr-Rahbe sancakları ve Mevâlî
Beyliği mutasarrıfı, 262
Diyadin
— livâsı, 314
— sancağı, 302, 307, 310, 315, 355
Diyarbekir, 63, 89, 134, 150, 151, 170, 171, 181,
182, 205, 206, 215, 218, 225, 227, 228, 229,
232, 233, 234, 235, 242, 262, 264, 265, 272,
276, 296, 366, 370, 372, 378, 413, 414, 424,
523, 528
— Çavuşân Emâneti, 528
— Çavuşân Kethüdâlığı, 527
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dizdâr, 380, 386, 525
Dolyani-i Küçük nâm-ı diğer Gramino karyesi
(Korindoz nâhiyesi, Yanya sancağı), 515
Donanma Hümâyûn, 89, 435, 461, 556
— kalyonları, 436
Dubniçe (Köstendil sancağı)
— kazâsı, 515
— mukâtaası, 515
— nâhiyesi, 511, 512, 513, 514, 515
Dukakin, 75, 79, 80, 94, 95, 113
— livâsı, 89, 92
— sancağı, 71, 73, 81, 82, 90, 91, 93, 134, 202
Dulkıran livâsı, 412
Dumine, 110
Durak Ahmed (mîr)
— Ardahan-ı Büzürk livâsı hissedârı (9 Ca.
1218, babası Süleyman'ın fevtinden), 333
Durak Ahmed (mîr-i mîrân)
— Hartvis livâsı mutasarrıfı (Selh-i L. 1178,
babası Nasrullah'ın fevtinden), 338
Durak Ahmed
— Mahcil sancağı hissedârı (8 B. 1229, babası
Mehmed Emin ve ammisi Yusuf-ı sânî'nin
bilâ-veled fevtinden), 332
— Mahcil sancağı eski hissedârı (müteveffâ),
333
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Durak Ali

Ebubekir

— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (28 B.
1167), 318
— Livane ve Pertekrek sancağı eski hissedârı
(müteveffâ), 319
Durak Bey (Hasan Paşa'nın ammizâdesi)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318
Durak Hasan
— Çıldır livâsı mutasarrıfı, 342
— Çıldır livâsı mutasarrıfı (19 S. 1170, Osman
Bey'in kasr-ı yed ve ferâğatından), 341
Durmuş Mehmed Bey (Yusuf-ı sânî'nin oğlu)
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı (11 B. 1188,
babası Yusuf-ı sânî Bey'in fevtinden), 326
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı (babası Yusuf-ı
sânî'nin fevtinden), 328
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (babası Yu‑
suf-ı sânî'nin fevtinden), 327
Durmuş Paşazâde, 109
Dursun Mehmed (mîr)
— Acara-i Süflâ sancağı mutasarrıfı (25 Z.
1218, babası Mîr Mustafa veled-i Musta‑
fa'nın fevtinden), 336
Dursun Mehmed Paşa (vezîr)
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
İnebahtı sancağı eski mutasarrıfı (9 C.
1173), 86
düşman, 436, 457
düyûn, 160, 414, 461
— kesîre, 461, 481, 486
— sahîha-i mîriyye, 219
— vefîre, 345

E
ebnâ-i sebîl, 85, 179, 180, 221, 222, 224, 232,
236, 237, 238, 239, 267, 272, 275, 291, 292,
299, 300, 301, 302, 349, 353, 393, 556, 557,
558, 559
Ebu Ebud Mehmed Paşa (vezîr)
— Rumeli vâlisi, Derbendât nazırı ve Rumeli
seraskeri, 516

— Altunkale livâsı mutasarrıfı (4 Ş. 1146), 338
Ebubekir
— Ardahan-ı Büzürk livâsı mutasarrıfı (23 Ca.
1171, babası Dergâh-ı Muallâ Kapıcıbaşısı
Hâfız İbrahim Bey'in mahlûlünden), 333
Ebubekir
— Bosna eyâleti defter kethüdâsı (20 N. 1176,
babası Mehmed veled-i el-Hâc Mustafa'nın
fevtinden), 115
Ebubekir
— Çavuşlar kethüdâsı, 531
Ebubekir
— nişâncı (5 L. 1170), 503
— nişâncı, eski rûznâmçe-i evvel (10 M.
1175), 504
Ebubekir
— Pirihkan karyesi kethüdâsı, 276
Ebubekir
— Satiyan karyesi kethüdâsı, 276
Ebubekir
— Sivas alâybeyisi, 524
Ebubekir
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (4 Ca. 1200,
Mustafa'nın azlinden), 524
Ebubekir
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (9 Za. 1201,
Mehmed veled-i İvaz Mehmed'in refinden),
524
Ebubekir (ağa, mîr-i mîrân, paşa)
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Kars
eski muhâfızı (14 C. 1194), 165
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Yeniçeri eski ağası (20 N. 1193),
365
— Kars muhâfızı, 366
Ebubekir (bey, paşa, mîr-livâ, Memiş Paşazâde)
— Beyşehri sancağı mutasarrıfı, Karahisar-ı
Sahib sancağı eski mutasarrıfı (17 R. 1197),
195
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— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Kırkkili‑
se sancağı eski mutasarrıfı (13 Za. 1178), 163

— Amasya livâsı mutasarrıfı, Köstendil sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (25 Ş. 1177), 210

— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Ohri eski
mutasarrıfı (4 L. 1181), 188

— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Amasya sancağı eski mutasarrıfı
(13 R. 1175), 132

— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Resmo eski
muhâfızı (29 S. 1195), 189
— Kayseriyye ve Kırşehir sancakları mutasar‑
rıfı (5 L. 1182), 188
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı (Gurre-i Ca.
1178), 127
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sa‑
hib eski mutasarrıfı (6 L. 1179), 190
— Kırşehri ve Kayseriyye sancakları mutasar‑
rıfı (Gurre-i B. 1182), 190
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Kırşehri sancağı
eski mutasarrıfı (18 Ra. 1181), 81
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Ada-i Kebîr eski muhâfızı (27 C.
1193), 146
Ebubekir (Efendi, el-Hâc, vezîr)
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Matbah-ı Âmire
eski emîni (12 Ş. 1174), 232
Ebubekir (el-Hâc)
— Darbhâne-i Âmire emîni, 274, 279, 284
Ebubekir (el-Hâc)
— reîsü'l-küttâb, 275
Ebubekir (el-Hâc, ağa, paşa)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı (11 B. 1166), 228
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Amasya sancağı
eski mutasarrıfı (8 L. 1170), 228
— Alaiye sancağı mutasarrıfı, Hamid eski mü‑
tesellimi (21 Z. 1200), 231
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Alaiye
sancağı eski mutasarrıfı (12 M. 1170), 153
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Alaiye
sancağı eski mutasarrıfı (27 C. 1171), 163
Ebubekir (mîr-i mîrân, Osman Beyzâde)
— Amasya livâsı mutasarrıfı (6 B. 1180), 211
— Amasya livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 210
— Amasya livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (28 S. 1172), 210
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— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Hotin eski
muhâfızı (5 L. 1175), 53
Ebubekir (paşa, mîr-i mîrân)
— Delvine sancağı eski mutasarrıfı, 68
— Delvine sancağı mutasarrıfı, Selanik güm‑
rüğü eski emîni (23 R. 1188), 67
Ebubekir (paşa, vezîr, Ağrıbozlu İbrahim Paşazâ‑
de)
— Bosna eyâleti ve Hersek sancakları mutasar‑
rıfı, Selanik ve Kavala sancakları eski muta‑
sarrıfı (25 Ra. 1202), 106
— Bosna vâlisi, 470
— Mora eyâleti mutasarrıfı (2 Ş. 1201), 459
— Mora eyâleti mutasarrıfı, Bosna eski vâlisi
(12 N. 1203), 459
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Bahr-i Siyah donanması eski başbuğu ve
Varna muhâfızı (7 S. 1202), 89
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı ve Silistre
muhâfızı, Hanya eski muhâfızı (21 Ca.
1201), 271
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Diyarbekir eski vâlisi (9 C. 1202), 89
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Mora eski vâlisi
(11 Ş. 1204), 60
Ebubekir (Seyyid)
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (9 S. 1199,
Süleyman Bey'in refinden), 401
Ebubekir (Seyyid)
— Adilcevaz kazâsı nâibi, 401
Ebubekir Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası eski Kul
kethüdâsı (11 C. 1193), 509
Ebubekir Bey (Defterdârzâde)
— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı (24 Ş. 1180,
Mehmed veled-i Mustafa'nın refinden), 114

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Ebubekir Bey (Kesriyelizâde)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Tophâne eski nazırı
(4 L. 1178), 506
Ebubekir Bey (mîr-i mîrân, Abdullah Paşazâde)
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı (27 L. 1184),
161
Ebubekir Bey (mîr-i mîrân, Ca‘fer Paşa'nın oğlu)
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı ve Niş
Kalesi muhâfızı (28 Z. 1201), 165
Ebubekir Bey
— Hartvis livâsı mutasarrıfı (16 L. 1208, baba‑
sı Durak Ahmed Paşa'nın fevtinden), 338
Ebubekir Bey
— Kızılcakale livâsı mutasarrıfı (7 Ca. 1112),
410
Ebubekir Beyefendi (Seyyid, Kesriyelizâde)
— Şıkk-ı Sânî defterdârı ve Başmuhâsebeci (23
Ra. 1197), 467
Ebubekir bk. Esîr Ebubekir
Ebubekir Efendi
— Darbhâne-i âmire nazırı, 346
Ebubekir Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Cidde-i ma‘mûre sancağı ve Habeş eyâleti
mutasarrıfı, Mekke-i Mükerreme Şey‑
hü'l-Haremi, Haleb eski vâlisi (Gurre-i M.
1175, emri geri gelmiştir), 426
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Ha‑
leb eski vâlisi (Gurre-i M. 1175, emri geri
gelmiştir), 419
— Haleb eyâleti mutasarrıfı (Gurre-i M. 1175),
233
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Haleb
eski vâlisi (23 C. 1175), 422
Ebubekir Paşa (mîr-i mîrân, Receb Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (Gurre-i Ra.
1196), 202
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Akşehir eski mu‑
tasarrıfı (4 L. 1194), 202
— Akşehir livâsı mutasarrıfı, Seddülbahir eski
muhâfızı (22 S. 1193), 199

— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Aksaray eski
mutasarrıfı (2 Z. 1198), 200
Ebubekir Paşa (vezîr)
— Anadolu vâlisi ve İbrail muhâfızı, 518
Ebubekir Paşa (vezîr)
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Rumeli eski vâlisi (29 R. 1201),
150
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı ve Belgrad
muhâfızı (27 Ş. 1206), 52
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı ve Sofya seraske‑
ri (4 L. 1200), 52
— Rumeli vâlisi, 515
Ebubekir Paşa (vezîr)
— Semendire livâsı mutasarrıfı, Silistre eski
seraskeri (13 Z. 1205), 101
Ebubekir Paşa (Yeniçeri eski ağası, mîr-i mîrân)
— Bender ve Karahisar-ı Sahib sancakları mu‑
tasarrıfı ve Bender Kalesi muhâfızı, Kocaili
eski mutasarrıfı (4 L. 1196), 138
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı ve Ben‑
der Kalesi muhâfızı, Kocaili sancağı eski
mutasarrıfı (4 L. 1196), 165
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Kayse‑
riyye eski mutasarrıfı (4 L. 1195), 165
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı
Sahib sancağı eski mutasarrıfı (4 L. 1195),
189
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (Gurre-i C. 1196), 453
— Sivas eyâleti ve Bender sancağı mutasarrıfı
ve Bender Kalesi muhâfızı (6 Za. 1197), 206
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Bender eski muhâfı‑
zı ve Sivas beylerbeyisi (6 M. 1198), 120
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi ve
Silistre seraskeri (3 Ca. 1199), 126
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi ve
Silistre seraskeri (3 Ca. 1199), 123
Ebubekir Paşazâde el-Hâc Süleyman Beyefendi,
bk. Süleyman Beyefendi (el-Hâc, Ebubekir
Paşazâde)
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Ebubekir Râtib Efendi
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı ve Zahîre nazırı (7 L.
1208), 469
Ebubekir Sıdkı Paşa (vezîr)
— İbrail nazırı ve muhâfızı, 518
Ebubekir veled-i Hâfız İbrahim (şehîden fevt)
— Ardahan-ı Büzürk livâsı eski mutasarrıfı,
333
Ebubekir veled-i Osman
— Cezayir eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 528
Ebubekir veled-i Yusuf
— Haleb eyâleti defter kethüdâsı (8 Ca. 1212,
Ali Hâne-i Seferli mahlûlünden), 244
Ebussuûd Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, eski Küçük Rûznâ‑
meci (6 L. 1189), 507
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Küçük Evkâf eski
muhâsebecisi (3 L. 1171), 506
Ebuzzeheb Muhammed Bey
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski
kâmimakâmı (25 R. 1189), 423
— Şeyhü'l-beled-i Mısr-ı Kahire, Gazze ve
Remle sancakları mutasarrıfı (4 Ca. 1189),
255
ecdâdı ocaklığı, 328
ecnâs-ı zehâyir/zehâir, 547, 548, 549, 553, 556
Edirne, 207, 211, 458, 474
ef‘âl-i nâ-meşrûa, 302
Efdal
— Bitlis Alâybeyi, 383
Eflak, 59, 153, 548, 550, 552, 555
— memleketi, 552, 554, 555
— memleketi reâyâsı, 550, 551, 552, 553, 555,
556

Eğil (Erganimadeni), 275
— hükûmeti, 274, 275, 276, 278
— kasabası, 275
— kazâsı, 275
Eğil hâkimi, 275
Eğnik karyesi, 276
Eğrioğlu karyesi (Kandıra nâhiyesi, Kocaili san‑
cağı), 531
ehl
— dirâyet, 418, 425
— hak, 272, 389, 514
— ırz, 68, 382, 514, 535
— insâf, 519
— kalem, 470, 534, 535
— örf serhad, 479
— örf tâifesi, 489
— vukûf, 351
— zimmet cizyeleri, 401
— zimmet reâyâ fukarâsı, 382
— zimmet reâyâ, 308, 386
— zimmet reâyâları, 382
— zimmet, 353, 356
eimme, 284, 286, 298, 302, 310, 326, 350, 352,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389,
400, 525, 529
Ekinciyân karyesi, 276
Ekrâd, 222, 232, 285, 311, 344, 353, 354, 395
— Acem 305, 315
— Acem tâifesi, 305, 315
— erâzil eşkıyâsı, 382
— eşkıyâları, 299
— eşkıyâsı, 400

— Memleketi Voyvodalığı, 553, 556

— tâifeleri, 297

— reâyâsı, 554, 555

— tâifesi, 349, 350

— ve Boğdan, 501

— tavâyifi, 299

— ve Boğdan Voyvodalığı, 49

— Yezîdî tâifeleri, 351

— ve Kara Eflak Voyvodalığı, 554

Ekre karyesi (Muş nâhiyesi), 397

— Voyvodalığı, 550, 551, 552, 555, 556

elçi, 499, 500
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Eleşkird (Erzurum eyâleti), 302, 313, 346
— kâdıları, 310
— kazâsı, 304
— livâsı, 302, 303
— sancağı, 302, 303, 304, 305, 307, 310, 313, 355
elviye, 116, 212, 284, 285, 307, 325, 340, 355
— alâybeyileri, 214, 215, 513, 514, 515, 516,
518, 522, 523, 524
— hânedânları, 307

— âlî tevcîh, 74, 78, 136, 160, 166, 207, 210,
211, 462
— âlîşân, 69, 83, 117, 171, 172, 177, 211, 243,
265, 268, 274, 275, 282, 320, 350, 353, 352,
400, 436, 458, 523
— hümâyûn*
— muhâfaza, 51, 64, 139, 140, 165, 172, 205,
298, 364, 436, 559
— muhâfaza-i kılâ‘, 457

— askeri, 499, 501

— münîf, 323, 334, 343, 384, 292, 519, 547,
549, 553, 555, 556, 560

— beyleri, 340, 342, 360

— pâdişâhî, 349

— defteri, 381

— şerîf*

— defterleri, 274, 290, 291, 314, 349, 350, 381,
400

— şerîf tecdîdi, 536

— hânedânları, 307
— ümerâsı, 296
— Kürdistan, 355
emekdâr, 129, 135, 139, 175, 309, 337, 381, 427,
429, 430, 433, 435, 437, 462, 463, 467, 491,
493, 494, 495, 498, 510, 519, 521, 525, 539,
540, 543, 556
Emin Hân
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı Haydar'ın
karındaşı, 382
Emin Paşa
— Erzurum eski vâlisi, 362
Emin Paşa
— Muş mütesellimi, hissedârı (11 L. 1254), 398
— Muş sancağı hissedârı (11 L. 1254), 399
— Muş sancağı mutasarrıfı (5 Ca. 1247, Ab‑
durrahman Paşa'nın refinden), 396
emlâk, 274, 397, 558
—, hümâyûn, 78, 79
emrâz-ı bedeniyye, 520

— terkîn, 295
Emrullah Paşa (Sâlih Paşazâde)
— Alacahisar livâsı mutasarrıfı, Vidin cânibi
me’mûru (29 S. 1185), 84
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Alacahisar eski
mutasarrıfı (12 Za. 1185), 94
Emrullah Paşa karındaşı Sâlih Paşazâde İsmail
Bey, bk. İsmail (bey, paşa, Emrullah Paşa
karındaşı Sâlih Paşazâde)
emvâl, 67, 260, 302, 311, 344, 349, 352, 393, 489
— bakâyâ, 242
— bakâyâsı, 136
— bakâyâ-yı mîriyye, 241
— cizye, 400
— fukarâ, 311
— ibâdullâhı nehb ü gâret, 383
— magsûbe, 352
— mağsûbe, 352
— mektûme, 66
— mîrî, 65, 78, 276

— âlî, 136, 197, 211, 250, 299, 302, 309, 352,
355, 358, 359, 361, 382, 398, 495, 543, 556

— mîriyye, 36, 49, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76,
77, 79, 220, 241, 242, 243, 260, 261, 268,
347, 349, 458, 460, 488, 491, 500, 501, 502,
503, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552

— âlî ibkâ, 157, 211, 452

— muayyene, 241, 242, 243

emr-i

* Hemen hemen her sayfada geçtiği için sayfa numaraları
verilmemiştir.
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— mukayyede, 488

— vezâif, 238, 418, 425

— mukayyede-i mîriyye, 268

Erbil livâsı, 411

— ve devâb, 302, 384

Erciş, 382, 384

— ve erzâk, 556

— livâsı, 393

— ve erzâkın gâret, 393

Erçek nâhiyesi (Van sancağı), 403

— ve eşyâ, 300, 313, 349, 352, 374, 496, 556

Ereğli nâhiyesi (Konya sancağı), 521

— ve eşyâyı gâret, 302, 352

Ergani (Diyarbekir eyâleti)

Enbil karyesi, 276
Enderûn-ı Hümâyûn, 83, 213, 328, 493, 494, 495,
516
— Hümâyûn gediği, 177, 178
envâ‘
— fezâyih-i ef‘âl, 389
— gadr u hasâret, 351
— hasâr, 554
— hasâret, 353
— hiyel, 532
— mezâlim ve taaddiyât, 391, 395
— taaddiyât, 385
— tekâlîf, 383, 386
— zulm ü taaddî, 353
— zulüm ve fesâd, 558
erâzil, 305, 315, 523
— eşkıyâsı, 382
— makûlesi, 349
erbâb
— ağrâz, 374
— bağy ü şekâvet, 117
— dâniş, 470
— dirlik, 115
— dîvân, 520
— istihkâk, 102, 115, 244, 245, 246, 280, 310,
314, 325, 333, 335, 336, 339, 341, 358, 359,
369, 396, 402, 403, 459, 462, 470, 516, 525,
528, 530, 533, 534, 535, 536
— mahzar, 400

— kazâsı, 275
— livâsı, 290
— Madeni, 219, 275, 276, 277, 278, 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288
Erzurum, 52, 152, 205, 206, 207, 219, 227, 235,
247, 258, 269, 282, 291, 296, 297, 301, 302,
305, 310, 311, 312, 314, 315, 335, 338, 341,
342, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 360, 362, 363, 364, 365, 367,
371, 372, 373, 378, 379, 383, 384, 390, 391,
392, 394, 395, 396, 400, 401, 413, 528
— Çavuşân Kethüdâlığı, 527
— Defter Kethüdâlığı, 316
— Eyâleti Müşirliği, 368
— eyâleti, 49, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 302, 303, 305, 308, 311, 312, 313,
314, 315, 334, 343, 344, 347, 349, 350, 351,
353, 354, 355, 356, 361, 372, 495, 527
— gümrüğü, 298, 308, 309, 343, 344, 345, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 362
— gümrüğü mukâtaası, 301
— gümrükcüleri, 345
— gümrükcüsü, 349
— Hazînesi, 301
— kâdısı, 297, 298, 302, , 304, 345, 350, 355
— Mâliye Defterdârlığı, 495
— Tîmâr Defterdârlığı, 316
— vâlileri, 301, 308, 345, 347, 348,
— vâlileri arzı, 347

— tîmâr, 67, 103, 114, 115, 214, 215, 244, 245,
273, 347, 350, 352, 380, 382, 384, 385, 386,
397, 400, 513, 514, 515, 517, 519, 520, 522,
523, 524, 525, 526, 529, 530, 535

Es‘ad İsmail (bey, mîr, Mehmed Sâlih Bey oğlu)

— tîmâr ve çeribaşılar, 103, 513, 514, 515, 523,
524, 535

— Şavşad livâsı mutasarrıfı (2 C. 1202, babası
Mîr Mehmed Sâlih Bey'in fevtinden), 326
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— Vâliliği, 307

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

— Pertekrek livâsı eski mutasarrıfı, 329
Es‘ad Paşa (vezîr)
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Şam eski vâlisi ve
mîr-i hâccı (15 R. 1170), 232
— Kuds-i Şerîf ve Nablus sancakları ve Şam
eyâleti mutasarrıfı ve mîr-i hâccı (8 L.
1169), 249
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı (15 C.
1170), 422
— Nablus ve Kudüs sancakları ve Şam eyâleti
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı (8 L. 1169, 255
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi
(21 Z. 1170), 203
— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve Şam mîr-i hâccı (8 L. 1169),
246
— Şam mîr-i hâccı, 249

Esedullah Paşazâde Veli, bk. Veli (paşa, mîr-i
mîrân, Esedullah Paşazâde)
esfâr, 406, 531
— vakitleri, 460
— hümâyûn, 488, 512
— hümâyûnlar, 310, 531
Esîr Ebubekir (paşa)
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (5 L. 1175), 167
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Kengırı eski mutasarrıfı (13 Ra.
1184), 137
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (14 Ş. 1170), 207
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Kengırı
eski mutasarrıfı (5 L. 1180), 154

— Mahcil livâsı hissedârı (26 S. 1149), 330

— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Çorum eski
mutasarrıfı (Gurre-i L. 1173), 187

— Mahcil sancağı eski hissedârı (bilâ-veled
fevt), 330

— Kengırı livâsı mutasarrıfı, Ankara eski mu‑
tasarrıfı (5 C. 1178), 173

— Mahcil sancağı hissedârı, 330, 331

— Kengırı livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (26 C. 1183), 174

Es‘ad veled-i Sâlih

Esedullah (Bey , mîr-i mîrân, paşa, Lezgi tâife‑
sinden
— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasarrı‑
fı (müteveffâ), 298
— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasar‑
rıfı, 297
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı (24
C. 1169, Mahmud'un refinden), 296
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı (27
R. 1176), 297
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı (8
Ş. 1172, Mahmud'un refinden), 297
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı
(İbrahim Bey'in fevtinden), 343
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı, 354, 356
— mechûlü'n-neseb sürhser râfızî, 298
— Tekman ve Hınıs sancakları mutasarrıfı (24
C. 1169), 313
— Tekman ve Hınıs sancakları mutasarrıfı (8
Ş. 1172, Mahmud'un refinden), 313

— Sultanönü livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169),
160
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Hudâvendiğâr
sancağı eski mutasarrıfı (8 C. 1182), 161
Esîr Mehmed Emin Paşazâde Süleyman Paşa, bk.
Süleyman Paşa (Esîr Mehmed Emin Paşazâ‑
de)
Esîrî Abdi Paşa (mîr-i mîrân)
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski
beylerbeyisi (14 R. 1196), 271
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Niğde eski muta‑
sarrıfı (Gurre-i Ra. 1196), 206
esîr-i firâş-ı illet, 522
esîrlikden halâs, 178
Eski Seyyid Mehmed Hazîne
— Anadolu eyâleti tîmâr defterdârı, 177
Eski Süleyman Destârî
— Erzurum Mâliye defterdârı, 495
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Eski Tayfur (Enderûn-ı Hümâyûn Hâne-i Hazî‑
ne-i Hümâyûn'dan muhrec)
— Sivas eyâleti defter kethüdâsı (12 N. 1242,
ibkâ), 215
— Sivas eyâleti defter kethüdâsı (17 S. 1224,
ibkâ), 215
— Sivas eyâleti defter kethüdâsı (5 Za. 1219,
İbrahim veled-i Halil Sergüğüm-i Hazîne-i
sâbık'ın fevtinden), 215
Eski Uzun Osman Çukadâr-ı Rikâb-ı Hümâyûn
Kilârî-i Hâssa
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı (19 Za.
1206, esîrlikden halâs), 178
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı (29 C. 1202,
Hüseyin Hâne-i hâssa'nın fevtinden), 178
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı iken Sal‑
kusa muhârebesinde esîr, 178
es-Seyyid Lutfullah veled-i es-Seyyid, bk. Lutful‑
lah (es-Seyyid, es-Seyyid Abdullah'ın oğlu)
eşirrâ, 306
eşkıyâ, 65, 66, 74, 76, 77, 78, 84, 85, 114, 118,
152, 170, 179, 180, 184, 195, 202, 204, 207,
210, 211, 220, 221, 222, 224, 232, 233, 236,
240, 241, 242, 243, 267, 272, 274, 275, 284,
294, 296, 298, 299, 301, 315, 349, 350, 351,
353, 354, 358, 371, 374, 382, 400, 406, 480,
515, 556, 557, 558, 559
— Urbân, 428
eşkinci zeâmet, 366
eşrâf, 156, 284, 298, 310, 352, 380, 381, 400, 529
eşyâ, 160, 300, 302, 313, 349, 352, 374, 386, 496,
556
— metrûke, 160
Etmekçizâde Mehmed Paşa, bk. Mehmed Paşa
(Etmekçizâde)
etrâf
— ve cevânib, 299
— ve eknâf, 236, 560
— ve enhâ, 221, 222, 224, 560
evâmir, 69, 385
— aliyye, 103, 196, 276, 352, 359, 385, 389,
500, 501
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— şerîfe, 79, 117, 241, 345, 460, 481,
evkâf, 397
— muhâsebecisi, 468, 500, 501, 506
evlâd
— u ıyâl, 160, 400
— zükûr, 274, 288, 298, 313, 330
evlâdiyet, 349
— ve meşrûtiyyet, 347
Evliyâ (mîr, Genç hükûmeti eski mutasarrıfı
Mustafa'nın karındaşı oğlu)
— Genç hükûmeti mutasarrıfı (10 L. 1196), 289
Evliyâ-beyzâde Fethullah, bk. Fethullah (bey,
mîr, Evliyâ-beyzâde)
evrâk, 67, 481, 482, 483, 489
— cizye, 486
Evren karyesi (Muş nâhiyesi), 397
evvel bahâr, 158, 205
— huceste-âsâr, 499, 501
eyâdi
— a‘dâya giriftâr, 178
— tagallüb, 345
eyâlet
— askeri, 214, 215, 512, 513, 523, 533
— müşîri, 323
eyâletli, 115, 214, 215, 513, 514, 515, 517, 518,
522, 523, 524, 525, 527, 532, 535
Eyüb Ağa (Medine-i Münevvere mücâvirlerin‑
den)
— Haremü'n-Nebevî hazînedârı (29 R. 1195,
Kahire-i Mısır'da ikâmeti memûr olan Ali
Ağa'nın mahlûlünden), 541
Eyüb veled-i Mustafa (el-Hâc)
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (8 N.
1223), 517
eziyyet, 284, 302, 313, 382, 501, 503, 510

F
Fâik Ahmed Hân (Selim Hânzâde)
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (11 S. 1202,
Mehmed Âdil Hân'ın refinden), 388
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fâiz, 347, 348, 362, 488, 489
— akçesi, 348
Fârisân-ı sâlis cemâati, 469
farîza
— hacc-ı şerîf, 310
— Beytullâhi'l-harâm, 497
— zimmet ve diyânet, 510
Faş, 209, 340, 374, 377, 502

Ferhâdzâde İsmail Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa,
bk. İbrahim Paşa (mîr-i mîrân Yenipazarlı
Ferhâdzâde İsmail Paşa'nın oğlu)
Ferhâdzâde İsmail, bk. İsmail (paşa, Yenipazarlı
Ferhâdzâde)
ferîk, 361
— rütbesi, 407
fermân, 65, 559
— âlî*

— ahâlisi, 374

— celîlü'ş-şân, 286

— Kalesi, 187, 209, 224, 230, 317, 372, 373,
375, 376, 377

— fermân-ı şerîf, 211

— Kalesi muhâfazası, 209, 316, 317, 373, 375,
376, 377
— muhâfızlığı, 146
fenn-i kitâbet, 246, 470, 534
ferâğ, 102, 329
— mu‘teber-i kat‘î, 329
ferâğat, 340
Ferecik nâhiyesi (Paşa sancağı), 512
Ferhâd
— Batum sancağı hissedârı (21 B. 1265, babası
Sefer Mehmed'in fevtinden), 374
Ferhâd
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (25
Za. 1238, babası Mîr İbrahim'in fevtinden),
320
Ferhâd Bey
— Geçvan sancağı eski mutasarrıfı, 368
— Geçvan sancağı mutasarrıfı (Gurre-i Za.
1213, babası Hasan Bey veled-i Ferhâd'ın
fevtinden), 368
Ferhâd Paşa (vezîr)
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Varna eski
muhâfızı (2 L. 1205), 272
— Hotin sancağı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı ve Diyarbekir eski vâlisi (Gurre-i
N. 1206), 134
— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Varna eski
muhâfızı (12 S. 1205), 454

— âlîşân, 116, 118, 215, 241, 274, 282, 305,
306, 309, 311, 315, 346, 347, 348, 354, 356,
395, 474, 477, 484, 485, 486, 492, 497, 502,
527, 543, 556
— celîlü'l-kadr, 156, 221, 246, 260, 267, 323,
335, 343, 369, 391, 392, 395, 396, 428, 462,
495, 510, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 547,
548, 549, 553, 554, 555, 556, 559, 560
— hümâyûn, 128, 158, 173, 213, 255, 460
Ferruh Ali Paşa, Vezîr
— Ankara livâsı mutasarrıfı ve Soğucak Kalesi
muhâfızı, 169
Ferruhzâde Mehmed
— Şam Hazînesi defterdârı (21 B. 1170), 491
fesâd, 358, 528, 535, 588
— ve ihtilâl, 400
fesâdât, 515
fetevâ-yı şerîfe, 499, 501
Feth Giray Hânzâde Mehmed Giray Sultan, bk.
Mehmed Giray Sultan (Feth Giray Hânzâde)
Feth Giray Hânzâde Selim Giray Sultan, bk. Se‑
lim Giray Sultan (Feth Giray Hânzâde)
Feth Giray Sultan
— Kırım Kalgayı (7 M. 1149, karındaşı Âdil
Giray Sultan'ın fevtinden), 544
feth, 484
— ve teshîr, 557, 558
— hâkânî, 355
— ve küşâd, 292
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Fethullah
— Karamurthanı eski ağası (müteveffa), 238
Fethullah (bey, mîr, Evliyâ-beyzâde)
— Hınıs ve Tekman livâları mutasarrıfı (3 S.
1188, Esedullah'ın oğlu Veli'nin azlinden),
298
— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasar‑
rıfı, 299
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı
(Babahân'ın azlinden), 298
— Mamervan livâsı mutasarrıfı (22 C. 1167),
359
— Mamervan sancağı mutasarrıfı (29 M. 1185,
babası Mîr Sâlih'in fevtinden), 360
Fethülislâm
— Kalesi beyliği, 132
— Kalesi, 132
— muhâfazası, 95, 165, 186, 454
— muhâfızı, 73, 454
Feyzi Efendi (Seyyid)
— nişâncı, eski reîsü'l-küttâb (13 Ra. 1203), 505
Feyzi Süleyman Paşa bk. Süleyman Feyzi Paşa
Feyzullah (el-Hâc)
— Diyarbekir eyâleti tîmâr tezkirecisi (24 Ca.
1189), 533
Feyzullah (el-Hâc, Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Şam defterdârı (12 C. 1189), 491
— Şam defterdârı (13 Za. 1193), 492
Feyzullah Efendi (Seyyid/es-Seyyid)
— başdefterdâr (12 Ra. 1197), 497

— Aksaray, Akşehir ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (27 Ra. 1181),
201
— Akşehir, Aksaray, Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (27 Ra. 1181),
198
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Karaman eski vâli‑
si (2 Za. 1181), 229
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (15 Ca. 1182), 151
— Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancakları
ve Karaman eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski
vâlisi (27 Ra. 1181), 193
— Çorum livâsı mutasarrıfı ve Sivas vâlisi (29
Za. 1179), 208
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski
vâlisi (27 R. 1174), 269
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Alaiye eski mutasarrıfı (13 Z.
1181), 147
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Rahova
eski muhâfızı (21 C. 1186), 154
— Karaman eyâleti, Aksaray, Akşehir ve Bey‑
şehri sancakları mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(27 Ra. 1181), 181
— Kengırı livâsı mutasarrıfı ve Tutrakan
muhâfızı (15 Za. 1186), 174
— Sivas eyâleti mutasarrıfı (Gurre-i L. 1173),
204
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski mütesel‑
limi (6 L. 1172), 203
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Van eski vâlisi (6
C. 1177), 204

— başdefterdâr, 470, 473, 474, 477, 482, 492

— Sivas vâlisi, 214

— nişâncı, eski rûznâmçe-i evvel (5 L. 1208),
506

— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Diyarbekir eski vâlisi (14 S.
1175), 378

— Rikâb-ı Hümâyûn defterdârı, 470, 498
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Zimmet eski halîfe‑
si (25 M. 1197), 464
Feyzullah Paşa (paşa, vezîr, Zaralızâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Hudâvendigâr
sancağı eski mutasarrıfı (19 N. 1186), 223
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— Van muhâfızı, 383, 402, 403
— Van vâlisi, 400
fırkate, 461
fiâl-i kabîh, 541
Filibe, 100
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firâr, 91, 94, 214, 243, 275, 276, 307, 343, 344,
352, 353, 395, 521, 523, 528, 535, 547, 557,
558
firâri, 275, 448, 557, 558
Firuz Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi (9 C. 1202), 271
— Rakka eyâleti mutasarrıfı (2 M. 1201), 266
Firuzzâde Mehmed Bey, bk. Mehmed Bey (Fi‑
ruzzâde)
fiten ve fesâd, 528
fitne, 314, 355, 512
— ve fesâd, 358, 283
fukarâ, 60, 66, 68, 117, 179, 216, 272, 275, 284,
285, 298, 299, 304, 305, 311, 314, 323, 329,
334, 344, 345, 348, 352, 353, 355, 361, 367,
369, 380, 381, 382, 383, 384, 391, 393, 395,
400, 401, 517, 528, 555, 556, 560, 561
— memleket, 382
— raiyyet, 60, 117, 156, 179, 237, 241, 242,
260, 268, 274, 275, 280, 284, 285, 296, 297,
299, 300, 302, 313, 314, 316, 343, 345, 351,
371, 383, 385, 386, 389, 391, 392, 395, 396,
500, 501, 503, 519, 545, 546, 551, 552, 559,
561
— ve raiyyet, 170, 204, 272, 302, 304
— ve reâyâ, 262, 298, 353, 383
— ve zuafâ, 117, 298, 314, 347, 380, 381, 385,
386, 389, 561
— vedî‘atullâh, 298
fürû-mâye, 302, 314

G
gaddâr, 385, 517, 531
— ve bî-rahm, 296
gadr, 114, 115, 176, 215, 244, 245, 275, 285, 298,
303, 306, 307, 311, 325, 327, 328, 336, 339,
340, 342, 343, 359, 368, 374, 385, 394, 425,
484, 514, 519, 520, 523, 529, 531, 532, 534,
535
— küllî, 349, 381

— sarîh, 341
— u hasâret, 297, 299, 350, 351
— ü taaddî, 513
Galata karyesi (Kalamata nâhiyesi, Mora sanca‑
ğı), 459
Gâlib Efendi
— Kethüdâ-yı hazret-i sadâret-penâhî, 362
garaz, 302
— nefsâniyye, 351, 382
— nefsâniyyet, 244
— ve adâvet, 382
— ve nefsânisi, 327
— ve nefsâniyyet, 342
Garbî Amid nâhiyesi (Amid sancağı), 533
gâret, 300, 302, 313, 347, 349, 350, 352, 382, 383,
384, 393, 556
Garrâk [Garraf] ve Resle ve Safiye livâsı, 417
gasb, 297, 300, 352, 374
— gasb ü gâret, 300, 302, 347, 349
— dirlik, 519
— emvâl, 302, 313, 344
gayr ez-havâss-ı hümâyûn, 397
gayz ü garaz ve adâvet, 382
Gâzi Hasan Paşa (vezîr)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve Deryâ kapu‑
danı (14 B. 1187), 152
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Deryâ eski
kapudanı (18 Ş. 1203), 153
— Deryâ kapudanı ve Cezayir eyâleti mutasar‑
rıfı, Mora eski vâlisi (10 L. 1193), 435
— Deryâ kapudanı ve Cezayir eyâleti mutasar‑
rıfı, 434
— Deryâ kapudanı, 255, 431, 436, 455, 456
— Deryâ kapudanı, Anadolu eski vâlisi (8 B.
1188), 434
— Deryâ kapudanı, Kapudane-i Hümâyûn eski
kapudanı (19 Ş. 1184), 434
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı (25 B. 1193), 458
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Gâzi Mehmed (paşa, Meydân Paşazâde)
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Kırkkilise sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (6 C. 1173), 129
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Çirmen sancağı
eski mutasarrıfı (Gurre-i Ca. 1175), 71
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Üsküb sancağı
eski mutasarrıfı (5 C. 1178), 71
— İzvonik livâsı mutasarrıfı, Klis sancağı eski
mutasarrıfı (6 L. 1179), 109
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Ada-i Kebîr eski
muhâfızı (Gurre-i L. 1173), 109
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 127
— Klis livâsı mutasarrıfı, İlbasan sancağı eski
mutasarrıfı (13 Za. 1178), 112
— Klis livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı eski
mutasarrıfı (4 L. 1181), 112
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski muta‑
sarrıfı (10 L. 1176), 96
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Klis eski mutasar‑
rıfı (11 L. 1182), 96
Gâzi Osman Paşa (vezîr)
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Bosna eski vâlisi
(24 B. 1187), 51
Gâzi Yusuf Ziya Paşa (el-Hâc, vezîr, sadr-ı sâbık),
308, 346, 525
Gâzi Yusuf Ziya Paşa (el-Hâc, vezîr, sadr-ı sâbık,
sadrıazam)

Gelibolu, 204
Gemalmaz Mustafa (Hâssa silâhşorlarından,
Mîr-livâ)
— Üzeyr sancağı mutasarrıfı, Kurdkulağı hâs
ağası (26 S. 1201), 238
Genç Ali
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı iken İsmail
muhârebesinde şehîd, 178
Genç Ali
— Hısnıkeyfa livâsı mutasarrıfı (2 B. 1150),
289
Genç el-Hasan
— Deyr-Rahbe ve Selemiye sancakları muta‑
sarrıfı ve Mevâlî beyi (29 Z. 1177, karındaşı
Karm el-Hasan'ın refinden), 266
— Selemiye, Deyr-Rahbe sancakları ve Mevâlî
Beyliği mutasarrıfı (29 Z. 1177, karındaşı
Karm el-Hasan'ın refinden), 262
Genç hükûmeti, 289
Germiyan karyesi (Tarhala nâhiyesi, Hudâvendi‑
gâr sancağı), 529
Gevaş nâhiyesi (Van sancağı), 402
gılâl, 172
gılmânân
— Amid, 291
— yemîn ve yesâr, 384

— Erzurum vâlisi, 304, 315, 356, 367

Girdâb Ağalığı, 460

— Erzurum ve Trabzon eyâletleri mutasarrıfı,
293

Girid, 89, 145, 149, 150, 235, 421, 427, 438, 440,
441, 445, 447, 458, 484, 489

— Erzurum ve Trabzon eyâletleri mutasarrıfı,
305, 311

— anbârı, 489

— Haleb vâlisi, 394

— cizyesi, 485, 486

Gazze, 216, 246, 255

— cezîresi, 484, 486
— Çavuşân Emâneti, 530

— livâsı, 251

— Çavuşân Kethüdâlığı, 527

— sancağı, 250, 251, 254

— Defter Kethüdâlığı, 150

Geçvan (Kars eyâleti), 368
— Kalesi, 367, 368

— Defterdârlığı, 483, 485, 486, 488, 490

— livâsı, 367, 368

— eyâleti, 49, 58, 86, 99, 141, 143, 144, 423,
438, 444, 447, 457

— sancağı, 367

— Hazînesi, 484, 485, 486, 487, 488, 490

Gedikli Dergâh-ı Muallâ çavuşları, 512
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— Hazînesi Defterdârlığı, 483, 484, 486, 488

Görice nâhiyesi (Paşa sancağı), 513, 516

— Hazînesi defterleri, 488

gözü mecrûh, 306

— Tîmâr Defterdârlığı, 150
Girinye/Girne livâsı, 231

Gradaçaniçeli Derviş Beyzâde Mîr Ahmed, bk.
Ahmed (mîr, Gradaçaniçeli Derviş Beyzâde)

Goçişte karyesi (Badrancık nâhiyesi, Yanya san‑
cağı), 514

Gramino karyesi, bk. Dolyani-i Küçük (Korindoz
nâhiyesi, Yanya sancağı)

Golo Glava karyesi (Valyeva nâhiyesi, Semendire
sancağı), 104

Guril Melikliği, 557, 558

Goniya, 154, 225, 365

Gümüşhane, 170

— livâsı, 375, 377
— sancağı, 146, 186, 188, 190, 209, 211, 224,
230, 316, 317, 373, 376, 377
Gorgi
— Guril meliki (27 Ca. 1179, karındaşı Mam‑
ya'nın refinden), 558
— Guril meliki (27 Ca. 1179, karındaşı Mam‑
ya'nın firârından), 557
Gorna Begariçe karyesi (Havale nâhiyesi, Semen‑
dire livâsı), 103
Gorna Jeravine karyesi (İptiçar nâhiyesi, İzvor‑
nik sancağı), 115
göçebe
— Ekrâd tâifeleri, 350
— Ekrâd tâifesi, 349
— Ekrâd Yezîdî tâifeleri, 351
göçeri
— Ekrâd tâifeleri, 297
— tâifesi, 297
Göçi-i Kebîr kazâsı (Beyşehri sancağı), 196
Göksu nâhiyesi (Hınıs kazâsı, Erzurum eyâleti),
297, 533

gûş-mâl, 61, 77, 302, 370, 556, 557, 558
Gürcistan, 294, 316, 371, 502
— ahâlisi, 558
— cânibi defterdârlık vekâleti, 502
— hudûdu, 337, 338, 340, 557, 558
— memleketi, 557
— seferi, 214, 339, 351, 352
— ülkesi, 558
Gürciyân sürrâkı, 340
Gürcü el-Hâc Osman Paşa, bk. Osman Paşa
(Gürcü, el-Hâc, mîr-i mîrân)
Gürcüzâde Halil, bk. Halil (Amasyalı, paşa, mîr-i
mîrân, Gürcüzâde)
gürûh-ı eşkıyâ, 351
güzergâh, 297, 350, 351
güzeşte, 67, 68, 241, 243, 386, 400; 425
güzîde
— asker, 184, 217
— ve müsellah kışlak askeri, 91, 94
— ve müsellah piyâde neferâtı, 413
— ve müntehab asker, 436

H

Göle livâsı, bk. Çeçerek livâsı
Göle-i Ardahan livâsı, 370
gönüllüyân
— cemâati ağası, 368

Habâset, 558
— nişân, 557, 558

— yemîn neferâtı, 366

Habeş eyâleti, 49, 221, 232, 418, 419, 421, 425,
426, 427

— yemîn ve yesâr neferâtı, 366, 367

Habib

— yemîn ve yesâr ağaları, 382
— yesâr ağası, 136
Görgil livâsı, 290

— Şavşad livâsı mutasarrıfı, 326
Habur livâsı/sancağı, 293
Hacc-ı şerîf, 310, 427, 532
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Hâcegân-ı Dîvân, 479
— Hümâyûn, 245, 278, 283, 288, 361, 368,
467, 468, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479,
481, 482, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493,
497, 502, 507
Hacı Ali Bey
— Çermik hâkimi ve Ergani Madeni eski vekî‑
li, (müteveffâ), 288
Hacı Ali Bey (İsmail Beyzâde)
— Palu kazâsı hissedârı (21 L. 1233, akrabası
Hüseyin Bey'in bilâ-veled fevtinden), 274
Hacı Bey (Dergâh-ı Muallâ kapıcıbaşılarından)
— Adana mütesellimi, 560
Hacı Devletşâh Bey (İsmail Beyzâde)
— Palu kazâsı hissedârı (21 L. 1233, akrabası
Hüseyin Bey'in bilâ-veled fevtinden), 274
Hacı Giray Sultan (Kırım Giray Hân'ın oğlu)
— Kırım Kalgayı (Gurre-i R. 1172), 544
— Kırkkilise sancağı hissedârı (6 R. 1183), 129
Hacı Hasan Paşazâde Mehmed Sâdık Paşa, bk.
Mehmed Sâdık (Seyyid, bey, paşa, mîr-i
mîrân, Hacı Hasan Paşazâde)
Hacı Hasan Paşazâde Mehmed Sâdık Paşa, bk.
Mehmed Sâdık Paşa (Seyyid, bey, paşa,
mîr-i mîrân, Hacı Hasan Paşazâde)
Hacı Mehmed
— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi, 534
Hacı Paşazâde es-Seyyid İbrahim Bey, bk. İb‑
rahim Bey (es-Seyyid, mîr-i mîrân, Hacı
Paşazâde)

Hacıhasankavağı karyesi (Hüseyinabad nâhiyesi,
Sivas sancağı), 522
Hacıoğlupazarı
— cânibi seraskerliği, 51
— kasabası, 88
Hacıtimur mezraası (Muş nâhiyesi), 397
hadâset-i sin, 114, 215, 351, 381, 382, 383, 384,
388, 389, 523, 526
hadd-i bülûğ, 343
hademe, 340
— Devlet-i Aliyye, 276, 496
Hadice Sultan, 347, 348
hadîdü'l-lisân, 541
hadîsü's-sin bk. hadâset-i sin
Hâfız Ahmed Hâne-i Hâssa
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı (24 B. 1191,
Ca‘fer Hâne-i hâssa'nın fevtinden), 178
Hâfız İbrahim
— Ardahan-ı Büzürk livâsı mutasarrıfı (29 Z.
1155), 333
Hâfız İsa Ağa
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, Dâ‑
ru's-saâdeti'ş-şerîfe eski ağası (13 M. 1242,
el-Hâc Mehmed Anber Ağa'nın fevtinden),
539
Hâfız İshak (Enderûn-ı Hümâyûn'da Kilâr-ı Hâs‑
sa'dan)
— Şam defterdârı (23 Ca. 1208, Seyyid Musta‑
fa Hâne-i Seferli-i sâbık'ın fevtinden), 493

Hacı Paşazâde Kalu Mehmed, bk. Kalu Mehmed
(mîr-i mîrân, paşa, Hacı Paşazâde)

Hâfız Mehmed Emin Efendi (Hâcegândan)

Hacı Paşazâde Mehmed, bk. Kalu Mehmed
(mîr-i mîrân, paşa, Hacı Paşazâde)

Hâfız Mehmed Hâne-i Hâssa

Hacı Paşazâde Mehmed, bk. Mehmed (mîr-i
mîrân, paşa, Hacı Paşazâde)
Hacı Şahin Paşazâde Osman Paşa, bk. Osman
Paşa (Hacı Şahin Paşazâde)
Hacı Şahin Paşazâde Osman Paşa'nın oğlu Mus‑
tafa Paşa, bk. Mustafa Paşa (Trabzon beyler‑
beyisi ve Faş muhâfızı Hacı Şahin Paşazâde
Osman Paşa'nın oğlu)
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— Vidin defterdârı (9 Ca. 1207), 474
— Rumeli eyâleti tîmâr defterdârı (28 Ş. 1180,
Saîd'in fevtinden), 101
Hâfız Mehmed Paşa (mîr-i mîrân)
— Çirmen sancağı mutasarrıfı (Gurre-i N.
1206), 131
Hâfız Mehmed Paşa, Çıldır Beylerbeyisi, 324, 334
Hâfız Mustafa Efendi (es-Seyyid, el-Hâc)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, 464
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Hâfız Mustafa Paşa (es-Seyyid, el-Hâc, vezîr)

224, 233, 236, 237, 240, 243, 244, 245, 246,
248, 250, 255, 256, 263, 266, 267, 269, 271,
294, 328, 364, 365, 373, 394, 412, 418, 420,
422, 426, 536

— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı, 282
— Basra ve Bağdad eyâletleri mutasarrıfı, Rak‑
ka eski vâlisi (10 N. 1189), 416
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Karaman
eski vâlisi (8 B. 1187), 270
— Erzurum eski vâlisi, 302
— Erzurum eyâleti ve Malatya sancağı muta‑
sarrıfı, Ergani ve Keban madenleri emîni
(16 Ş. 1183), 294

— Eyâleti ve Muhassıllığı, 504
— eyâleti, 49, 55, 138, 147, 232, 233, 234, 235,
239, 244, 245, 246, 249, 266, 267, 372
— Hazîne Mukâbeciliği, 536
— Muhassıllığı, 267
— sancağı, 243, 244, 245, 246

— Erzurum vâlisi ve Kars Seraskeri, 300

— Tîmâr Defterdârlığı, 245

— Erzurum vâlisi, 277, 282, 287, 300, 302, 400

— Vâliliği, 237

— Erzurum ve Kars cânibi seraskeri, 353

— vilâyeti, 243, 245

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Şam eski vâlisi
(19 Ca. 1187), 181
— Keban ve Ergani madenleri emîni ve Malat‑
ya sancağı mutasarrıfı, 277, 281, 282, 287
— Malatya livâsı ve Keban ve Ergani madenle‑
ri mutasarrıfı (4 L. 1181), 219
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(25 Za. 1188), 264
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (8 B. 1188), 205
— Şam eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
ve Kars cânibi muhâfızı (3 Ca. 1186), 247
Hâfız Ömer Hâne-i Hâssa

hâli perîşân, 472
hâlî, 116, 233, 272, 273, 293, 303, 344, 349, 352,
358, 366, 419, 470, 495, 515, 516, 517, 519,
521, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 531, 532,
533, 535
— ani'r-reâyâ, 350
— ve harâbe, 349, 350
— ve mahlûl, 177, 318, 326
— ve muaatal, 338
Hâlid Ağa
— Dâru's-saâde ağası ve Haremeyni'ş-Şerîfeyn
evkâfı nazırı, 538

— Anadolu eyâleti tîmâr defterdârı (16 C.
1201, Ali Kapudan Hâne-i hâssa'nın fevtin‑
den), 177

Hâlid Bey ve birâderi Sâlih Bey

— Anadolu eyâleti tîmâr defterdârı (İsmail
Kalesi muhârebesinden şehîden fevt), 177

Hâlid Bey, 291

Hâfız Paşa
— Sivas eyâleti müşîri, 289, 398
Hâfız Sâlih Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (20 M. 1203), 511
hafîd, 498
Hahozâde Mustafa, 528
Hakkâri hükûmeti, 393
Haleb, 51, 64, 89, 122, 125, 134, 138, 150, 158,
162, 169, 170, 171, 172, 203, 217, 218, 223,

— maktûl (Malazgird sancakbeyi Mehmed Bey
tarafından), 353
Hâlid Bey
— Hazzo hükûmeti mutasarrıfı (23 Ş. 1175,
Mustafa Bey'in fevtinden), 272
Hâlid Paşazâde Süleyman, bk. Süleyman (mîr-i
mîrân, Hâlid Paşazâde)
Halil
— Sivas eyâleti defter eski kethüdâsı, 522
— Niğde ve Kayseriyye sancaklarına mutasar‑
rıf Vezîr-i mükerrem Mehmed Paşa hazret‑
lerinin kethüdâsı, eski Sivas eyâleti çavuşlar
kethüdâsı, 524
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Halil (Amasyalı, paşa, mîr-i mîrân, Gürcüzâde)

— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski muta‑
sarrıfı (22 C. 1193), 97

— Akşehir livâsı mutasarrıfı ve Tutrakan
muhâfızı, Beyşehri sancağı eski mutasarrıfı
(12 Za. 1185), 199

Halil (Selö Paşazâde)

— Amasya livâsı mutasarrıfı ve Tutrakan
muhâfızı, Akşehir eski mutasarrıfı (4 Z.
1185), 211

Halil (şakî), 481

— Amasya livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski mu‑
tasarrıfı (20 N. 1193, terkîn), 211
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı ve Tutrakan
muhâfızı, Amasya sancağı eski muhâfızı
(Gurre-i Ra. 1186), 194

— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Ada-i Kebîr eski
muhâfızı (11 B. 1172), 96
Halil (Ümerâ-i Mısır'dan)
— Mısır mîr-i hâccı (20 Receb. 1181), 429
Halil Ağa (Hâs ağası, mîr-livâ, Küçük Ali oğlu)
— Üzeyr sancağı mutasarrıfı (25 Ca. 1201),
238

— Beyşehri sancağı mutasarrıfı, Prizrin eski
mutasarrıfı (29 Ş. 1197), 195

Halil Ağa (Koyun Emîni demekle arîf)

— Kars eyâleti mutasarrıfı, Niğde eski muta‑
sarrıfı (16 Z. 1189), 364

Halil Bey (el-Hâc Ali Bey'in karındaşı)

— Niğde livâsı mutasarrıfı (4 Ş. 1189), 185

— Girid defterdârı, 489
— Ostiha sancağı hissedârı (25 R. 1218, Mus‑
tafa Âtıf'ın terk-i hidmet ve refinden), 341

— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Kars eski muhâfı‑
zı (Gurre-i Za. 1190), 94

Halil Bey (Kürd İbrahim Paşa yeğeni)

— Rakka eyâleti, Kilis ve A‘zâz sancakları mu‑
tasarrıfı (13 Ca. 1185), 264

Halil Efendi (Hâcegândan)

Halil (bey, mîr-i mîrân, Abdülfettah Paşa'nın
oğlu (Abdi Paşazâde)
— Eleşkird beyi, 307, 346
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (13 L. 1210,
İshak Paşazâde Mahmud Bey'in refinden),
304
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (25 L. 1206), 304
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı, 305
— İshak Paşa'nın ammizâdesi, 307
Halil (el-Hâc)
— Darbhâne-i Âmire nazırı, 280, 285
Halil (el-Hâc)
— Haleb alâybeyi, 245
Halil (paşa, mîr-i mîrân, Ürgüblü Ali Paşazâde)
— Aksaray sancağı mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı ve Morava cisri muhâfızı (15 Z.
1197), 203
— Köstendil sancağı mutasarrıfı, Aksaray eski
mutasarrıfı (4 L. 1196), 56
— Prizrin livâsı mutasarrıfı (27 N. 1192), 94
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— Van eyâleti mutasarrıfı (5 R. 1186), 379
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Tersâne-i Âmire'de
riyâset vekîli (4 L. 1201), 507
Halil Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn'dan)
— Hotin defterdârı, eski târihci (2 S. 1191),
476
Halil Efendi (vücûh-ı ahâli-i Girid'den)
— Girid defterdârı (27 Ra. 1193), 490
Halil Hamid Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi (24
Ca. 1199), 421
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Mı‑
sır eski vâlisi, 420
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı (21 B.
1188, Derviş Mehmed Paşa'nın refinden),
241
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, 240
Halil Kâmilî Paşa (vezîr)
— Erzurum eyâleti müşîri, 312, 323, 334, 342,
392
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Halil Paşa (el-Hâc, vezîr, sadr-ı esbak)
— Alacahisar livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
muhâfızı (22 B. 1183), 84

— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı (26 S. 1182), 62
Halil Paşa (Kavayalı Ömer Paşazâde)

— Alacahisar ve Semendire sancakları muta‑
sarrıfı ve Belgrad muhâfızı (26 M. 1184), 84

— Aksaray livâsı mutasarrıfı ve Kili muhâfızı
(9 N. 1188), 202

— Bosna eski vâlisi, 84

— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski mu‑
tasarrıfı (4 L. 1195), 202

— Bosna vâlisi, 85, 113, 520
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Bosna eski vâlisi (28 C. 1189), 442
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Bosna eski vâlisi (28 C. 1189), 88
— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad muhâfızı, İbrail eski muhâfızı
(11 L. 1182), 99
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (14 Ş. 1190), 205
— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Belgrad muhâ‑
fızı (9 Ca. 1185), 58
— Tırhala ve Semendire sancakları mutasar‑
rıfı ve Belgrad Kalesi muhâfızı, İbrail eski
muhâfızı (11 L. 1182), 58
Halil Paşa (el-Hâc, vezîr, sadr-ı esbak, İvaz Meh‑
med Paşazâde)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (5 L. 1187), 446
— Bosna eyâleti mutasarrıfı Ağrıboz eski
muhâfızı (23 Z. 1188), 105
— Hersek sancağı mutasarrıfı, Ağrıboz eski
muhâfızı (23 Z. 1188), 108
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı (5
L. 1187), 439
Halil Paşa (el-Hâc, voyvoda, Rumkaleli)
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı (Selh-i
C. 1184), 240
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Kilis ve A‘zâz
eski mutasarrıfı (15 R. 1189), 409
Halil Paşa (es-Seyyid el-Hâc, vezîr)

— İzvornik livâsı mutasarrıfı ve Kili muhâfızı,
Aksaray eski mutasarrıfı (15 Za. 1188), 110
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı
eski mutasarrıfı (13 L. 1189), 97
Halil Paşa (mîr-i mîrân)
— Ankara livâsı mutasarrıfı. Beyşehri eski
mutasarrıfı (8 Ca. 1188), 168
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı ve Beşdepeler
muhâfızı (6 R. 1185), 194
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı ve Semendire
muhâfızı (12 L. 1203), 195
Halil Paşa (mîr-i mîrân)
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, 241
Halil Paşa (Seyyid)
— Faş muhâfızı, 209
— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı, 377
Halil Paşa (Seyyid, vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Niğde ve Karahi‑
sar-ı Sahib sancakları eski mutasarrıfı (7 L.
1190), 223
— Adana eyâleti ve Goniya sancağı mutasarrıfı
ve Faş Kalesi muhâfızı (22 N. 1198), 224
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı,
Kocaili eski mutasarrıfı (Selh-i S. 1206),
448
— Akşehir ve Niğde sancakları mutasarrıfı,
Kengırı eski mutasarrıfı (25 Za. 1188), 199
— Alaiye sancağı mutasarrıfı, Goniya sancağı
eski mutasarrıfı ve Faş Kalesi muhâfızı (28
R. 1200), 230

— Bozok, Yanya ve Hotin sancakları mutasar‑
rıfı (26 S. 1182), 212

— Çorum ve Goniya sancakları mutasarrıfı ve
Faş Kalesi muhâfızı (7 L. 1197), 209

— Hotin, Yanya ve Bozok sancakları mutasar‑
rıfı ve Hotin Kalesi muhâfızı (26 S. 1182),
133

— Çorum ve Goniya sancakları mutasarrıfı ve
Faş Kalesi muhâfızı, Niğde sancağı eski mu‑
tasarrıfı (10 R. 1197), 209
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— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı (18 Za. 1191),
270
— Faş muhâfızı, 374
— Goniya ve Çorum sancakları mutasarrıfı ve
Faş Kalesi muhâfızı (7 L. 1197), 376
— Goniya ve Niğde sancakları mutasarrıfı ve
Faş Kalesi muhâfızı (28 Ra. 1197), 376
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Vidin eski muhâfızı (5 L. 1170),
132
— Karahisar-ı Sahib ve Kengırı sancakları mu‑
tasarrıfı, Van eski muhâfızı (8 B. 1188), 164
— Karahisar-ı Sahib ve Niğde sancakları
mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski vâlisi (10 Ca.
1190), 164
— Karaman eyâleti mutasarrıfı ve Maçin baş‑
buğu (21 Ca. 1205), 183
— Kengırı livâsı mutasarrıfı, Van eski muhâfı‑
zı (8 B. 1188), 174
— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Silistre eski
vâlisi (23 Za. 1205), 454
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Bahr-i
Siyah cânibi eski seraskeri, 423
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (10
M. 1170), 124

— Sivas defter kethüdâsı (10 Za. 1174), 213
Halim Giray (Hân, Sultan)
— Kırım hânı, 333
— Kırım hânı, eski Nureddin (Gurre-i M.
1169), 543
Halimî Efendi, bk. Mustafa Halimî Efendi
Halimî Mustafa Efendi, bk. Mustafa Halimî Efen‑
di
Hâlis Mehmed bk. Mehmed Hâlis Efendi
Hama
— 254, 258, 259, 412
— livâsı, 262
Hamalı Ahmed Paşazâde Ömer Bey, bk. Ömer
Bey (mîr-i mîrân, Hamalı Ahmed Paşazâde)
Hamavîzâde Seyyid Mustafa, bk. Mustafa (Sey‑
yid, Şam-ı Şerîf sâkinlerinden Hamavîzâde)
Hamdullah Bey (mîr-i mîrân)
— Dimyat ve Reşid livâsı mutasarrıfı (17 M.
1184), 455
Hâmid Bey
— Diyadin sancağıbeyi, 302
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı, 302
Hâmid Hüseyin (es-Seyyid, paşa, vezîr, Rusya
Büyükelçisi mihmândârı)

— Niğde ve Karahisar-ı Sahib sancakları
mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski vâlisi (10 Ca.
1190), 185

— Akşehir sancağı mutasarrıfı ve Akkirman
muhâfızı, Kayseriyye eski mutasarrıfı
(Selh-i Ş. 1199), 200

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı (8 L. 1169), 118

— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Kayseriyye
eski mutasarrıfı (4 B. 1198), 200

— Özi eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski vâlisi
(2 L. 1205), 121

— Ankara livâsı mutasarrıfı, Beyşehri eski
mutasarrıfı (4 L. 1194), 168

— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Alaiye eski muta‑
sarrıfı (4 L. 1200), 266

— Ankara livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (5 L. 1180), 167

— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı (11 Z. 1189),
409

— Ankara livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (Gurre-i B. 1184), 167

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (10
M. 1170), 121

— Beyşehri livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (25 M. 1193), 195

Halil Paşa, bk. Halil Hamid Paşa
Halil Sergüğüm-i Hazîne
— Rum eyâleti defter eski kethüdâsı, 214
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— Kayseriye sancağı mutasarrıfı ve Kili muhâ‑
fızı (22 N. 1198), 189
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Kocaili sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (2 C. 1196), 189
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— Kırşehri sancağı mutasarrıfı, Akşehir eski
mutasarrıfı ve Akkirman muhâfızı (3 Ra.
1201), 192

— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Girid
eski vâlisi (9 Ra. 1183), 420

— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Ankara eski mu‑
tasarrıfı (9 M. 1196), 453

— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Mora eski vâlisi (4 L. 1181), 147

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Kırşehri eski mutasarrıfı (16 R. 1202),
120

— Kandiye muhâfızı, 485, 486

— Sultanönü livâsı mutasarrıfı (28 S. 1190),
161

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Girid eyâleti eski mutasarrıfı ve
Kandiye muhâfızı (5 L. 1180), 457

— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Kengırı sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (28 Ş. 1179), 161
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Ankara eski
mutasarrıfı (13 Ra. 1183), 409
Hâmid, bk. Abdulhamid Bey
Hamid, 231

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı (4
R. 1176), 441

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı (4
R. 1176), 86
Hamza Hâmid
— nişâncı, eski kethüdâ-yı sadrıa‘zamî (2 S.
1175), 504

— livâsı, 173

Hamza Paşa (vezîr, sadr-ı sâbık), 499

— sancağı, 540

Hamza Yâsîn (mîr, mîr-i mîrân, Murad Abbas'ın
karındaşı)

Hamîs
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Şehr-i
Zor eski beylerbeyisi (5 L. 1170), 163
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (27 C. 1171), 216
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı (5 Ş. 1176),
408
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski
beylerbeyisi, 408
hâmiş-i telhîs, 485
Hamûd Paşa (mîr-i mîrân, Ali Paşazâde)
— Tunus eyâleti beylerbeyisi, 431, 432
Hamur sancağı, 307
Hamza (el-Hâc)
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (27 L. 1211,
Süleyman'ın bilâ-veled fevtinden), 401
Hamza Hâmid Paşa (tevkî‘i, vezîr, sadrı- esbak)
— Cidde-i sancağı mutasarrıfı, Girid eski
muhâfızı (9 Ra. 1183), 427
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı (25 R. 1177), 142
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Hanya eski mutasarrıfı (13 Z.
1181), 142

— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (9 Ş. 1251, babası Mîr Mehmed
Şerîf'in fevtinden), 322
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 322, 323
hân
— ağalığı, 239
— ağası, 238
hân
— ve melik, 557
— yeğeni, 389
— zâde, 380, 386, 387, 388
Hancuk livâsı, 289
hâne döşemesi, 489
hâne
— avârız, 116
— hâssa, 129, 130, 177, 494
hânedân, 114, 116, 135, 141, 301, 304, 307, 346,
374, 383, 384, 396, 412, 513, 515, 520, 326,
535, 536, 560
— kadîm, 115, 297, 320, 328, 338, 389, 470, 520
— zâde, 114, 306, 307
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Hânî (Mîr-livâ)
— Derne maa Dertek livâsı (26 Ca. 1146), 406
hânlık hükûmeti, 380
Hanya, 55, 56, 77, 86, 88, 119, 121, 123, 124, 126,
132, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 155, 164,
166, 188, 192, 271, 421, 422, 424, 434, 437,
440, 442, 443, 447, 450, 454, 457, 485
— livâsı, 147
— sancağı, 148, 149, 150, 441
harâb, 308, 349, 351, 390, 555, 560
— ve hâlî, 349
harâba müşrif, 338, 340, 341, 350
harâmzâde, 204, 272
Haraz ve İştifa-i Turra-i Âl-i Cenâh ve Kasr-ı
Hûr ve Muhammer ve Rubatin livâsı, 406
harb ve kıtâl, 556
harc
— aklâm, 175, 346, 488, 489, 490
— aklâm ve muhâsebe, 347, 348
— kalemiyye, 348
— muhâsebe, 348
Harem
— Nebevî niyâbeti, 49
— Nebevî hazînedârı, 540
— Nebevî Hazînedârlığı, 540
— Nebevî Hazînedârlığı hidmeti, 540
— Şerîf müdîri, 543
Haremeyn, 60
— mâlı, 485
— muhâsebecisi, 469
— Muhâsebesi, 242
— Muhteremeyn, 491, 492, 493, 494
— Şerîfeyn Hazînesi, 212, 213
— Şerîfeyn evkâfı, 537
— Şerîfeyn mukâtaacısı, 506
Harir nâm-ı diğer Hükûmet-i Şehran livâsı, 407
Harpurt livâsı, 290
Hars karyesi (Muş nâhiyesi), 397, 399
Hartvis livâsı/sancağı (Çıldır eyâleti), 338
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Harun livâsı, 415
hâs, 62, 102, 103, 133, 140, 303, 311, 312, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 330,
331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 342,
345, 347, 348, 357, 358, 359, 360, 367, 368,
369, 370, 374, 389, 390, 391, 392, 394, 395,
398, 401, 402, 460, 560, 561
— ağası, 238
— akçeleri, 489
— bedeli, 97, 146
Hasan
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (11 Ş. 1174), 167
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Ankara eski
mutasarrıfı (5 L. 1175), 187
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı
Sahib sancağı eski mutasarrıfı (27 N. 1172),
187
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Amas‑
ya sancağı eski mutasarrıfı (28 S. 1172), 163
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kale‑
si muhâfızı, İnebahtı eski muhâfızı (7 L.
1178), 137
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, İzvornik
sancağı eski mutasarrıfı (19 C. 1171), 153
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Kengırı sancağı eski mutasarrı‑
fı (5 C. 1178), 448
— Kengırı sancağı mutasarrıfı, Kocaili sancağı
eski mutasarrıfı (10 B. 1177), 173
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (15 S. 1176), 452
Hasan
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı (28 S. 1212 Mîr Süleyman veled-i
Mehmed Şeref'in bilâ-veled fevtinden, 325
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (26 B. 1173, İshak Paşa'nın fevtin‑
den), 318
Hasan
— Bitlis kazâsı nâibi, 385, 387
Hasan
— Haleb alâybeyi, 244
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Hasan
— İshak Paşa'nın karındaşı oğlu, 318
Hasan
— Özi Çavuşlar kethüdâsı (15 Ra. 1188), 521
Hasan
— Sarıcık karyesi kethüdâsı, 276
Hasan
— Semendire sancağı defter kethüdâsı, 534
Hasan
— Vidin defterdârı, 471
Hasan (ağa, paşa, mîr-i mîrân, vezîr)
— Bağdad eski vâlisi (müteveffâ), 406
— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı, Mu‑
sul ve Şehr-i Zor eski vâlisi (5 Ra. 1192),
405

Hasan (bey, Hân, Mehmed Âdil Hân evlâdından
— Bitlis hükûmeti eski mutasarrıfı (mecnûn,
müteveffâ), 385
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (18 R. 1186,
Hâşim Hân'ın refinden), 385
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (2 Z. 1183, Hâ‑
şim Hân'ın refinden), 384
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (29 N. 1179,
Hâşim Bey'in refinden), 383
Hasan (bey, paşa, mîr-i mîrân, mîr-i hâc, Osman
Paşazâde)
— Karesi sancağı mutasarrıfı, Trablusşam eski
mutasarrıfı (19 M. 1201), 159
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı (3 Ca. 1202), 146

— Bağdad ve Basra vâlisi, 497

— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Karesi eski mutasarrıfı (22 B.
1201), 146

— Basra eyâleti mutasarrıfı, Mardin eski voy‑
vodası (16 Ra. 1190), 416

— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu (21 Ş. 1197), 260

— Basra ve Bağdad eyâletleri mutasarrıfı, Mu‑
sul ve Şehr-i Zor eski vâlisi (5 Ra. 1192),
416

— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu (Gurre-i Ca. 1204), 261

— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Bağdad eski
vâlisi (20 M. 1194), 271
— Musul ve Şehr-i Zor eyâletleri mutasarrıfı
(4 S. 1191), 414
— Musul ve Şehr-i Zor vâlisi, 215, 523
— Şehr-i Zor ve Basra eyâletleri mutasarrıfı (9
Ca. 1190), 409
Hasan (Ali Paşazâde)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (6 L. 1177), 109
Hasan (bey, el-Hâc, Osman Paşazâde, ümerâ-i
deryâdan)
— Rodos livâsı mutasarrıfı (25 L. 1176), 435
— Rodos livâsı mutasarrıfı ve Tersâne-i Âmi‑
re kethüdâsı (10 Za. 1178), 436
— Rodos livâsı mutasarrıfı, İskenderiye san‑
cağı eski mutasarrıfı (10 C. 1171, Süleyman
Paşazâde Mustafa'nın refinden), 435
— Rodos sancağı mutasarrıfı (6 Z. 1188, Ah‑
med Bey'in azlinden), 436

— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu (Gurre-i Ra. 1198, ibkâ), 261
Hasan (Efendi)
— başdefterdâr, 85, 117, 354, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 480, 481, 482, 488, 493, 497, 502
Hasan (Efendi)
— Bitlis kazâsı nâibi, 385, 386
Hasan (Efendi)
— nişâncı, eski başdefterdâr (12 R. 1201), 505
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Defter eski emîni
(27 Ca. 1195), 464
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Defterhâne-i Âmire
eski emîni (10 B. 1200), 465
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Mâlikâne eski halî‑
fesi (5 Ca. 1190), 464
Hasan (el-Hâc, Ağrıbozlu Osman Paşazâde)
— Midilli maa İskiros livâsı mutasarrıfı (15 M.
1189), 443
Hasan (el-Hâc, Dergâh-ı Âlî gediklilerinden)
— Keban Madeni emîni, 277, 281
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— Maden emîni, 286, 287
Hasan (el-Hâc, Yakovalı Mahmud Paşazâde)
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Prizrin
sancağı eski mutasarrıfı (10 L. 1176), 163
Hasan (el-Hamd Bey, Mevâlî Urbânı Beyzâdele‑
rinden)

Hasan (mîr, mîr-i mîrân, Hasan Paşa'nın kethü‑
dâsı)
— Cezayir-i Garb eyâleti beylerbeyisi (Ra.
1206), 430
Hasan (mîr, Trebinli Osman Paşazâde)

— Deyr-Rahbe ve Selemiye sancakları muta‑
sarrıfı ve Mevâlî beyi (9 N. 1182), 267

— Bosna defterdârı, Nagor'un Kale-i cedîd
Fârisân-ı sâlis cemâati ağası (7 S. 1188,
es-Seyyid Mehmed'in fevtinden), 469

— Deyr-Rahbe ve Selemiye sancakları muta‑
sarrıfı ve Mevâlî beyi, 266

Hasan (paşa, Çıldır beylerbeyisi Hâfız Mehmed
Paşa'nın ammizâdesi)

— Deyr-Rahbe ve Selemiye sancakları muta‑
sarrıfı ve Mevâlî eski beyi, 266

— Çıldır eyâleti mutasarrıfı, Oltu sancağı eski
mutasarrıfı, 324

— Selemiye, Deyr-Rahbe sancakları ve Mevâlî
Beyliği eski mutasarrıfı, 262

— Çıldır vâlisi ve Gürcistan seraskeri, 502

— Selemiye, Deyr-Rahbe sancakları ve Mevâlî
Beyliği mutasarırıfı, 262

— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 319

— Selemiye, Deyr-Rahbe ve Mevâlî Beyliği
mutasarrıfı (9 N. 1182, Diyâb ez-Zâhir'in
refinden), 262
Hasan (es-Seyyid)
— Sivas alâybeyisi, 526
Hasan (es-Seyyid, Mustafa'nın oğlu)
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (23 Za.
1232, Keleş el-Hâc Mehmed veled-i Abdul‑
lah'ın ihtiyârlığından), 525
Hasan (Hâssa silâhşorlarından)
— katîlen fevt, 494
Hasan (mîr)
— Ardahan-ı Büzürk sancağı hissedârı (10 M.
1250, babası Mîr Ali'nin fevtinden), 334
— Ardahan-ı Büzürk livâsı hissedârı (mîr,
karındaşı Mîr Mehmed Emin'in bilâ-veled
fevtinden), 333
Hasan (mîr)
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (23 Ra.
1216, Mehmed veled-i Mustafa'nın refin‑
den), 521
Hasan (mîr, Ferhâd Bey'in oğlu)
— Geçvan sancağı eski hissedârı, 367, 368
— Geçvan sancağı hissedârı (26 Z. 1232, Sü‑
leyman Bey veled-i Mahmud'un bilâ-veled
fevtinden), 368
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— Çıldır vâlisi, 338, 339, 375, 557, 558
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, Çıl‑
dır eski vâlisi, 318
— Oltu livâsı mutasarrıfı (Gurre-i B. 1168),
324
Hasan (paşa, Ömer Paşazâde)
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Çirmen eski mutasarrıfı (27 Z.
1181), 137
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Bender eski
muhâfızı (12 C. 1182), 130
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (2 N. 1180), 130
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Bender eski
muhâfızı (15 S. 1179), 208
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Anabolu eski muhâfızı (5 L.
1182), 148
— İçil livâsı mutasarrıfı, Çorum sancağı eski
mutasarrıfı (29 S. 1179), 225
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, İçil sancağı
eski mutasarrıfı (29 Ca. 1179), 188
Hasan (paşa, Podgoriçeli/ Podgoriseli/ Pojgorise‑
li, Osman Paşa yeğeni)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (15 Ca. 1192),
110
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski san‑
cakbeyi (6 Ra. 1176), 109
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— Üsküb livâsı mutasarrıfı (10 L. 1174), 96
Hasan (Rüstem Paşa ve Arslan Paşa'nın akraba‑
larından)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (12 R.
1212, Süleyman veled-i Mehmed'in fevtin‑
den), 319
Hasan (Sâlih Paşa'nın torunu)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (26 B.
1173), 318
Hasan (Seyyid, Seyyid Ali'nin oğlu)
— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi (19 S. 1210,
Ali refinden), 535
Hasan (Seyyid, Zihneli, ağa, paşa, el-Hâc, vezîr)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Niğde eski
mutasarrıfı (Gurre-i N. 1202), 153
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Rumeli eski vâlisi
(25 M. 1214), 107
— Niğde sancağı mutasarrıfı (27 B. 1202), 186
— Rumeli eyâleti ve Çirmen Sancağı mutasar‑
rıfı (11 C. 1213), 52
Hasan Ağa (Numan Paşa mütesellimi)
— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (16 L. 1185), 376
Hasan Ağa (silâhşor-ı hâssa), 241
Hasan Ağa (Sofyalı, el-Hâc, Dergâh-ı Âlî kapıcı‑
başılarından)
— Vidin defterdârı (3 S. 1194), 473
— Vidin defterdârı (23 Z. 1201), 474
Hasan Ağa, 390
Hasan Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (16 L. 1200), 511
Hasan Bey (mîr-i mîrân)
— Amasya livâsı mutasarrıfı (26 Ca. 1171,
babası Tokmak Hasan Paşazâde Ömer Pa‑
şa'nın fevtinden), 210
Hasan Bey
— Ahilkelek mutasarrıfı, 357
Hasan Bey
— Ardahan-ı Küçük sancağı mutasarrıfı (25
Za. 1213, Ali veled-i Abdullah Paşa'nın
fevtinden), 369

Hasan Bey
— Mısr-ı Kahire defterdârı, 499
Hasan Beyzâde Abdullah Bey, bk. Abdullah Bey
(Hasan Beyzâde)
Hasan Efendi (es-Seyyid)
— Ergani kasabası beylerinden, 275
Hasan Efendizâde Mîr Sun‘ullah, bk. Sun‘ullah
(mîr, Hasan Efendizâde)
Hasan Hâne-i Hâssa
— Rumeli tîmâr defter eski kethüdâsı (müte‑
veffâ), 102
Hasan Kâta(?) yeğeni Ahmed, bk. Ahmed (Hasan
Kâta(?) Yeğeni)
Hasan Paşa (Çaprastlı)
— Avlonya sancağı mutasarrıfı (4 M. 1182), 78
Hasan Paşa (Çıldır eski vâlisi müteveffâ Ahmed
Paşa'nın ammizâdesi)
— Çıldır eyâleti mutasarrıfı (18 C. 1174), 316
Hasan Paşa (el-Hâc, es-Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr)
— Aydın sancağı mutasarrıfı, İçil eski muta‑
sarrıfı (5 N. 1194), 172
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Selanik ve Kavala sancakları eski
mutasarrıfı (5 L. 1180), 142
— Hotin livâsı mutasarrıfı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (28 Z. 1182,
Vezîr Hüseyin Paşa fevtinden), 133
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Teke san‑
cağı eski mutasarrıfı (12 Za. 1185), 154
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Tırhala
sancağı eski mutasarrıfı ve Silistre muhâfızı
(19 N. 1186), 154
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Selanik ve
Kavala sancakları eski mutasarrıfı (23 N.
1193), 182
— İçil livâsı mutasarrıfı, Karaman eski vâlisi
(16 Ra. 1194), 227
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Mısır eski vâlisi (Gurre-i S. 1179), 441
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Ağrıboz
ve Karlıili sancakları eski mutasarrıfı (11 R.
1178), 422
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— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Belgrad eski muhâfızı (3 Ş. 1190),
458
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Hudâvendigâr san‑
cağı eski mutasarrıfı (24 B. 1187), 119
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Yanya sancağı
eski mutasarrıfı (28 Ra. 1171), 50
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Mısır eski vâlisi (Gurre-i S. 1179), 87
— Semendire livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (13 M.
1189), 100
— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad Kalesi muhâfızı, Girid eyâleti
eski mutasarrıfı (4 L. 1181), 99
— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrı‑
fı, Rumeli vâlisi ve Belgrad Kalesi muhâfızı
(6 C. 1171), 99
— Teke livâsı mutasarrıfı (28 C. 1184), 176
— Tırhala ve Semendire sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad Kalesi muhâfızı, Girid eyâleti
eski mutasarrıfı (4 L. 1181), 58
— Tırhala ve Semendire sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad muhâfızı, Rumeli eski vâlisi (12
Ş. 1171), 57

— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Silistre muhâ‑
fızı, Hudâvendigâr sancağı eski mutasarrıfı
(21 C. 1186), 58
Hasan Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Deryâ kapudanı, Belgrad eski muhâfızı (15
B. 1174), 433
— Deryâ kapudanı, 443, 455
Hasan Paşa (İstifalı, mîr-i mîrân, Yörük Hasan
Paşa hafîdi)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı (25 S. 1185), 449
Hasan Paşa (Livadyalı, vezîr)
— Ohri ve Dukakin sancakları mutasarrıfı,
Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski mutasar‑
rıfı (8 M. 1199), 82
— Ağrıboz sancağı mutasarrıfı, Ohri sancağı
eski mutasarrıfı (21 Ca. 1199), 447
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Köstendil eski
mutasarrıfı (28 C. 1189), 446
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (23 C. 1198), 447
— Hanya sancağı mutasarrıfı, Ağrıboz eski
muhâfızı (14 B. 1199), 149

— Üsküb ve Köstendil sancakları mutasarrıfı
ve Yergöğü muhâfızı (7 L. 1191), 97

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı,
Köstendil eski mutasarrıfı (28 C. 1189), 439

— Yanya livâsı mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
ve Bender başbuğu (9 R. 1193), 63

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (28 B. 1199), 56

— Aydın sancağı mutasarrıfı, Köstendil ve Üs‑
küb sancakları mutasarrıfı (15 Ca. 1192), 172

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Tırhala eski mutasarrıfı (7 L. 1197), 88

— Rakka eyâleti eski mutasarrıfı, 267

— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Yanya eski muta‑
sarrıfı (10 L. 1193), 59

— Rakka eyâleti mutasarrıfı ve Bender başbu‑
ğu, Aydın sancağı eski mutasarrıfı (13 Za.
1192), 265
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski mutasar‑
rıfı (26 R. 1195), 120
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Mora eski vâli‑
si (Selh-i C. 1191), 55
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı (6
Ş. 1193), 442
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Yanya eski mutasarrıfı (6 Ş. 1193), 88
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— Tırhala sancağı mutasarrıfı, Vidin eski
muhâfızı (19 Ca. 1196), 59
— Yanya livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (6 Ş. 1193), 63
Hasan Paşa (mîr-i mîrân)
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Maçin
eski muhâfızı (18 L. 1204), 166
— Sultanönü sancağı mutasarrıfı, Karahisar-ı
Sahib eski mutasarrıfı ve Silistre muhâfızı
(Gurre-i Z. 1204), 162

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Hasan Paşa (mîr-i mîrân, Hazînedâr-ı sâbık)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı ve Silistre muhâfızı
(17 Ra. 1206), 231
Hasan Paşa (mîr-i mîrân, Karslızâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı (25 Ş. 1183), 222
— Adana vâlisi, 237
Hasan Paşa (Rikâb-ı Hümâyûn kaymakamı,
vezîr, Sadr-ı sâbık)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (11 S. 1193), 446
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Deryâ eski kapu‑
danı (28 L. 1175), 444
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Girid eyâleti mu‑
tasarrıfı (11 C. 1177), 444
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski
muhâfızı (7 L. 1190), 446
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı,
Bender eski muhâfızı (Gurre-i N. 1206), 448
— Aksaray livâsı mutasarrıfı ve Maraş vâlisi
(16 Ra. 1190), 202
— Anadolu vâlisi, 518
— Ankara livâsı mutasarrıfı ve Özi muhâfızı,
Haleb eski vâlisi (3 L. 1199), 169
— başbuğ, 214
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kale‑
si muhâfızı, Sivas eski vâlisi (Gurre-i N.
1206), 139
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası (18 Ş. 1204),
511
— Dukakin ve Ohri sancakları mutasarrıfı,
Ağrıboz eski muhâfızı (8 M. 1199), 92
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski
mutasarrıfı (24 B. 1176), 142

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Ağrıboz eski mutasarrıfı (6 L.
1189), 450
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
ve Vidin seraskeri (14 Ş. 1203), 451
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Sivas vâlisi ve
Vidin seraskeri (20 M. 1203), 183
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (11 S. 1193), 440
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Deryâ eski kapu‑
danı (28 L. 1175), 437
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Girid eyâleti eski
mutasarrıfı (11 C. 1177), 438
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski
muhâfızı (7 L. 1190), 439
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Maraş eski vâlisi, 442
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, İçil
eski mutasarrıfı (20 M. 1191), 242
— Köstendil, Selanik ve Kavala sancakları mu‑
tasarrıfı, Maraş eski vâlisi (4 L. 1181), 54
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Van eski muhâfı‑
zı (4 C. 1181), 217
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Tırhala eski muta‑
sarrıfı (4 L. 1194), 126
— Özi eyâleti mutasarrıfı (7 Za. 1206), 121
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Silistre eski vâli‑
si (13 R. 1214), 53
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı (15 Ra.
1203), 89
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı ve Vi‑
din seraskeri (12 B. 1202), 89

— Haleb eyâleti mutasarrıfı (20 Ca. 1202), 235

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı ve
Hotin sancağı Kalesi muhâfızı (28 Z. 1182),
87

— Hanya sancağı mutasarrıfı, Silistre eski vâli‑
si (Selh-i Za. 1206), 150

— Selanik, Kavala ve Köstendil sancakları mu‑
tasarrıfı, Maraş eski vâlisi (4 L. 1181), 87

— İçil livâsı mutasarrıfı, Çıldır eski vâlisi (9 L.
1180), 226

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Maçin eski seras‑
keri (23 Za. 1205), 207
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— Sivas eyâleti ve Vidin seraskeri (3 L. 1202),
207

— Yanya livâsı mutasarrıfı, Hotin eski muhâ‑
fızı (8 L. 1169), 60

— Şehr-i Zor ve Musul vâlisi, 412

— Yanya livâsı mutasarrıfı, Köstendil sancağı
eski mutasarrıfı (3 Ra. 1171), 61

— Van eski muhâfızı, 384
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, İçil eski mutasarrıfı (29 Z. 1180),
378
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Tırhala sancağı eski
mutasarrıfı (4 L. 1194), 123
— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı, Ankara sancağı eski mutasarrıfı
(22 Ca. 1200), 64
Hasan Paşa (sadr-ı sâbık, vezîr)
— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Ruscuk muhâ‑
fızı (Gurre-i R. 1204), 59
Hasan Paşa (Seyyid, el-Hâc, vezîr, Ruscuklu)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı, Vidin eski
muhâfızı (12 L. 1203), 451

Hasan Paşazâde İshak Paşa, bk. İshak (bey, mîr,
mîr-i mîrân, Hasan Paşazâde)
Hasan Paşazâde Mîr İshak, bk. İshak (bey, mîr,
mîr-i mîrân, Hasan Paşazâde)
Hasan Paşazâde Receb, bk. Receb (paşa, mîr-i
mîrân, Hasan Paşazâde)
Hasan Rıza Paşa (vezîr)
— Anadolu vâlisi, 177, 518
Hasan veled-i Hüseyin
— Haleb eyâleti defter kethüdâsı (14 R. 1224,
el-Hâc, Ali veled-i Abdullah'ın refinden),
245
— Haleb vilâyeti defter kethüdâsı (15 L. 1214,
el-Hâc, Ebubekir veled-i Yusuf'un fevtin‑
den), 244

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı (Gurre-i Ca. 1202),
127

Hasan veled-i Mehmed

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı (Gurre-i Ca. 1202),
124

Hasan veled-i Mehmed

Hasan Paşa (Şamlı, el-Hâc)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı (12 Za. 1185), 230
— Niğde livâsı mutasarrıfı ve Karaharman
muhâfızı, Alaiye eski mutasarrıfı (Gurre-i
Z. 1186), 185
Hasan Paşa (Şerîf)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı ve Ruscuk muhâ‑
fızı (9 Za. 1187, 72
Hasan Paşa (Zaîmzâde)
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, İnebahtı eski muhâfızı (Selh-i C.
1186), 148
Hasan Paşa, el-Hâc
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Yanya sancağı
eski mutasarrıfı (27 C. 1170), 53
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (17 Za. 1187), 55
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— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (eşkıyâ Şaro
Ali'nin kasr-ı yedinden), 531
— Haleb eyâleti tîmâr eski defterdârı, 246
— Haleb eyâleti tîmâr defterdârı (28 S. 1229,
karındaşı Mehmed'in bilâ-veled şehîden
fevtinden), 245
Hasan veled-i Osman
— Semendire livâsı defter eski kethüdâsı, 104
— Semendire livâsı defter kethüdâsı (21 Ş. 1211,
Süleyman Saîd'in kasr-ı yedinden), 103
Hasan veled-i Tekâüd Yakub
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (5 Z.
1173, Şahin veled-i Hasan'ın refinden), 512
Hasan-ı Bosnevî Hâne-i Seferli
— Rumeli tîmâr defter kethüdâsı (Gurre-i M.
1202, Mehmed Hâne-i hâssa'nın fevtinden),
103
Hasan-ı Mektûbî
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi, 533
Hasanlu karyesi (Çıldır livâsı), 343
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hasâret-i mîriyye, 67
Hâshâ
— Bitlis, 390
— mîr-livâ-i İs‘ird, 346
— nefs-i Muş, 390

Haydar
— Haleb tîmâr defterdârı (6 Za. 1171, babası
İbrahim'in fevtinden), 245
Haydar
— Tercil hükûmeti mutasarrıfı (2 C. 1152), 279

Haskend karyesi (Muş nâhiyesi), 397

Haydarânlı ağaları, 347

Hâslar

Hayreddin (bey, Mîr)

— Kalemi, 140, 173
— Muhâsebesi, 212
— Mukâtaacılığı pâyesi, 476
— mukâtaacısı, 507
Hâssa
— bostâncıbaşıları, 50
— silâhşorları, 327
hâssı ref‘, 151
hasta ve sâhib-i firâş, 214
haşerât, 515
Hâşim Bey, bk. Mehmed Hâşim Hân
Hâşim Hân, bk. Mehmed Hâşim Hân
hatab, 346
hatt
— hümâyûn*
— şerîf, 132, 245, 553, 541, 555, 556
— şerîf-i şâhâne, 358
Hattî Mustafa Efendi
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı, eski Başmuhâsebeci
(8 L. 1169), 467
havâlât, 49, 66, 68, 69, 70, 175, 176, 238, 241, 488
Havale nâhiyesi (Semendire livâsı), 103
havâs, 366, 397, 398, 488
— atîka kayıdları, 399
— kurâsı, 340, 400
— hümâyûn, 244, 383, 397, 398, 443
— hümâyûn kurâları, 383
— mîr-i mîrân, 383
— sadrıa‘zamî, 173
havf u haşyet, 412
Haydar bk. Mehmed Haydar

— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı (9
R. 1216, babası Mustafa'nın fevtinden), 307
— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı (9
R. 1216, babası Mustafa veled-i Ca‘fer'in
fevtinden), 336, 359
— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı,
309
Hayrullah veled-i Atâullah
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (25 N. 1235,
es-Seyyid Osman'ın fevtinden), 526
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (23 Ca.
1241, Seyyid Lutfullah'ın azlinden), 526
hayvânât, 302, 556
hazar zahîresi, 469
hazariyye, 83, 116, 117, 118, 159, 196, 197, 371,
560
Hazîne
— Âmire, 49, 66, 67, 68, 69, 70, 128, 175, 176,
197, 212, 219, 236, 241, 255, 258, 268, 273,
288, 292, 304, 308, 309, 346, 347, 348, 354,
356, 357, 467, 485, 486, 487, 488, 490, 547,
548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 560, 561
— Âmire Başdefterdârlığı, 463
— Âmire defteri, 322
— Âmire defterleri, 238, 268, 309
— Hümâyûn hademesi, 340
— Hümâyûn, 555
— kethüdâsı, 469
— Ordu-yı Hümâyûn, 129
— tezkiresi, 455
Hazînedâr Ali Paşa (el-Hâc, Ordu-yı Hümâyûn
çarhcısı, Vezîr Çelik Mehmed Paşa'nın hazî‑
nedârı ve Kütahya mütesellimi, vezîr, sadr-ı
esbak)
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— Adana eyâleti mutasarrıfı ve Maraş vâlisi (8
R. 1196), 223

— Karaman eyâleti mutasarrıfı (2 L. 1205),
183

— Adana eyâleti mutasarrıfı, Habeş eyâleti,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi ve
Cidde sancağı eski mutasarrıfı (24 Ş. 1177),
221

— Karaman eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı, Diyarbekir eski vâlisi (8 B. 1187),
181

— Adana eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi
(3 Z. 1191), 223
— Adana ve Maraş eyâletleri mutasarrıfı, Niğ‑
de ve Kırşehri sancakları mutasarrıfı (6 C.
1181, 222
— Adana ve Maraş vâlisi, 236
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (24 Z. 1179), 201
— Aksaray, Akşehir ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
beylerbeyisi (12 B. 1182), 201
— Akşehir livâsı mutasarrıfı, 199
— Akşehir, Aksaray ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı ve Rakka eski
beylerbeyisi (12 B. 1182), 198
— Aydın sancağı mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı, Haleb eski vâlisi (10 Ra. 1197),
172
— Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
beylerbeyisi (12 B. 1182), 194
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı ve Özi muhâ‑
fızı (11 Za. 1184), 270
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (11 Z. 1189), 270
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi (7 L. 1184), 270
— Haleb eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı Aydın sancağı eski mutasarrıfı (2
Ra. 1199), 235
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(4 L. 1196), 234
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (17 R. 1189), 234
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Rikâb-ı Hümâyûn
eski kaymakamı (15 C. 1170), 232
— Karaman eyâlet mutasarrıfı, Maraş ve Ada‑
na eski vâlisi (16 Ra. 1194), 182
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— Karaman eyâleti ve Aksaray sancağı muta‑
sarrıfı (17 Ş. 1184), 181
— Karaman eyâleti, Aksaray, Akşehir ve Bey‑
şehri sancakları mutasarrıfı, Rakka eski
beylerbeyisi (12 B. 1182), 181
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, Diyar‑
bekir eski vâlisi ve seraskeri (25 Ca. 1191),
242
— Kilis ve A‘zâz sancakları ve Rakka eyâleti
mutasarrıfı, Adana ve Maraş eyâletleri eski
mutasarrıfı (17 M. 1182), 240
— Maraş eyâleti mutasarrıfı ve Adana vâlisi
(12 Ra. 1193), 218
— Maraş eyâleti mutasarrıfı ve Karaman bey‑
lerbeyisi (29 Ca. 1183), 217
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Kilis ve A‘zâz
eski mutasarrıfı (7 L. 1191), 218
— Maraş ve Adana eyâletleri mutasarrıfı (4 L.
1181), 217
— Maraş ve Adana eyâletleri mutasarrıfı, Ka‑
raman eski vâlisi (4 L. 1195), 218
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Karaman eski vâlisi (8 B. 1188),
458
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Karaman ve Maraş eyâletleri eski mu‑
tasarrıfı (20 Ş. 1183), 119
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir vâlisi
ve seraskeri (20 M. 1191), 264
— Rakka eyâleti, Kilis ve A‘zâz sancakları
mutasarrıfı, Adana ve Maraş eyâletleri eski
mutasarrıfı (17 M. 1182), 264
Hazînedâr, 261, 288
— Harem-i Şerîf-i Nebevî, 541
— Haremü'n-Nebevî, 540
Hazînedârlık, 49
— Haremi Şerîf, 540
Hazzo hükûmeti, 272
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hengâm-ı musâlaha, 460

hıyânet, 512, 515

Herik karyesi, 276

hızâne, 436, 455, 496

Hersek (Bosna eyâleti)

Hızır Bey

— livâsı, 107
— sancağı, 104, 105, 106, 115, 469
Hersekli Ca‘fer Bey, bk. Ca‘fer Paşa (Hersekli,
mîr-i mîrân, Kurd Paşa dâmâdı İbrahim
Paşa'nın birâderi)
hesâbını rü’yet, 175, 242, 268, 488
hetk
— a‘râz, 302, 313
— ırz, 344

— Acu livâsı mutasarrıfı (10 L. 1174), 139
Hidayetullah (mîr-i mîrân)
— Amasya livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
mutasarrıfı (13 Ra. 1182), 211
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Dergâh-ı Âlî
eski kapıcıbaşılarından (12 S. 1181), 409
hidmet-i muhâfaza, 82, 120, 152, 158, 301, 327
hilâf
— âdet, 555

Hezargrad, 195

— arz ve mahzar, 215, 523

Hezarmerd livâsı, 412

— arz, 244

hıfz

— emr ü rızâ, 515

— u hırâset, 78, 82, 85, 87, 133, 141, 164, 179,
180, 204, 220, 221, 224, 232, 236, 237, 238,
240, 241, 242, 246, 267, 272, 274, 280, 297,
298, 299, 300, 314, 334, 344, 350, 353, 354,
367, 372, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551,
552, 553, 555, 556, 557, 558, 560
— u hırâset-i memleket, 400
— u hırâset-i raiyyet, 350
— u sıyânet, 559
— ve imâret, 340
Hınıs (Erzurum eyâleti), 347

— emr, 520
— emr-i âlî, 306
— inhâ, 114, 115, 303, 304, 305, 306, 311, 315,
327, 340, 341, 342, 351, 361, 374, 385, 400,
407, 514, 520, 529, 530
— kânûn, 102, 327, 328, 382,
— marzî, 115, 382, 501, 503, 559
— mu‘tâd-ı kadîm, 116, 117
— rızâ, 116, 306, 477, 480, 561
— rızâ harekât, 396
— rızâ-yı mülûkâne, 412

— Kalesi, 309

— şer‘ akd-i münâkehet, 302

— kazâsı, 297, 298, 384, 400

— şer‘ ve kânûn, 114, 275

— livâsı, 296

— şer‘, 66, 284

— sancağı, 296, 297, 298, 299, 301, 313, 347

— şer‘-i şerîf, 382

Hınıs ve Tekman (Erzurum eyâleti)

— şurût, 516

— livâsı, 343

— taahhüd, 279

— mukâtaası, 346

— vâki‘ arz, 361

— sancağı, 347

— vâki‘ iştikâ, 302

— sancakları, 343, 344, 345, 347, 348, 349

hil‘at, 430, 497

hınta, 400, 401, 402, 489, 503

— ilbâs, 461

Hırsova, 161

— fâhire, 430

Hırsova/Hırsofi livâsı, 231

hîlekâr ve hâyin, 114

Hısnıkeyfa livâsı, 289

hilkat ve cibilliyet, 528
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Hille livâsı, 406
Hilmi Mustafa Efendi, bk. Mustafa Hilmi Efendi
himâyet, 179, 268, 284, 296, 355, 385, 545, 546,
551, 552, 560
— ahâli ve fukarâ, 323, 329, 334, 393

126, 138, 154, 155, 165, 182, 191, 211, 212,
442, 447, 449, 472, 477, 478, 499, 501
— Defterdârlığı, 475, 476, 477
— Hazînesi Defterdârlığı, 475

— ahâli-i fukarâ, 369

— Kalesi, 53, 58, 62, 63, 72, 92, 97, 118, 132,
133, 502

— fukarâ ve zuafâ, 314

— Kalesi binâ emâneti, 476

— fukarâ, 60, 560

— Kalesi binâ emîni, 477

— fukarâ-yı raiyyet, 268

— livâsı, 132, 133

— nusûs-ı hutût-ı hümâyûn, 510

— Muhâfızlığı, 64, 97, 130

— ü sıyânet-i sekene ve raiyyet, 345

— sancağı, 53, 58, 62, 63, 71, 72, 74, 92, 97,
118, 132, 134, 137, 171, 207, 212, 272, 442,
448, 450

— ve sıyânet, 117, 156, 175, 204, 221, 222, 246,
260, 262, 272, 275, 284, 285, 298, 304, 313,
343, 347, 352, 353, 380, 382, 385, 386, 387,
388, 389, 391, 392, 395, 396, 457, 478, 498,
545, 547, 548, 549, 550, 553, 555, 556, 561

— sancağı Kalesi, 87
Hram nâhiyesi (Semendire sancağı), 533

— ve sıyânet-i ahâli ve berâyâ, 343

Hristihor karyesi (Manastır nâhiyesi, Paşa sanca‑
ğı), 514

— ve sıyânet-i ahâli ve fukarâ, 353

Hudâ, 214

— ve sıyânet-i ahâli ve raiyyet, 313

Hudâvendigâr, 78, 148, 167

— ve sıyânet-i fukarâ ve raiyyet, 204, 304, 345

— livâsı, 153, 154

— ve sıyânet-i fukarâ ve zuafâya, 347

— sancağı, 50, 55, 56, 58, 61, 63, 65, 86, 88,
100, 113, 119, 120, 127, 138, 156, 159, 160,
161, 165, 168, 195, 223, 226, 228, 233, 408,
409, 433, 441, 452, 529

— ve sıyânet-i fukarâ-yı raiyyet, 385
— ve sıyânet-i mîrî, 478, 498
— ve sıyânet-i raiyyet, 221, 260, 382, 384, 385,
386, 387, 388, 552, 560
Hiron livâsı (Şirvi hükûmeti), 402
Hisarbeyi mezraası (Ferecik nâhiyesi, Paşa san‑
cağı), 512
hisse-i fâiz, 348
Hizan hükûmeti, 392
Hocazâde Hasan Paşa yeğeni Şahin veled-i Ha‑
san, bk. Şahin veled-i Hasan (Hocazâde Ha‑
san Paşa yeğeni)
Hohvenk karyesi (Mahcil sancağı, Çıldır eyâleti),
331
Hoşab hükûmeti nâm-ı diğer Mahmudî, 393
Hotin karyesi (Tatarpazarı nâhiyesi, Paşa sanca‑
ğı), 512
Hotin, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 71, 72, 81,
88, 89, 110, 113, 121, 122, 123, 124, 125,
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Hudi livâsı, 410
hudûd, 83, 224, 236, 237, 238, 295, 303, 314, 315,
337, 338, 340, 341, 347, 399, 406, 557, 558
— İslâmiye, 499, 500, 501
Humus, 412
— livâsı, 262
Hurşid Ahmed Paşa (sadr-ı esbak)
— Haleb vâlisi, 245
Hurşid Bey (Emin Paşa'nın birâderi)
— Muş sancağı hissedârı (11 L. 1254), 398
hurûb, 554
husemâ, 353
huşûnet, 272
— ve şekâvet, 66, 76
— ve taksîrât, 275
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hutebâ, 284, 286, 298, 302, 310, 326, 350, 352,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389,
400, 525, 529
Huyutâniye karyesi (Muş sancağı, Van eyâleti),
394, 395, 396, 397, 398
huzûr, 329, 560
— âlî, 500
— âsafî, 341, 489
— şer‘, 49, 284, 299, 381
hüccâc, 179, 237
— hidâyet-minhâc, 427, 428
— Mısriyye, 428
— müslimîn, 179, 180, 221, 222, 224, 236, 237,
238, 257, 258, 260, 428, 561
— müslimîni istikbâl, 259, 260
— saâdet-minhâc, 160, 179, 428
— zevi'l-ibtihâc, 246, 428, 429
hüccet, 329
— şer‘iyye, 77, 330
hücre-i muattara-i âsumân-fersâ, 542
hücûm, 347, 352
— ve istîlâ, 499, 500
— ve muhâsara, 556
Hüdâverdi Paşazâde Ahmed Paşa, bk. Mâil Ah‑
med Paşa (mîr-i mîrân, Hüdâverdi Paşazâde)
Hüdâverdi Paşazâde Mâil Ahmed Paşa, bk. Mâil
Ahmed Paşa (mîr-i mîrân, Hüdâverdi Pa‑
şazâde)
hüddâm-ı hazîne, 483, 489, 491
hükkâm, 302, 313, 362
hükm-i hümâyûn, 390
Hükûmet-i Şehran livâsı, bk. Harir Hükûmeti
livâsı
Hünkâr Defteri, 109, 135
Hüsameddin (ağa, vezîr)
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, eski şahincibaşı
(12 M. 1207), 106
— Bosna vâlisi, 115, 116
Hüsameddin (bey, paşa, vezîr, ümerâ-i deryâdan)
— Deryâ kapudanı, 434

— Dimyat ve Reşid livâsı mutasarrıfı, Midilli
sancağı eski mutasarrıfı (20 N. 1174), 455
— Midilli maa İskiros livâsı mutasarrıfı (21 Z.
1163), 443
Hüseyin
— Batum livâsı mutasarrıfı Süleyman Sefer‑
li'nin oğlu, 373
Hüseyin
— Batum sancağı hissedârı (21 B. 1265, babası
Sefer Mehmed'in fevtinden), 374
Hüseyin
— Darbhâne nazırı, 274, 279, 284
— Darbhâne-i Âmire nazırı, 275, 280
Hüseyin
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, Dergâh-ı
Âlî Yeniçerileri Ocağı eski Kul kethüdâsı
(24 R. 1178), 508
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (28 S. 1179), 509
Hüseyin
— Haleb alâybeyi, 244
Hüseyin
— Haleb mütesellimi, Dergâh-ı Âlî kapıcıba‑
şısı, 244
Hüseyin
— Meyyafarikin livâsı mutasarrıfı (21 S. 1169,
babası Osman'ın fevtinden), 290
— Meyyafarikin sancağı mutasarrıfı (23 Za.
1173), 291
Hüseyin (ağa, bey, mîr, Çukadâr-ı Rikâb-ı
Hümâyûn)
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (16
C. 1251), 359
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (16
C. 1251, babası Mîr Ali'nin fevtinden), 337
— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı (8
S. 1229, Mîr Hayreddin veled-i Mustafa'nın
bilâ-veled fevtinden), 307, 309, 336, 359
— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı,
337
Hüseyin (Kapudan, mîr-i mîrân, paşa)
— Deryâ kapudanı, 436
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— Deryâ kapudanı ve Cezayir eyâleti mutasar‑
rıfı Kapudane-i Hümâyûn eski kapudanı (6
Ş. 1203), 435
Hüseyin (mîr)
— Ardahan-ı Büzürk livâsı hissedârı (karında‑
şı Mîr Mehmed Emin'in bilâ-veled fevtin‑
den), 333
— Ardahan-ı Büzürk sancağı hissedârı (10 M.
1250), 334
Hüseyin (mîr, Ferhâd Bey'in oğlu)
— Geçvan livâsı hissedârı (19 Z. 1163), 367
— Geçvan sancağı hissedârı (26 Z. 1232, Sü‑
leyman Bey veled-i Mahmud'un bilâ-veled
fevtinden), 368
Hüseyin (mîr-i mîrân)
— Deryâ kapudanı, Yeniçeri eski ağası (13 Ş.
1178), 434
Hüseyin (müteveffâ)
— Fethullah'ın oğlu, 360
Hüseyin (müteveffâ)
— Kulb livâsı eski mutasarrıfı, 290
Hüseyin (paşa, mîr-i mîrân, Seyyid)
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (21 C. 1182), 139
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Acu Kalesi eski
muhâfızı (15 C. 1183), 208
Hüseyin (Seyyid)
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (22 Ş.
1206, el-Hâc Abdullah'ın fevtinden), 517
Hüseyin (Seyyid, Mîr)
— Mecingerd sancağı eski mutasarrıfı, 301
— Mecingerd sancağı mutasarrıfı (16 Ca.
1184, babası Abdurrahman'ın Kırım câni‑
binde fevtinden), 300
Hüseyin (Seyyid, paşa, müteveffâ Seyyid Süley‑
man Paşa'nın birâderzâdesi)
— Kengırı sancağı mutasarrıfı (13 Ra. 1176),
173
Hüseyin Ağa (mîr-i mîrân, Adapazarlı Seyyid
Mehmed Paşa'nın birâderi)
— İçil sancağı mutasarrıfı ve İbrail muhâfızı
(12 Ca. 1205), 228

650

Hüseyin Ağa (Zihneli, vezîr)
— Niğde sancağı mutasarrıfı (27 B. 1202), 186
Hüseyin Ağa
— Kethüdâ-yı sadr-ı âlî, 462
Hüseyin Bey
— Palu hükûmeti eski mutasarrıfı, 283
— Palu kazâsı eski mutasarrıfı (bilâ-veled
fevt), 274
Hüseyin Bey
— Siverek livâsı mutasarrıfı (2 B. 1150), 290
Hüseyin Beyzâde Mehmed, Mehmed (Hüseyin
Beyzâde)
Hüseyin bk. Hâmid Hüseyin
Hüseyin Hâne-i Hâssa
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı (Selh-i C.
1194, Hâfız Ahmed Hâne-i hâssa'nın fev‑
tinden), 178
Hüseyin Hüsnü Efendi
— Vidin defterdârı ve Vidin mübâyaacısı (23
Ra. 1189, Seyyid Ali Efendi'nin kasr-ı ye‑
dinden), 472
Hüseyin Paşa (Dârendeli)
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Maraş eski
beylerbeyisi (27 N. 1171), 187
Hüseyin Paşa (es-Seyyid, vezîr)
— Kars eski muhâfızı, 367
Hüseyin Paşa (İsmail Paşa birâderi)
— Aksaray, Kilis ve A‘zâz mutasarrıfı (7 L.
1177), 201
Hüseyin Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Çorum sancağı
eski mutasarrıfı (4 Z. 1184), 201
Hüseyin Paşa (vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Van eski muhâfı‑
zı (23 L. 1184), 222
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Musul eski vâlisi
(25 Ş. 1183), 222
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Sivas vâlisi ve
Vidin seraskeri (15 C. 1203), 224
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Aydın eski mu‑
hassılı (24 B. 1176), 444
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— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Niğbolu ve Vidin
sancakları eski mutasarrıfı (13 Ş. 1178), 444
— Aksaray, Akşehir ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (2 Za. 1181),
201
— Akşehir, Aksaray ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (2 Za. 1181),
198
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
muhassılı, Ağrıboz ve Karlıili sancakları
eski mutasarrıfı (4 N. 1176), 151
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (8 Za. 1181), 151
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(18 Ra. 1174), 170
— Aydın ve Bender sancakları mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi (Gurre-i Ra. 1182), 170
— Bender ve Aydın sancakları mutasarrıfı ve
Bender Kalesi muhâfızı, Anadolu eski vâlisi
(Gurre-i Ra. 1182), 137
— Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (2 Za. 1181),
194
— Deryâ kapudanı ve Cezayir eyâleti mutasar‑
rıfı (17 B. 1206), 435
— Deryâ kapudanı, 528
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi (5 L. 1180), 270
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Anadolu eski muhâfızı (9 Ra.
1183), 142
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Hanya eski muhâ‑
fızı (3 L. 1206), 144
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(18 Ra. 1185), 234
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Deryâ eski kapudanı (6 R. 1180),
147
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Mora eski muhassılı (2 N. 1182),
148
— Hanya sancağı mutasarrıfı, Deryâ eski ka‑
pudanı (17 B. 1206), 150

— Hotin ve Aydın sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı (12 C. 1182), 133
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Anadolu eski vâlisi (6 C. 1177),
448
— Kandiye Kalesi muhâfızı, 487
— Karaman eyâleti, Aksaray, Akşehir ve Bey‑
şehri sancakları mutasarrıfı (2 Za. 1181),
181
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Aydın eski mu‑
hassılı (24 B. 1176), 437
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Vidin ve Niğbolu
sancakları eski mutasarrıfı (13 Ş. 1178), 438
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Aksaray eski
mutasarrıfı (5 L. 1180), 188
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Hanya eski muhâfızı (4 L. 1181),
457
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (5 Ra. 1182), 413
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski muta‑
sarrıfı (15 S. 1178), 125
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Ağrıboz ve Kar‑
lıili sancakları eski mutasarrıfı (3 Z. 1178),
263
— Rakka eyâleti mutasarrıfı (6 L. 1172, ibkâ),
263
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, eski mîrâhûr-ı
evvel (14 Z. 1171), 262
— Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad
muhâfızı, 104, 534
— Sultanönü sancağı eski mutasarrıfı, 375
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı, Kandiye
eski muhâfızı (8 Ca. 1208), 261
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Musul eski vâlisi (6 N. 1183), 379
— Van muhâfızı, 385
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski muhâ‑
fızı (15 S. 1178), 122
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Hüseyin Paşa (vezîr, Abdülcelilzâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (3 S. 1171), 220
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski
vâlisi (18 R. 1170), 150
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(8 Ra. 1171), 232

Hüseyin Râmî Paşa (Seyyid)
— Çorum livâsı mutasarrıfı (3 R. 1189), 208
Hüseyin veled-i Ebubekir
— Haleb eyâleti tîmâr defterdârı, 245
Hüseyin veled-i Osman
— Semendire sancağı tîmâr defterdârı (15 N.
1208, Ahmed veled-i Süleyman'ın kasr-ı
yedinden), 102

— Kilis ve A‘zâz livâsı ve Haleb eyâleti muta‑
sarrıfı (8 Ra. 1171), 239

Hüseyinabad nâhiyesi (Sivas sancağı), 522

— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eyâleti
eski mutasarrıfı (28 Ra. 1170), 216

Hüseynî (Mîr-lîvâ, Pojgoriseli Osman Paşa yeğe‑
ni Hasan Bey'in karındaşı)

— Musul eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi
(12 Ş. 1171), 412

— İzvornik livâsı mutasarrıfı (24 R. 1176), 109

— Trabzon eyâleti mutasarrıfı (8 L. 1169), 370
Hüseyin Paşa (vezîr, Mekkîzâde)
— Kuds-i Şerîf sancağı ve Şam eyâleti muta‑
sarrıfı, Sayda eski vâlisi (20 R. 1170), 249
— Kuds-i Şerîf, Nablus sancakları ve Şam eyâ‑
leti mutasarrıfı ve mîr-i hâccı (2 M. 1171),
249
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, eski Mîrü'l-hâc (5
L. 1175), 216
— Nablus livâsı ve Şam eyâleti mutasarrıfı,
Sayda eski vâlisi (20 R. 1170), 255

hüsn-i zindegânî, 114, 352, 383, 487, 522, 524
Hüsnü Hüseyin
— Belgrad defterdârı (Evâsıt-ı Ş. 1173), 478
Hüsnü Yusuf Efendi, bk. Yusuf Hüsnü Efendi
Hüsrev Mehmed Paşa (vezîr)
— Bosna vâlisi, 521

I
ılgar, 515
ırzlarını hetk, 284, 297
Istabl-ı Âmire, 245

— Nablus ve Kuds-i şerîf sancakları ve Şam
eyâleti mutasarrıfı ve mîr-i hâccı (2 M.
1171, terkîn), 255

İ

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
ve Cerde başbuğu, Kuds-i şerîf sancağı eski
mutasarrıfı (15 R. 1170), 252

i‘ânet, 60, 65, 298

— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve Mîrü'l-hâccı, Sayda eski vâli‑
si (20 R. 1170), 246

İbiş Ağa

— Şam mîr-i hâccı, 249

ibkâ

— Van eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi (6
C. 1177), 378

İbiklizâde Mustafa Paşa, bk. Mustafa Paşa (İbik‑
lizâde, mîr-i mîrân)
— Çıldır vâlisi Şerîf Selim Paşa'nın kapıkethü‑
dâsı, 362
— emri, 483, 491, 492
— ve berât, 403, 488

Hüseyin Paşa bk. Battâl Hüseyin

— ve buyuruldu, 488

Hüseyin Paşa

— ve gadr, 328

— Gazze livâsı mutasarrıfı (21 Ş. 1169), 251
Hüseyin Paşa
— Niğde livâsı mutasarrıfı (23 Ş. 1183), 184
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— ve icrâ, 559
— ve ihsân, 83, 380
— ve istihdâm, 530
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— ve mukarrer*
— ve tahvîl, 388, 214
— ve takrîr, 314, 483, 502
— ve tevcîh, 76, 83, 114, 175, 281, 282, 285,
297, 299, 328, 383, 386, 387, 400, 447, 476,
480, 481, 486, 514, 519, 532, 534
İbrahim
— Adilcevaz kazâsı nâibi, 352, 382
İbrahim
— Anadolu eyâleti çavuşlar emîni, 529
İbrahim
— Bosna eyâleti eski tîmâr defterdârı Musta‑
fa'nın karındaşı, 114
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi, 531, 532
İbrahim
— Bosna mütesellimi, 114, 532
İbrahim
— Cezayir eyâleti çavuşlar emîni, 531
İbrahim
— Eğil hükûmeti mutasarrıfı (27 Ra. 1169),
274
— Eğil hükûmeti mutasarrıfı, 275
İbrahim
— Keban Madeni emîni, 279
İbrahim
— Matmur karyesi kethüdâsı, 276
İbrahim
— Rum eyâleti defter kethüdâsı (Gurre-i Z.
1178, babası Halil Sergüğüm-i Hazîne'nin
kasr-ı yedinden), 214
İbrahim
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (11 Za.
1201, Ömer veled-i Ali'nin ihtiyârlığından),
514
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (5 Ş.
1190, Züfer'in azlinden), 513
İbrahim
— Rumeli tîmâr defter kethüdâsı (21 S. 1241,
babası Ahmed Çukadâr Hâne-i Seferli'nin
fevtinden), 103

İbrahim
— Semendire livâsı alâybeyi, 102
İbrahim
— Sivas çavuşlar kethüdâsı, 523
İbrahim
— Sivas eyâleti defter kethüdâsı, 524, 525
İbrahim
— Şattülarab kapudanı (Gurre-i N. 1168), 461
İbrahim
— Zaruşad sancağı mutasarrıfı (29 Za. 1177,
babası Abdullah Bey'in fevtinden), 366
İbrahim (ağa, paşa, Delîlbaşı, el-Hâc, mîr-i mîrân)
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Trab‑
lusşam eyâleti eski mutasarrıfı (2 Ş. 1199),
165
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (22 Z. 1200), 365
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı (26 C. 1199),
261
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu, Kars eski muhâfızı (2 S. 1201),
261
İbrahim (Aşcıbaşı yeğeni)
— Kapıkethüdâlığı hizmetinde, 68
İbrahim (bey, İshak Paşa'nın oğlu)
— Şelve beyi, 302
— Şelve sancağı mutasarrıfı (10 B. 1200, İbra‑
him'in fevtinden), 314
— Şelve sancağı mutasarrıfı (22 S. 1173, ibkâ),
314
— Şelve sancağı mutasarrıfı, 302, 313
İbrahim (bey, mîr, Hasan Paşa'nın ammizâdesi)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (28 B.
1167), 318
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (28
M. 1185, karındaşı Mîr Osman'ın fevtin‑
den), 319
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (9 Ş.
1172, karındaşı Ali'nin fevtinden), 318
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318,
320
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İbrahim (bey, paşa)
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (babası Ali
Bey'in refinden), 308
İbrahim (bey, paşa, silâhdâr, vezîr)
— Çıldır eyâleti ve Goniya sancağı mutasarrıfı
ve Faş Kalesi muhâfızı, eski silâhdâr-ı şeh‑
riyârî (Fî 9 L. 1180), 316
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Çıldır eski
vâlisi (4 C. 1181), 294
— Goniya livâsı mutasarrıfı, Çıldır vâlisi ve
Faş Kalesi muhâfızı (18 L. 1180), 375
İbrahim (el-Hâc)
— Adilcevaz kazâsı nâibi, 384
İbrahim (el-Hâc)
— başdefterdâr, 398, 407
İbrahim (el-Hâc)
— Haleb mütesellimi, Dergâh-ı Âlî kapıcıba‑
şısı, 244
İbrahim (el-Hâc, Muhâsebe-i evvel)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı (7 Ra. 1173), 462
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, 463
İbrahim (el-Hâc, müteveffâ)
— Haleb eyâleti tîmâr eski defterdârı, 245
İbrahim (el-Hâc, Toşo-oğlu, Travnik tüccârla‑
rından)
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (15 L.
1174), 519
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (23 Z.
1178, el-Hâc Mehmed'in refinden), 519
İbrahim (Emin Paşa'nın tebaası)
— Muş sancağı hissedârı (11 L. 1254), 398
İbrahim (Kaplan Beyzâde)
— Avlonya livâsı mutasarrıfı, Ohri eski muta‑
sarrıfı (7 L. 1169), 76
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Avlonya sancağı
eski mutasarrıfı (12 Ca. 1171), 80
İbrahim (Kapudan Şa‘bân Beyzâde)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (10 L. 1174), 109
İbrahim (mîr)
— Bayezid sancağı mutasarrıfı (18 S. 1221,
birâder-i Mahmud Bey'in fevtinden), 311
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İbrahim (mîr, Mîr Yusufzâde, Mehmed Şeref
Hân'ın torunu)
— Bitlis hükûmeti eski mutasarrıfı (meflûc), 389
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (5 R. 1224, Mîr
Ahmed'in refinden), 389
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (Gurre-i M.
1212, Mehmed Şeref Hân'ın fevtinden), 388
İbrahim (mîr-i mîrân, el-Hâc)
— Bender livâsı mutasarrıfı (Gurre-i L. 1173),
136
— Bender livâsı mutasarrıfı, Bender Kalesi
muhâfızı ve Bender Kalesi Gönüllüyân-ı
Yesâr ağası (14 B. 1172), 136
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Üsküb sancağı eski mutasarrıfı
(15 S. 1179), 137
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Bender eski
muhâfızı (27 Z. 1181), 130
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Çirmen sancağı eski mutasarrıfı
(12 C. 1182), 137
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Köstendil
sancağı eski mutasarrıfı (15 S. 1178), 154
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Çorum sancağı
eski mutasarrıfı (24 Z. 1177), 53
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Bender eski
muhâfızı (5 L. 1175), 96
İbrahim (mîr-i mîrân, eski çavuşbaşı)
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı (10
C. 1185), 87
İbrahim (mîr-i mîrân, paşa, vezîr)
— Gazze, Remle ve Kuds-i şerîf sancakları
mutasarrıfı (6 S. 1190, Ebuzzeheb Mehmed
Bey'in fevtinden), 255
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Kuds-i şerîf san‑
cağı eski mutasarrıfı (25 Ca. 1191), 234
— Kuds-i şerîf livâsı mutasarrıfı (11 Ra. 1186),
250
— Kuds-i şerîf, Gazze ve Remle sancakları
mutasarrıfı, 254
İbrahim (mîr-i mîrân, Vezîr Mahmud Paşa birâ‑
deri)
— Ohri ve İskenderiye sancakları mutasarrıfı
(4 Ş. 1204), 83

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

İbrahim (müfsid ve mürtekib)
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (Yaşar Ha‑
san'ın refinden), 532
İbrahim (paşa, Mîr)
— Bayezid sancağı mutasarrıfı (29 B. 1230,
tıfl-ı şîr-horde olan Mehmed Behlül Pa‑
şa'nın refinden), 311
— Bayezid sancağı mutasarrıfı, 315
— Diyadin sancağı mutasarrıfı (29 L. 1223,
Mehmed Behlül Paşa'nın refinden), 315

İbrahim Bey (es-Seyyid, mîr-i mîrân, Hacı Pa‑
şazâde)
— Akşehir livâsı mutasarrıfı (14 Z. 1183), 198
İbrahim Bey (Hüseyin Paşa hafîdi)
— Maraş eyâleti mutasarrıfı (29 N. 1186), 217
İbrahim Bey (İshak Paşa'nın oğlu)
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı, 308, 356
— Malazgird sancağı hissedârı (4 Ra. 1208),
308, 356

— Diyadin sancağı mutasarrıfı, 315

— Malazgird sancağı hissedârı (İbrahim Bey'in
refinden), 356

— Eleşkird sancağı eski mutasarrıfı, 306

— Malazgird sancağı mutasarrıfı, 349

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (18 S. 1221,
birâder-i Mahmud Bey'in fevtinden), 305

— Malazgird sancağı mutasarrıfı (9 C. 1207,
İbrahim Beyzâde Ali'nin fevtinden), 355

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (29 L. 1223,
Mehmed Behlül Paşa'nın refinden), 305
İbrahim (ümerâ-i deryâdan)
— Midilli maa İskiros livâsı mutasarrıfı, Dim‑
yat maa Reşid sancağı eski mutasarrıfı (20
N. 1174), 443
İbrahim (Yunus oğlu)
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 520
İbrahim Ağa (el-Hâc, Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşıla‑
rından)
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, 458
İbrahim Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası eski Kul
kethüdâsı (8 Ş. 1192), 509
İbrahim Ağazâde Ali, bk. Ali (Dergâh-ı Âlî Kapı‑
cıbaşılarından, el-Hâc İbrahim Ağazâde)
İbrahim Bey (Ali Bey'in oğlu)
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı, 356
İbrahim Bey (Arabgirli, mîr-i mîrân)
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
sâbık Çavuşbaşı (10 C. 1185), 442
İbrahim Bey (Bayezid mutasarrıfı Mahmud Pa‑
şa'nın birâderi)
— Habur livâsı mutasarrıfı (9 S. 1221), 293
— Habur livâsı mutasarrıfı (18 S. 1221, birâde‑
ri Mahmud Bey'in fevtinden), 293

İbrahim Bey (İzzeddin'in oğlu)
— Hakkâri hükûmeti mutasarrıfı (14 L. 1103,
Seyyid Hân'ın ihrâcından), 393
İbrahim Bey (Mahmud Paşa'nın karındaşı)
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı
(Evâsıt-ı Ş. 1209, Veli ve İbrahim Bey'in
reflerinden), 347
— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasar‑
rıfı, 348
İbrahim Bey (Mehmed veled-i Mîr Mahmud'un
ceddi)
— Hınıs ve Tekman livâları mutasarrıfı, 343
İbrahim Bey (mîr-i mîrân, Abaza Mehmed Pa‑
şa'nın birâderi)
— Goniya sancağı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (26 S. 1202), 377
İbrahim Bey (mîr-i mîrân, Kurd Paşa dâmâdı)
— Avlonya livâsı mutasarrıfı, Yanya eski mu‑
tasarrıfı (8 Ca. 1202), 79
— Yanya livâsı mutasarrıfı (Gurre-i Muhar‑
rem 1202), 64
İbrahim Bey (Veli Paşa'nın karındaşı)
— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasar‑
rıfı, 347
İbrahim Bey
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı, Ribat Kalesi eski muhâfızı (26 B. 1183),
140
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İbrahim Bey
— Girid defterdârı (17 B. 1176), 484, 485
İbrahim bin Hüseyin (el-Hâc)
— Ali veled-i Mehmed Tayfur Paşa'nın vekîli,
329
İbrahim bin Mehmed
— Girid çavuşlar kethüdâsı (15 C. 1231, Ab‑
dullah veled-i el-Hâc Ali'nin kasr-ı yedin‑
den), 527
İbrahim bin Ömer
— Diyarbekir eyâleti çavuşlar kethüdâsı (22 C.
1174, Mahmud'un fevtinden), 527
İbrahim Edhem Efendi (el-Hâc)
— Haremeyn-i Muhteremeyn evkâfı nazırı,
543
İbrahim Edhem
— Ahilkelek livâsı mutasarrıfı (23 R. 1212,
babası Ali Bey'in fevtinden), 357
İbrahim Efendi (el-Hâc)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, sadrıazam eski ket‑
hüdâsı (10 N. 1207), 465
İbrahim Efendi (el-Hâc)
— Vidin defterdârı (18 Z. 1195, Ahmed'in sû’-i
hâlinden), 473
— Vidin defterdârı, Adakalesi ebniyesi me’mû‑
ru (27 S. 1187, İsmail Efendi'nin azlinden),
472
İbrahim Efendi (el-Hâc, es-Seyyid)
— başdefterdâr, 461, 487, 493, 494, 503
İbrahim Efendi (es-Seyyid)
— nişâncı, eski Kethüdâ-yı sadr-ı âlî (5 C.
1190), 504
İbrahim Efendi (es-Seyyid)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, eski Başmuhâsebeci
(6 Za. 1182), 463
İbrahim Efendi (es-Seyyid, vezîr)
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Kethüdâ-yı
sadr-ı âlî ve Ordu nazırı (17 Za. 1191), 295
İbrahim Efendi
— Girid defterdârı (10 R. 1185), 487
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— Girid defterdârı (15 S. 1180), 486
İbrahim Efendi
— Muş kazâsı nâibi, 386
İbrahim Efendi
— Şıkk-ı evvel defterdâr vekîli, Dergâh-ı Âlî
Yeniçerileri eski kâtibi (3 B. 1182), 469
İbrahim Hanîf
— Anadolu eyâleti tîmâr defterdârı (3 Z.
1237), 177
İbrahim Hânzâde Mehmed Hân, bk. Mehmed
Hân (İbrahim Hânzâde)
İbrahim Nâfi‘ Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Özi defterdârı, Bursa eski mukâtaacısı (27
Z. 1200, Mehmed Ağa'nın mahlûlünden),
475
İbrahim Paşa (Anabolulu)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (23 C. 1198), 73
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı, Resmo eski
muhâfızı (16 Ra. 1198), 450
İbrahim Paşa (Dârendeli/Dârendevî, mîr-livâ,
vezîr)
— Amasya livâsı mutasarrıfı (20 N. 1193), 211
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (3 L. 1202), 195
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Amasya eski mu‑
tasarrıfı (29 Z. 1193), 209
— Kengırı livâsı mutasarrıfı, 175
— Kengırı livâsı mutasarrıfı, Maraş eski bey‑
lerbeyisi (7 R. 1193), 174
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Çorum eski muta‑
sarrıfı (4 L. 1194), 206
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski bey‑
lerbeyisi (21 R. 1195), 372
İbrahim Paşa (el-Hâc Mehmed Paşazâde)
— Klis livâsı mutasarrıfı (12 C. 1204), 113
İbrahim Paşa (el-Hâc)
— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Cerde eski baş‑
buğu ve Trablusşam beylerbeyisi (Gurre-i
Ca. 1202), 248
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İbrahim Paşa (es-Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr, elHâc)

İbrahim Paşa (mîr-i mîrân Yenipazarlı Ferhâdzâ‑
de İsmail Paşa'nın oğlu)

— Adana eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(15 Ra. 1206), 224

— Alacahisar sancağı mutasarrıfı (10 Ra.
1189), 84

— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi (16 Ra. 1194), 295

— Alacahisar sancağı mutasarrıfı (5 R. 1191),
85

— İçil livâsı mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi (5 C.
1172), 225

— Alacahisar sancağı mutasarrıfı (Mart 1189),
84

— Kars eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(11 R. 1192), 365

— Alacahisar sancağı mutasarrıfı ve Hotin
muhâfızı (2 N. 1192), 85

— Kars vâlisi, 386
— Kayseriyye sancağı mutasarrıfı ve Bender
başbuğu (5 L. 1201), 189
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, Haleb
eski vâlisi (Gurre-i Ca. 1192), 243
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, Maraş
eski beylerbeyisi (7 Ra. 1190), 242
— Maraş eyâleti mutasarrıfı ve Adana vâlisi
(Gurre-i N. 1206), 219
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Kilis ve A‘zâz
sancakları eski mutasarrıfı (20 M. 1191),
218
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(15 M. 1172), 216
— Rakka eyâleti mutasarrıfı (27 R. 1193), 268
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (3 S. 1171), 262
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Kars eski muhâ‑
fızı (27 R. 1193), 267
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Kars eski muhâ‑
fızı (9 R. 1193), 265
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Şam eski vâlisi
(Gurre-i S. 1205), 266
— Sivas ve Kars eyâletleri mutasarrıfı (5 L.
1192), 205
İbrahim Paşa (Kavayalı)
— Ohri livâsı mutasarrıfı ve Koron Kalesi
muhâfızı (15 Za. 1184), 81
İbrahim Paşa (Kayseriyyelizâde)
— Ankara sancağı mutasarrıfı (13 C. 1203),
169

— İzvornik livâsı mutasarrıfı (29 S. 1184), 110
— Klis livâsı ve Alacahisar sancağı mutasarrıfı
(7 L. 1190), 113
İbrahim Paşa (mîr-i mîrân)
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Resmo eski
muhâfızı (21 Ş. 1191), 453
İbrahim Paşa (mîr-i mîrân, Cin Ali Paşazâde)
— Üsküb sancağı mutasarrıfı ve Niş Kalesi
muhâfızı (10 Ra. 1197), 98
İbrahim Paşa (mîr-i mîrân, İşpuzi kapudanı Ab‑
dullah Paşazâde, İşpuzili Abdullah Paşazâde)
— Çirmen sancağı mutasarrıfı (Gurre-i Mu‑
harrem 1202), 131
— Klis livâsı mutasarrıfı (27 M. 1200), 113
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Klis sancağı
eski mutasarrıfı ve Ada-i Kebîr muhâfızı
(17 N. 1200), 56
— Niğde sancağı mutasarrıfı ve Ada-i Kebîr
muhâfızı, Köstendil eski mutasarrıfı (17 M.
1201), 186
İbrahim Paşa (mîr-i mîrân, vezîr, el-Hâc)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski
vâlisi (16 Ş. 1183), 152
— Çıldır eyâleti mutasarrıfı, Kars eski vâlisi (9
Ca. 1172), 316
— Çıldır vâlisi, 318, 324, 557, 558
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı (8 L. 1169),
269
— Erzurum eski vâlisi, 299, 349
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, 313, 350
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Kars eski
muhâfızı (6 L. 1177), 294
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— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Kars eski vâlisi
(10 L. 1174), 293
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Kars eski vâlisi
(4 L. 1171), 293
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Kars eski vâlisi
(5 L. 1175, ibkâ), 294
— Erzurum vâlisi, 297, 299, 300, 303, 310,
314, 349, 351, 352, 384
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (9 Za. 1187), 143
— Habeş eyâleti mutasarrıfı (3 Za. 1193), 420
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Sela‑
nik eski mutasarrıfı (10 S. 1192), 420
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Cidde eski vâlisi
(17 Z. 1195), 234
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Koridos eski muhâfızı (20 M.
1187), 148
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Koridos eski muhâfızı (20 M.
1187), 148
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Mora eski vâlisi (3 Ş. 1190), 148
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Haleb eski vâlisi (4 L. 1196), 365
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Çıldır eski vâlisi
(18 C. 1174), 363
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(4 N. 1176), 363
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(6 L. 1172), 363
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski vâlisi
(8 Ra. 1171), 363
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Cidde
eski vâlisi (23 C. 1193), 424
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Girit
eyâleti eski mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı (3 Ca. 1189), 423
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Anadolu eski vâlisi (12 N. 1189),
458
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— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Hanya eski muhâfızı (7 L. 1197,
emri geri gelmiştir), 146
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (17 Ş. 1170), 370
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski
vâlisi (27 M. 1179), 371
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Trabzon eski vâlisi (17 Za. 1179),
378
İbrahim Paşa (mîr-i mîrân, Yakovalı Derviş Ah‑
med Paşazâde)
— Delvine sancağı mutasarrıfı (15 Z. 1201), 70
İbrahim Paşa (Osman Paşazâde)
— Deryâ kapudanı (2 N. 1182), 434
İbrahim Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân, Seyyid Meh‑
med Sâdık Paşazâde)
— Alaiye sancağı mutasarrıfı (27 Ş. 1195), 230
— Alaiye sancağı mutasarrıfı (12 L. 1203), 231
İbrahim Paşa (silâhdâr), 328
İbrahim Paşa (silâhdâr, vezîr)
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Selanik ve Kavala eski mutasarrı‑
fı (12 R. 1191), 148
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Hanya eski muhâfızı (13 Ca. 1191), 442
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Hanya muhâfızı (14 Ş. 1190), 442
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Hanya eski muhâfızı (14 Ş. 1190), 88
İbrahim Paşa (vezîr), 487
İbrahim Paşa (vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (15 C. 1170), 220
— Akşehir livâsı mutasarrıfı ve Karaman vâlisi
(26 Z. 1169), 197
— Alacahisar, Semendire ve Beyşehri sancak‑
ları mutasarrıfı ve Belgrad muhâfızı (5 L.
1170), 83
— Beyşehri ve Semendire sancakları mutasar‑
rıfı, Belgrad muhâfızı (20 L. 1169), 192
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— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Adana eski
vâlisi (17 Ş. 1170), 269

İbrahim Paşazâde Mustafa Paşa, bk. Mustafa
(paşa, mîr-i mîrân, İbrahim Paşazâde)

— Diyarbekir vâlisi, 528

İbrahim Paşazâde Süleyman, bk. Süleyman (paşa,
mîr-i mîrân, Trebinli İbrahim Paşazâde)

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Dergâh-ı Mu‑
allâ Yeniçerileri eski ağası (12 L. 1169), 178
— Semendire livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, Tırhala eski mutasarrıfı
(Selh-i R. 1169), 99
— Semendire, Beyşehri ve Alacahisar sancak‑
ları mutasarrıfı ve Belgrad Kalesi muhâfızı
(5 L. 1170), 99
İbrahim Paşa (vezîr)
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Deryâ eski kapu‑
danı (Gurre-i Z. 1183), 439
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Deryâ eski kapu‑
danı (Gurre-i Z. 1183), 445
İbrahim Paşa (vezîr, Özi muhâfızı Vezîr Süley‑
man Paşa'nın oğlu)
— Ohri livâsı mutasarrıfı (27 Za. 1196), 82
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (11 L. 1204), 73
İbrahim Paşa (Yakovalı Hayreddin Paşa yeğeni)
— Sultanönü sancağı mutasarrıfı ve Silistre
Kalesi muhâfızı (3 Ra. 1205), 163
İbrahim Paşa
— Delvine sancağı mutasarrıfı, Çirmen eski
mutasarrıfı (3 Ca. 1202), 70
İbrahim Paşa
— Karesi livâsı mutasarrıfı ve Akkirman Ka‑
lesi muhâfızı, Ohri eski mutasarrıfı (10 Z.
1196), 158
İbrahim Paşa
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı ve Taşhavlu
çiftliği muhâfızı (5 Ca. 1186), 188
— Resmo livâsı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Sultanönü sancağı eski mutasar‑
rıfı (12 M. 1187), 145
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı ve Hırsova
muhâfızı, Kayseriyye eski mutasarrıfı (19
Za. 1186), 161

İbrahim Paşazâde Vezîr Ebubekir Paşa, bk.
Ebubekir (paşa, vezîr, Ağrıbozlu İbrahim
Paşazâde)
İbrahim Paşazâde Vezîr Mehmed Paşa, bk. Meh‑
med Paşa (vezîr, İbrahim Paşazâde)
İbrahim Reşid Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Belgrad defterdârı (19 Ra. 1191), 480
İbrahim Reşid Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Belgrad defterdârı (13 Ra. 1187, Yusuf Hüs‑
nü Efendi'nin azlinden), 479, 480
İbrahim Sârım (Efendi)
— başdefterdâr, 267, 371, 436, 486, 500, 501
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Tersâne-i Âmire
eski emîni (11 S. 1180), 463
İbrahim Sârım Paşa
— Mâliye nazırı, 329
İbrahim Tâhir
— Altunkale livâsı mutasarrıfı (10 B. 1186,
birâderzâdesi Mehmed Hayri'nin fevtin‑
den), 339
İbrahim veled-i Derviş Mehmed
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (25 Ca.
1207, Halil'in mahlûlünden), 524
İbrahim veled-i Halil (Hazîne-i sâbık)
— Sivas eyâleti defter kethüdâsı (3 S. 1192),
215
— Sivas defter kethüdâsı (5 M. 1185, Sivas
vilâyeti defter kethüdâsı Kara Süleyman'ın
refinden), 214
İbrahim veled-i Hasan
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (Gurre-i
S. 1239, Seyyid Rıdvan Bey'in azlinden), 516
İbrahim veled-i Süleyman
— Karaman eyâleti çavuşlar kethüdâsı (13 R.
1185, Mehmed'in tekâüdünden), 521
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İbrail, 51, 58, 89, 99, 119, 120, 192, 228, 473

— nizâm-ı memleket, 304

— Kalesi, 154, 174, 212, 233

— ve cidâl, 382

— muhâfızlığı, 454

— ve fitne, 355

— defterdârlık vekâleti ve Emânet-i Nüzül,
500
İbşir (mîr, Receb Paşazâde)
— Bosna defterdârı, Çavuşlar eski kethüdâsı
(27 Ş. 1218, Mîr İsmail'in mahlûlünden),
470
icmâl, 291, 328, 339, 346, 358, 390, 398
İçil, 121, 137, 168, 174, 181, 186, 198, 204, 218,
223, 230, 242, 253, 371, 378, 414
— livâsı, 225, 227, 228
— sancağı, 131, 138, 155, 163, 165, 172, 176,
180, 182, 188, 193, 201, 204, 205, 208, 217,
220, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 235,
256, 271, 365, 419, 420, 421, 426, 438, 444,
448, 456, 560
i‘dâm, 345, 557, 558
İdris Ağa
— Dâru's-saâde ağası ve Haremeynü'ş-Şerî‑
feyn evkâfı nazırı, 537, 538
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, Dâ‑
ru's-saâdeti'ş-şerîfe eski ağası (7 M. 1208,
Anber Ağa'nın azlinden), 538
ifâde-i hâl
— emri, 197, 349
— emr-i şerîfi, 159
iğmâz ve rehâvet, 297
ihânet, 114, 302
— ve hıyânet, 515
ihkâk-ı hak, 355, 556
ihrâk, 215, 216, 556
— ve hedm, 128, 352
ihrâkun bi'n-nâr, 382
İhrâm/Ram, 162

ihtisâb, 532
ihtiyâr, 114, 302, 310, 314, 381, 431, 436, 495,
514, 525
— ve alîl, 214, 393, 541
ihzâriyye, 532
îkâz-ı fitne, 382
iklîm-i Mısır, 455, 456
i‘lâm, 274, 275, 282, 284, 341, 342, 345, 346, 347,
354, 360, 362, 366, 371, 374, 380, 384, 385,
387, 388, 391, 392, 400, 401, 407, 428, 436,
443, 455, 460, 461, 470, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 485, 486,
487, 488, 491, 492, 493, 494, 497, 498, 500,
502, 517, 530, 532, 534, 537, 538, 539, 540,
541, 549, 553, 554, 555, 556, 559, 560
— hâl, 493
İlbasan, 54, 62, 63, 78, 81, 94, 96, 98, 109, 111,
231, 450, 451
— livâsı, 70, 72
— sancağı, 54, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 71, 73,
74, 77, 80, 97, 112, 129, 132, 133, 134, 167,
438, 444, 448, 454
İlbasanlı Ahmed Paşazâde, bk. Abdullah (bey,
paşa, mîr-i mîrân, İlbasanlı Ahmed Paşazâ‑
de)
İlbasanlı Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa, bk.
Süleyman Paşa (mîr-i mîrân, İlbasanlı Meh‑
med Paşazâde)
İlbasanlı Süleyman Paşazâde Mahmud Paşa, bk.
Mahmud Paşa (mîr-i mîrân, İlbasanlı Süley‑
man Paşazâde)
İlbasanlı Vezîr Süleyman Paşa birâderi Ali Paşa,
bk. Ali (mîr-i mîrân, paşa, İlbasanlı Vezîr
Süleyman Paşa birâderi)

— azîm, 384

İlbasanlı Vezîr Süleyman Paşa'nın birâderi Ali
Paşa'nın oğlu Mahmud Bey, bk. Mahmud
Bey (mîr-i mîrân, İlbasanlı Vezîr Süleyman
Paşa'nın birâderi Ali Paşa'nın oğlu)

— nizâm, 314

ilbâs-ı hil‘at, 304, 489, 490, 497, 500, 503

İhtilâl, 301, 307, 355, 370, 380, 382, 400, 406,
455, 456, 489, 513, 519, 523, 555
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ilhâkan tevcîh, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
63, 64, 69, 71, 72, 76, 78, 82, 83, 84, 88, 91,
92, 97, 100, 110, 115, 120, 122, 125, 130,
131, 133, 134, 138, 139, 152, 155, 158, 160,
161, 164, 165, 166, 168, 180, 181, 182, 183,
186, 188, 190, 193, 194, 197, 198, 199, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 219, 224,
226, 229, 235, 240, 242, 243, 248, 249, 254,
256, 257, 265, 266, 270, 295, 296, 306, 317,
323, 331, 333, 365, 372, 373, 375, 376, 405,
410, 442, 448, 450, 451, 453, 454, 456

imdâdiyye, 159, 428

illet

inâd ve

— hazariyye ve seferiyye, 196
— menzil, 196
— seferiyye mâlı, 352
— sefer, 554
İmirhavi (Çıldır eyâleti)
— livâsı, 336
— sancağı, 309, 336, 337, 359
— ve Acara sancakları, 306

— fıtk, 103

— mel‘anet, 556

— mizâc, 517

— muhâlefet, 268

— vebâ, 386, 486
ilmühaber, 85, 129, 155, 160, 292, 348, 349, 350,
354, 355, 366, 373, 389, 399, 430, 436, 469,
471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490,
491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 501,
548, 549, 552, 553, 560

in‘âm
— hümâyûn, 255
— ve ihsân 519
İnebahtı, 53, 54, 63, 71, 73, 81, 87, 100, 106, 112,
113, 122, 125, 133, 137, 143, 148, 149, 186,
191, 192, 195, 216, 222, 235, 295, 379, 437,
438, 439, 442, 443, 444, 445, 446, 455, 456

— kâimeleri, 361

— Kalesi, 96, 133

— kâimesi, 60, 79, 84, 85, 117, 128, 140, 170,
172, 173, 175, 177, 197, 213, 236, 237, 238,
242, 252, 255, 263, 269, 273, 289, 290, 291,
307, 308, 309, 345, 349, 353, 354, 355, 356,
357, 363, 371, 373, 456, 458, 461, 471, 473,
475, 476, 477, 478, 479, 483, 485, 490, 491,
495, 496, 498, 527, 552

— livâsı, 448, 449, 451

ilticâ, 154, 345, 412
İlyas (bey, mîr-i mîrân, paşa, Keko Ali Paşazâde)
— Dukakin livâsı mutasarrıfı ve Adakale
muhâfızı (8 N. 1199), 92
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Dukakin sancağı
eski mutasarrıfı (3 L. 1202), 73
İmadiye hükûmeti, 406
İmâm Ağa (Mîr-livâ)
— Üzeyr livâsı mutasarrıfı (4 B. 1193, terkîn),
236
— Üzeyr livâsı mutasarrıfı (Fî 7 B. 1179, Me‑
miş Mehmed'in refinden), 236
imdâd, 89
— hazariyye, 308

— sancağı, 53, 70, 71, 72, 75, 86, 96, 97, 124,
127, 134, 152, 424, 437, 438, 444, 448, 450,
451, 459, 462
İnöz, 78
intihâ-yı serhadd-ı mansûre, 502
intikâm, 499, 501
İpekli Mahmud Paşa yeğeni Mahmud, bk. Mah‑
mud (İpekli Mahmud Paşa yeğeni)
İptiçar nâhiyesi (İzvornik sancağı), 115
Îrâd, 196
— Cedîd Defterdârlığı, 467
— Cedîd Hazînesi, 348
— Cedîd-i Hümâyûn defterleri, 349
— Cedîd-i Hümâyûn Hazînesi, 347, 348
— Cedîd-i Hümâyûn, 515
— mukarrere, 84
— ve masraf, 255, 491, 492, 493, 494
irâde
— aliyye, 309, 346, 347, 348, 368, 394, 502
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— aliyye-i cihândârâne, 172

İshak Paşa (vezîr)

— aliyye-i hüsrevâne, 233

— Çıldır vâlisi, 327

— atûfet-i tâcdârâne, 555

— Tiflis vâlisi, 306

— Devlet-i Aliyye, 116, 117

İshak Paşa

— hazret-i cihândârî, 159

— Bayezid mutasarrıfı, 345, 355, 356

— hümâyûn-ı inâyet-makrûn, 542

— Bayezid sancağı mutasarrıfı, 301, 303, 304,
308, 314, 344

— kat‘iyye-i mülûkâne, 477
— merhamet-âde-i mülûkâne, 399
— mülûkâne, 542
— seniyye, 288, 289, 305, 311, 315, 323, 334,
392, 395, 399, 469, 519, 542, 543
— şâhâne, 392, 518, 54
İran, 298, 406
— cânibi, 343, 344, 412
— hudûdu, 406
— seferi, 306
irsâliyye, 213, 301
— hazînesi, 422, 428
— mâlı, 347
İrşova muhâfazası, 70, 162
irtişâ ve ıtmâ‘, 535

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı, Bayezid sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (23 N. 1223), 303
İshak Paşa
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 318
İshak
— Mahcil sancağı eski hissedârı (bilâ-veled
fevt), 333
— Mahcil sancağı hissedârı (8 B. 1229, babası
Mehmed Emin'in ölümü ve ammisi Yusuf-ı
sânî'nin bilâ-veled fevtinden), 332
İs‘ird (Diyarbekir eyâleti)
— kazâsı, 384 livâsı, 290
— livâsı mukâtaası, 292
— mukâtaası, 346
— sancağı, 291, 292

İsa (mîr, Mîr Murtaza'nın oğlu Mîr Ali'nin ced‑
di), 391, 392

iskânbaşı, 266

İsakçı, 98, 460

İskânbaşılık, 236

İshak (bey, mîr, mîr-i mîrân, Hasan Paşazâde)

iskât-ı farîza

— Çıldır eyâleti mutasarrıfı, Oltu eski muta‑
sarrıfı (5 Ş. 1205), 317
— Oltu sancağı eski mutasarrıfı, 324
— Oltu sancağı mutasarrıfı (17 Ş. 1174), 324
İshak (mîr)
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
eski hissedârı, 325
İshak Ağa dâmâdı Seyyid Ahmed Efendi, bk.
Ahmed Efendi (Seyyid, İshak Ağa dâmâdı)
İshak Bey (müteveffâ Abdülfettah Paşa'nın akra‑
bası)
— Bayezid sancağı mutasarrıfı (4 L. 1189, ibkâ,
27 R. 1191), 310
İshak Paşa (müteveffâ), 307
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— Beytullâhi'l-harâm, 497
— Hacc-ı şerîf, 310
iskele, 172
— Katif, 417
İskender (Palu ümerâsından)
— Palu hükûmeti mutasarrıfı (2 Ca. 1173,
Mustafa'nın refinden), 280
İskender Paşa
— Erzurum eyâleti ferîki ve Van ve Çıldır san‑
cakları mutasarrıfı ve Kars Muhâfızı, 361
İskenderiye, 66, 71, 78, 81, 91, 95, 97, 110, 112,
116, 131, 148, 153
— hudûdları, 83
— livâsı, 74, 75
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— sancağı, 62, 64, 65, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 83,
96, 109, 116, 117, 131, 435, 450, 455

— muhârebesi, 178

— Mısır, 455

— ordusu, 162

— Mısır sancağı, 455, 456

— seraskeri, 64

— Mısır livâsı, 455

— Seraskerliği, 52, 88, 153

İskenderiyeli Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa,
bk. Mahmud Paşa (mîr-i mîrân, İskenderi‑
yeli Mehmed Paşazâde)
İskenderiyeli Mehmed Paşazâde Mustafa Paşa,
bk. Mustafa Paşa (İskenderiyeli Mehmed
Paşazâde)
İskenderiyeli Osman Paşa, bk. Osman Paşa (mîr-i
mîrân, İskenderiyeli)
İskerlet nesli, 548
İskerlet Voyvoda (Ligorzâde)
— Boğdan voyvodası (24 C. 1170), 545
— Eflak voyvodası (6 R. 1179), 553
— Eflak voyvodası, 551
— Eflak voyvodası, eski Boğdan voyvadası
(Gurre-i Z. 1171), 550
İskerletzâde Aleksandır/Aleksandri, bk. Aleksan‑
dır/Aleksandri (Voyvoda, İskerletzâde)
İskerletzâde Kostantin Voyvoda, bk. Kostantin
Voyvoda (İskerletzâde)
İslâm Giray Sultan
— Kırım Kalgayı (6 C. 1181), 544
İslâm
— Avlonya ve İlbasan sancakları mutasarrıfı (3
Ra. 1171), 77
— İlbasan ve Üsküb sancakları mutasarrıfı (10
L. 1170), 70
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Delvine eski mu‑
tasarrıfı, 96
İslâmbol, 528
İsmail, 51, 52, 64, 66, 94, 106, 110, 120, 153, 166,
186, 187, 200, 202, 206, 228, 244
— cânibi, 523
— cânibi seraskerliği, 120, 153

— mütevellîsi, 78

İsmail
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (10 Ca.
1191, Receb Paşazâde Mîr Osman ve Mus‑
tafa'nın reflerinden), 520
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (21 L.
1192, Derviş İbrahim'in refinden), 521
İsmail
— Çavuşlar kethüdâsı, 215
İsmail
— Eğil hükûmeti mutasarrıfı (22 Za. 1170,
İbrahim'in mahlûlünden), 275
İsmail
— Eğil hükûmeti mutasarrıfı (23 L. 1174, Sü‑
leyman Bey'in azlinden), 276
— Eğil hükûmeti mutasarrıfı (25 Ş. 1172, Sü‑
leyman'ın refinden), 275
İsmail
— Kandiye çavuşlar emîni (6 S. 1217, babası
Mehmed'in fevtinden), 530
İsmail
— Palu hükûmeti mutasarrıfı (26 N. 1176),
281
İsmail
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (27 Ş. 1185,
Mehmed'in refinden), 523
İsmail
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 523
İsmail
— Vidin defterdârı ve Vidin mukâbelecisi (3 Ş.
1173, emri geri gelmiştir), 471
İsmail (bey, Hâssa silâhşorlarından, Tokmak
Hasan Paşazâde)

— Kalesi, 177

— Karamurthanı derbendi ağası (Fethullah'ın
fevtinden), 238

— Muhâfızlığı, 166

— Üzeyr sancağı mutasarrıfı (14 B. 1193), 236
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— Alacahisar livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 83

— Dukakin sancağı mutasarrıfı, Akkirman ve
Yanıkpalanka muhâfızı (7 L. 1197), 92

— Alacahisar sancağı mutasarrıfı (7 C. 1171),
83

— Hotin ve Dukakin sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı (22 B. 1198), 134

İsmail (bey, Kapı Ağası birâderi)

İsmail (bey, paşa, Emrullah Paşa karındaşı Sâlih
Paşazâde)
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı (20 M. 1203), 195
— Prizrin livâsı mutasarrıfı (7 Z. 1197), 95
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Cisr-i Morova
eski muhâfızı (27 B. 1202), 95
İsmail (el-Hâc)
— Haleb vilâyeti defter kethüdâsı (Gurre-i B.
1184, babası Yusuf'un mahlûlünden), 243
İsmail (es-Seyyid)
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 214
İsmail (mîr)
— Bosna defterdârı (16 Z. 1215, Mustafa Pa‑
şazâde Mîr Süleyman'ın mahlûlünden), 470
— Bosna Hazînesi defterdârı, tîmâr eski tezki‑
recisi (16 Z. 1215), 533
İsmail (Numan Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Ada-i Kebîr eski
muhâfızı (10 L. 1176), 201
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Kırkkilise sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (Gurre-i R. 1174), 129
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Resmo
eski mutasarrıfı (10 M. 1172), 153
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr
sancağı eski mutasarrıfı (15 Za. 1172), 127
— Resmo livâsı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı (2 B. 1170), 144

— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Karahi‑
sar-ı Sahib sancağı eski mutasarrıfı (10 L.
1193), 155
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı (16 Za. 1201), 451
— İskenderiye-i Mısır, Dimyat maa Reşid san‑
cakları mutasarrıfı, İnebahtı eski mutasarrı‑
fı (4 Z. 1201), 456
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı (16 Z.
1192), 165
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı ve Koşan
muhâfızı, Tırhala sancağı eski mutasarrıfı
(3 Ca. 1200), 189
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Hotin eski muhâ‑
fızı (15 Za. 1199), 59
İsmail (paşa, mîr-i mîrân)
— Bender livâsı mutasarrıfı, Akkirman eski
muhâfızı ve Ohri mutasarrıfı (20 Ş. 1196),
138
— Ohri livâsı mutasarrıfı (14 Z. 1201), 83
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Özi muhâfızı (4 L.
1194), 82
İsmail (paşa, mîr-i mîrân, vezîr)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve Sofya seras‑
keri, İnebahtı sancağı eski mutasarrıfı (6 M.
1198), 152
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve Sofya seras‑
keri, İnebahtı sancağı eski mutasarrıfı (6 M.
1198), 152

İsmail (paşa, mîr-i mîrân Keko Ali Paşazâde)

— Avlonya livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski mu‑
tasarrıfı (15 Ş. 1173), 77

— Delvine sancağı mutasarrıfı, Kayseriyye
sancağı eski mutasarrıfı (4 L. 1201), 70

— Avlonya livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski mu‑
tasarrıfı (15 Ş. 1173), 77

— Dimyat ve Reşid sancakları mutasarrıfı,
İskenderiyye-i Mısır muhâfızı (4 Z. 1201),
455

— Avlonya ve Delvine sancakları mutasarrıfı
(26 S. 1175), 77

— Dukakin livâsı mutasarrıfı ve Akkirman ve
Yanıkpalanka muhâfızı (19 Ra. 1198), 92
— Dukakin sancağı mutasarrıfı ve Bender
muhâfızı (27 Za. 1196), 91
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— Avlonya ve Delvine sancakları mutasarrıfı
ve İsmail mütevellîsi (Gurre-i B. 1178), 78
— Avlonya ve Delvine sancakları mutasarrıfı,
İskenderiye sancağı eski mutasarrıfı (8 L.
1170), 77
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— Avlonya ve Delvine sancakları mutasarrıfı,
Vidin ve Niğbolu sancakları eski mutasarrı‑
fı (4 Ş. 1172), 65, 77

— Yanya ve Delvine sancakları mutasarrıfı (4
L. 1171), 61
İsmail (paşa, Yenipazarlı Ferhâdzâde)

— Bender ve Delvine sancakları mutasarrıfı,
Bender Kalesi muhâfızı (15 Ra. 1171), 136

— Alacahisar ve Yanya sancakları mutasarrıfı
(23 N. 1183), 84

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi ve İsmail cânibi seraske‑
ri (4 B. 1199), 106

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Prizrin sancağı
eski mutasarrıfı (22 R. 1179), 54

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Avlonya ve Delvine sancakları eski muta‑
sarrıfı (6 L. 1179), 105
— Delvine sancağı eski mutasarrıfı (mütevef‑
fa), 66
— Delvine sancağı mutasarrıfı (14 Z. 1172), 61
— Delvine ve Avlonya sancağı mutasarrıfı ve
İsmail mütevellîsi (Gurre-i B. 1178), 66
— Delvine ve Avlonya sancakları mutasarrıfı,
İskenderiye eski mutasarrıfı (8 L. 1170), 65
— Delvine, Avlonya ve İlbasan sancakları mu‑
tasarrıfı (6 L. 1177), 66
— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Delvine ve Avlonya sancakları eski muta‑
sarrıfı (6 L. 1179), 107
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı (20 Za. 1197), 450
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı (8 L. 1169), 448
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı (25 L.
1188), 449
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Tırhala eski mutasarrıfı (9 Za.
1187), 449
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Köstendil san‑
cağı eski mutasarrıfı (Gurre-i Ca. 1170), 74
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (8 Z. 1169), 53

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski
mutasarrıfı (20 N. 1169), 53
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Avlonya eski mu‑
tasarrıfı (10 L. 1176), 93
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (12 B. 1170), 92
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (6 L. 1179), 93
— Prizrin sancağı mutasarrıfı (3 R. 1172), 93
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Prizrin sancağı
eski mutasarrıfı (6 Ş. 1182), 96
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Üsküb sancağı eski
mutasarrıfı (11 L. 1182), 62
İsmail (Seyyid Mehmed'in karındaşı)
— Anadolu eyâleti çavuşlar emîni (10 B. 1176),
529
İsmail (Seyyid)
— Van eyâleti tîmâr kethüdâsı (14 Ş. 1208, Sey‑
yid el-Hâc Ahmed'in kasr-ı yedinden), 403
İsmail (Seyyid, Seyyid Derviş Mehmed'in oğlu)
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (29 R. 1177,
Mehmed'in refinden), 522
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (18 L. 1182,
Mehmed'in refinden), 522
İsmail (Uskupyeli Ali Paşazâde)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 109
— Klis sancağı mutasarrıfı, İzvornik sancağı
eski mutasarrıfı (Gurre-i L. 1176, Yayçeli
Mehmed Paşa'nın refinden), 112

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Delvine ve Yanya
sancakları eski mutasarrıfı (23 Ra. 1172),
124

İsmail Ağa (el-Hâc, vezîr)

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı,
Vidin Kalesi muhâfızı, Delvine ve Yanya
sancakları eski mutasarrıfı (23 Ra. 1172), 121

İsmail Bey (Reşid Paşa hazînedârı)

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Kapudan
Paşa eski kethüdâsı (15 R. 1203), 424
— Kapıcıbaşı, 288
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İsmail Bey (Seyyid, Beyzâde)
— Mihrani livâsı mutasarrıfı (2 B. 1150), 290
İsmail Bey
— Zengene livâsı mutasarrıfı (21 Ca. 1117), 411
İsmail Beyzâdelerden Hacı Ali Bey, Hacı Ali Bey
(İsmail Beyzâde)
İsmail Beyzâdelerden Hacı Devletşâh Bey, Hacı
Devletşâh Bey (İsmail Beyzâde)
İsmail Beyzâdelerden Mehmed Tâhir Bey, bk.
Mehmed Tâhir Bey (İsmail Beyzâde)
İsmail Beyzâdelerden Yensur Bey, bk. Yensur
veled-i el-Hâc İsmail
İsmail bin Ali
— Kandiye çavuşlar emîni (9 L. 1194, el-Hâc
Mustafa'nın kasr-ı yedinden), 530
İsmail Efendi (el-Hâc)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Zimmet eski halîfe‑
si (12 S. 1185), 464
İsmail Efendi (mîr)
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (21 Ca. 1197,
Hasan Mektûbî'nin hastalığından), 533
İsmail Efendi
— başdefterdâr, 474
İsmail Efendi
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Kalemiyye eski
halîfesi (24 Z. 1201), 465
İsmail Efendi
— Vidin defterdârı ve Vidin eski mukâbelecisi
(20 Z. 1183), 472
İsmail Hakkı Ağa (es-Seyyid, Dergâh-ı Muallâ
kapıcıbaşılarından)
— mütesellim, 518
İsmail Hazîne
— Erzurum Mâliye defterdârı (8 Ş. 1189,
Mehmed Hâne-i Seferli-i sâbık'ın fevtin‑
den), 495
İsmail ibn-i İbrahim
— Van eyâleti defter kethüdâsı (21 C. 1235,
Mehmed Sâdık'ın bilâ-veled fevtinden), 403
İsmail Paşa (Abdi Paşa eski delîlbaşısı)
— Akşehir livâsı mutasarrıfı (22 Ca. 1206), 200
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İsmail Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı (15 R. 1201),
153
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Anadolu eski vâlisi (4 L. 1201), 120
— Kayseriyye sancağı mutasarrıfı, Özi eski
vâlisi (3 L. 1202), 189
İsmail Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Mora eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski vâlisi
(17 B. 1205), 459
İsmail Paşa (mîr-i mîrân, Ahmed Paşazâde)
— Alacahisar livâsı mutasarrıfı (23 Ra. 1186),
84
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Kocaili eski muta‑
sarrıfı (15 N. 1198), 158
— Karesi livâsı mutasarrıfı (Gurre-i C. 1196),
158
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı (4 Ş. 1193),
189
— Kırşehri sancağı mutasarrıfı ve İbrail muhâ‑
fızı, Karesi eski mutasarrıfı (16 R. 1202),
192
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Karesi eski muta‑
sarrıfı (28 C. 1197), 453
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (21 N. 1193), 55
— Köstendil sancağı mutasarrıfı, Alacahisar
eski mutasarrıfı (20 C. 1193), 55
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski
mutasarrıfı (4 L. 1195), 162
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı ve Ada-i Kebîr muhâfızı (4 L.
1194), 97
İsmail Paşa (mîr-i mîrân, Ohrili)
— Delvine sancağı mutasarrıfı, Ohri eski mu‑
tasarrıfı (3 L. 1202), 70
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı, Delvine eski
mutasarrıfı (3 R. 1204), 451
— Kırşehri sancağı mutasarrıfı ve Akkirman
muhâfızı, İnebahtı eski muhâfızı (6 L.
1206), 192
— Ohri livâsı mutasarrıfı (29 M. 1200), 82
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İsmail Paşa (mîr-i mîrân, vezîr)
— Aksaray ve Sultanönü sancakları mutasar‑
rıfı ve Özi Kalesi muhâfızı, Kırşehri eski
mutasarrıfı (8 B. 1188), 202
— Akşehir livâsı mutasarrıfı, Ankara eski mu‑
tasarrıfı (27 M. 1190), 199
— Akşehir livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (4 N. 1195), 199
— Amasya livâsı mutasarrıfı, Edirne eski
bostâncıbaşısı (23 L. 1184), 211
— Ankara livâsı mutasarrıfı ve Perezen adası
muhâfızı (22 Ca. 1200), 169
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr
sancağı eski mutasarrıfı (7 Ş. 1189), 168
— Çorum livâsı mutasarrıfı ve Perezen adası
muhâfızı, Ankara eski mutasarrıfı (22 M.
1201), 209
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Sultanönü
sancağı eski mutasarrıfı (3 R. 1189), 155
— İlbasan ve Avlonya sancakları mutasarrıfı
(Fî 4 L. 1177), 71
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı (23 Za. 1185),
191
— Kırşehri ve Klis sancakları mutasarrıfı ve
Hotin muhâfızı, İnebahtı eski muhâfızı (22
B. 1188), 191
— Klis livâsı ve Kırşehri sancağı mutasarrıfı
ve Hotin muhâfızı, İnebahtı eski muhâfızı
(22 B. 1188), 113
— Kocaili livâsı mutasarrıfı ve Perezen adası
muhâfızı, Akşehir eski mutasarrıfı (5 S.
1198), 453
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Akşehir sancağı
eski mutasarrıfı (10 L. 1193), 453
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Amasya eski muta‑
sarrıfı (26 Za. 1184), 184
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Kocaili eski
mutasarrıfı (2 B. 1194), 162
— Sultanönü ve Aksaray sancakları mutasar‑
rıfı ve Özi Kalesi muhâfızı, Kırşehri eski
mutasarrıfı (8 B. 1188), 161
— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Perezen muhâfı‑
zı, Kocaili eski mutasarrıfı (10 B. 1199), 64

İsmail Paşa (Seyyid, vezîr)
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı (5 L. 1192, ibkâ), 146
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Girid eski vâlisi (17 C. 1192), 145
İsmail Paşa (vezîr), 74
İsmail Paşa (Yenişehirli, vezîr)
— Girid eyâleti mutasarrıfı (Selh-i Ş. 1191), 143
— Tırhala livâsı mutasarrıfı (19 B. 1186), 58
İsmail Paşa yeğeni Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa
(mîr-i mîrân, İsmail Paşa yeğeni)
İsmail Paşa
— Dukakin mütesellimi (Kahraman Paşa'nın
refinden), 90
İsmail Paşazâde Mîr Ali Râif, bk. Ali Râif (mîr,
İsmail Paşazâde)
İsmail Râif Paşa, bk. Râif İsmail Paşa
İsmail veled-i Yusuf (el-Hâc)
— Haleb eyâleti defter kethüdâsı (13 L. 1198,
Ali Hâne-i Seferli-i sâbıkın refinden), 244
ismi
— açık emr-i şerîf, 278, 282, 283, 284, 288
— açık tevcîh, 262, 277, 278, 282, 283, 284, 287
— ve târihleri açık emr, 559
İspayrıd livâsı, 393
İspir livâsı, 313
İstanbul
— Baruthânesi, 507
— Mukâtaacılığı pâyesi, 487
— mukâtaacısı, 503
İstanköy, 186, 253
— cezîresi, 435
İstefan (Mihalzâde)
— Eflak voyvodası (15 Ş. 1177, karındaşı Kos‑
tantin Voyvoda'nın fevtinden), 552
istid‘â, 61, 83, 103, 115, 129, 277, 278, 281, 283,
286, 287, 288, 314, 340, 355, 359, 381, 383,
387, 398, 403, 431, 436, 460, 484, 486, 489,
490, 493, 494, 520, 524, 529, 530, 536, 543,
558
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istihdâm, 67, 101, 102, 103, 104, 114, 115, 116,
177, 178, 196, 214, 215, 216, 237, 243, 244,
245, 246, 323, 334, 368, 403, 461, 462, 470,
474, 496, 497, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 556
— defteri, 531
— emri, 177, 178, 215, 403
— emr-i şerîfi, 403
— hükmü, 103, 115, 214, 512, 529, 532
istikbâl-i hüccâc-ı müslimîn, bk. hüccâc-ı müs‑
limîni istikbâl
istîlâ, 499, 500, 522
— a‘dâ, 341, 342

İzzeddin
— Hakkâri hükûmeti mutasarrıfı, 393
İzzet Ahmed Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Aydın livâsı mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi
(25 Ca. 1191), 171
— Belgrad vâlisi, 481
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Kuds-i şerîf
sancağı eski mutasarrıfı (13 Ca. 1192), 270
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Vidin eski
muhâfızı (8 B. 1188), 294
— Erzurum vâlisi, 303, 401
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (12 Ra. 1193), 234

— sürrâk, 338

— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Kars eski muhâfı‑
zı (6 L. 1189), 234

— şeyb ü herem, 497

— Haleb vâlisi, 267

İstranil karyesi (Sana nâhiyesi, Bosna sancağı),
115
İşpuzi Kalesi, 116, 117
İşpuzili Abdullah Paşa, bk. Abdullah (paşa, mîr-i
mîrân, İşpuzili)
iştikâ, 272, 285, 300, 302, 352, 486, 489, 513,
514, 520, 556
iştirâken
— ber-vech-i mâlikâne, 308
— tevcîh, 102, 156, 274, 292, 318, 321, 322,
329, 330, 331, 334, 335, 337, 338, 359, 361,
368, 370
İvaz Mehmed Paşazâde el-Hâc Halil Paşa, bk.
Halil Paşa (el-Hâc, vezîr, sadr-ı esbak, İvaz
Mehmed Paşazâde)

— Hotin ve Yanya sancakları mutasarrıfı, Ho‑
tin Kalesi muhâfızı (26 Ra. 1196), 134
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(Selh-i Ca. 1189), 364
— Köstendil livâsı mutasarrıfı (25 C. 1195), 55
— Köstendil sancağı mutasarrıfı (21 Za. 1195),
56
— Kuds-i şerîf livâsı mutasarrıfı, Aydın sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (16 Za. 1191), 251
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (28 L.
1185), 125
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Ruscuk cânibi
seraskeri (14 Ra. 1185), 119

İvaz Mehmed Paşazâde Halil Paşa, bk. Halil Paşa
(el-Hâc, vezîr, sadr-ı esbak, İvaz Mehmed
Paşazâde)

— Sivas eyâleti ve İçil sancağı mutasarrıfı (20
S. 1193), 205

İvlaşiçi karyesi (Hram nâhiyesi, Semendire san‑
cağı), 533

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (28 L.
1185), 122

İzladi nâhiyesi (Niğbolu sancağı), 521
İzvornik, 67, 76, 112, 113, 158, 164, 185, 202

— Vidin muhâfızı, 472

— livâsı, 109, 110

— Yanya sancağı mutasarrıfı ve Hotin muhâfı‑
zı (4 L. 1196), 64

— sancağı, 65, 70, 71, 97, 98, 109, 112, 115,
153, 201

— Yanya ve Köstendil sancakları mutasarrıfı
(6 Z. 1195), 63
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İzzet Mehmed Paşa (vezîr, Sadr-ı sâbık)

J

— Amasya livâsı mutasarrıfı ve Sivas vâlisi (9
Z. 1193), 211

Jabyak Kalesi, 116, 117

— Anadolu vâlisi ve Bahr-i Siyah boğazları
Anadolu cânibi muhâfızı, 518

Jarko karyesi, bk. Bilevirile karyesi(Belgrad nâhi‑
yesi, Semendire sancağı)

— Aydın livâsı mutasarrıfı (25 R. 1188), 171

Jengabad/Zengabad livâsı, 408

— Aydın livâsı mutasarrıfı (9 Ca. 1189), 171
— Belgrad muhâfızı, 514
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, İçil sancağı eski mutasarrıfı (15
R. 1201), 138
— Deryâ kapudanı, 462

K
kabâil/kabâyil, 267, 310, 380, 382, 395
Kabban/Gobban/Kobban livâsı, 417
Kâdı İbrahim Paşa (mîr-i mîrân)

— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (7 S. 1201), 271

— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Kocaili eski mutasarrıfı (9 M.
1194), 138

— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi (5 N. 1194), 295

— Ohri livâsı mutasarrıfı ve Akkirman muhâ‑
fızı, Bender eski muhâfızı (20 Ş. 1196), 82

— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, İçil
sancağı eski mutasarrıfı (4 B. 1201), 421
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı (12 L. 1200), 150
— İçil livâsı mutasarrıfı, Diyarbekir eski vâlisi
(15 Ra. 1201), 228

kâdı, 60, 82, 138, 214, 244, 267, 268, 297, 298,
300, 302, 303, 304, 305, 310, 345, 347, 350,
352, 355, 366, 374, 382, 388, 540, 554,
— ve nüvvâb arzları, 350
Kafirviranı karyesi (Sarsab nâhiyesi, Maraş san‑
cağı), 536
Kahire-i Mısır, 541

— İçil livâsı mutasarrıfı, Mısır eski vâlisi (21
Za. 1192), 227

Kahkik karyesi (Sivas sancağı), 523

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı (27 Ş.
1205), 425

Kahraman (vezîr, Mahmud Paşazâde)

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Aydın
eski muhassılı (12 N. 1189), 423
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Aydın
eski muhassılı, 424
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski
vâlisi (17 B. 1205), 425
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(16 Ra. 1194), 265
— Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı (2 S. 1197), 100

kahr u tedmîr, 184, 204, 499, 501
— Avlonya ve Delvine sancakları mutasarrıfı
(6 L. 1179), 78
— Delvine ve Avlonya sancakları mutasarrıfı,
Prizrin eski mutasarrıfı (6 L. 1179), 66
— Dukakin livâsı mutasarrıfı ve eski mütesel‑
limi (17 M. 1171), 90
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Boğdan başbu‑
ğu (Gurre-i C. 1182), 54
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Prizrin sancağı eski
mutasarrıfı ve Dukakin mütesellimi (11 Za.
1173), 80

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Cidde eski vâli‑
si ve Bahr-i Sefîd Boğazı başbuğu (18 R.
1205), 207

— Prizrin livâsı mutasarrıfı (2 R. 1178), 93

— Sivas vâlisi, 523

— Prizrin ve Dukakin sancakları mutasarrıfı
(24 C. 1171), 93

— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Ohri sancağı eski
mutasarrıfı (27 B. 1174), 93
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Kahraman Paşazâde Abdi Paşa, bk. Abdi Paşa
(mîr-i mîrân, Kahraman Paşazâde)
Kahraman Paşazâde Abdurrahman Paşa, bk. Ab‑
durrahman Paşa (Kahraman Paşazâde)
Kahraman Paşazâde Ali Paşa, bk. Ali Paşa (mîr-i
mîrân, Kahraman Paşazâde)

Kalu Mehmed (mîr-i mîrân, paşa, Hacı Paşazâde)
— Avlonya sancağı mutasarrıfı ve İnöz muhâ‑
fızı (8 B. 1188), 78
— Avlonya ve Delvine sancakları mutasarrıfı
(13 L. 1180), 78

Kahraman Paşazâde Numan Paşa, bk. Numan
Paşa (Kahraman Paşazâde)

— Delvine ve Avlonya sancakları mutasarrıfı,
İskenderiye eski mutasarrıfı (13 L. 1180),
66

Kahraman Paşazâde Tâhir, bk. Tâhir (bey, paşa,
mîr-i mîrân, Kahraman Paşazâde)

— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Yanya sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (3 Ş. 1178), 75

kaht u galâ, 60, 285, 386

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı (14 Z.
1192, terkîn), 165

kâime, 274, 345, 347, 355, 383, 384, 497, 516,
521, 532, 556, 558
Kalabin karyesi, 276
Kalamata nâhiyesi (Mora sancağı), 459
kale, 117, 302, 313, 350, 352, 353, 363, 364, 365,
377, 386, 393, 400, 426, 437, 447, 449, 450,
451
— neferâtı, 374, 385, 386, 525
— ta‘mîri, 68, 560
— atîk ve cedîd dizdârları, 525
— pâdişâhî, 390
Kale-i Acu livâsı bk. Acu livâsı
Kale-i Cedîd bk. Yenikale
Kale-i Kebîr Tezkireciliği pâyesi, 486
Kale-i Kerek livâsı, 251
Kale-i Soğucak/Soğudak livâsı bk. Soğucak livâsı
Kalesi
kalemiyye, 140, 174, 175, 176, 212, 213, 232, 237,
238, 239, 273, 292, 347, 348, 349, 489

— Köstendil livâsı mutasarrıfı ve Akkirman
muhâfızı, Avlonya eski mutasarrıfı (Gurre-i
Ca. 1192), 55
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Yanya eski muta‑
sarrıfı (4 L. 1194), 94
— Yanya livâsı mutasarrıfı (12 N. 1177), 62
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (23 N. 1193), 63
kalyon, 436
kalyonlar
— kâtibi, 467, 468
— kitâbeti, 506, 507
Kâmil Ahmed Paşa (vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski
muhâfızı (4 L. 1171), 443
— Bosna eski vâlisi (müteveffa), 116
— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı
(8 L. 1169), 104

— defterleri, 346

— Bosna vâlisi, 92, 109, 111

— halîfesi, 465

— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Hanya eski muhâfızı (Gurre-i L.
1173), 142

Kalender Paşa (es-Seyyid)
— Maraş beylerbeyisi, 536
— Maraş ve Trablusşam eyâletleri mutasarrıfı,
536
Kalgay, 543, 544, 545
Kalgaylık, 49
kaliçe ve bisât, 352
Kalkandelen nâhiyesi (Üsküb sancağı), 512
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— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Mısır eski vâlisi (16 C. 1175), 142
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski
mutasarrıfı (6 C. 1172), 147
— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Selanik eski mutasarrıfı (8 L. 1169), 107
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— İçil sancağı mutasarrıfı (2 C. 1175, emri geri
gelmiştir), 229

— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, Vidin eski
muhâfızı (16 Z. 1183), 509

— İçil ve Alaiye sancakları mutasarrıfı, Mısır
eski vâlisi (2 C. 1175, emri geri gelmiştir),
225

— İçil livâsı mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi (29
Ca. 1179), 225

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı (19 S. 1177), 448
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı, Mora eski
muhâfızı (27 S. 1171), 448

— Kars eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski vâlisi
(6 L. 1177), 363
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Kars eski vâlisi
(23 Ra. 1179), 217

— Kandiye muhâfızı, 484

— Maraş ve Adana eyâletleri mutasarrıfı, İçil
sancağı eski mutasarrıfı (15 Z. 1179), 217

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski
muhâfızı (4 L. 1171), 437

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Adana eski vâlisi (6
C. 1181), 125

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Kandiye
eski muhâfızı (7 Za. 1173), 422

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı,
Vidin Kalesi muhâfızı, Adana eski vâlisi (6
C. 1181), 122

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Bosna eski vâlisi (3 Z. 1170), 456
Kâmil Mustafa (mîr, Mîr Abdullah'ın oğlu)
— Pertekrek sancağı hissedârı (29 S. 1247,
Mehmed Şâkir'in keff-i yedinden), 329
Kandıra nâhiyesi (Kocaili sancağı), 531
Kandiye, 86, 144, 145, 171, 261, 421, 422, 437,
440, 444, 446, 457, 458, 484, 485, 486
— dîvânı çavuşlar emîni, 530
— Kalesi, 86, 141, 142, 143, 423, 487
— sancağı, 527, 530
Kangal karyesi (Aynülarus nâhiyesi, Maraş san‑
cağı), 536
Kapan çelebisi, 468
kapı kulları mevâcibi, 489
kapıcıbaşılık, 516
Kapıkethüdâlığı, 68
kapıkethüdâsı, 61, 90, 175, 277, 282, 287, 348,
362, 419
Kapıkıran Mehmed Paşa (vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Dergâh-ı Âlî
Yeniçerileri eski ağası (22 B. 1184), 222
— Adana ve Maraş eyâletleri mutasarrıfı, İçil
sancağı eski mutasarrıfı (15 Z. 1179), 222
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Dergâh-ı Mu‑
allâ Yeniçerileri eski ağası (5 L. 1175), 151

kapısız
— eşkıyâ, 211, 299
— levendât, 180, 204, 222
— levendât eşkıyâsı, 152, 184, 207, 210, 294, 317
— makûleleri, 299
Kaplan (bey, mîr-i mîrân)
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Delvine sancağı eski mutasarrıfı
(22 N. 1171), 136
— Delvine sancağı mutasarrıfı (10 L. 1176), 66
— Delvine, Avlonya ve İlbasan sancakları mu‑
tasarrıfı, Klis sancağı eski mutassarıfı (16 B.
1170), 65
— Ohri sancağı mutasarrıfı, Bender sancağı
eski mutasarrıfı (16 Ş. 1172, Ömer Paşa'nın
azlinden), 80
Kaplan Beyzâde İbrahim, bk. İbrahim (Kaplan
Beyzâde)
Kaplan Giray Hân
— Kırım hânı (25 R. 1143), 543
Kaplan Giray Hânzâde Selim Giray Sultan, bk.
Selim Giray Sultan (Kaplan Giray Hânzâde)
Kaplan Giray Sultan (Kırım Giray Hân'ın oğlu)
— Kırkkilise sancağı hissedârı (6 R. 1183), 129
Kaplan Giray Sultan (Selim Giray Hânzâde)
— Kırım hânı, eski Nureddin (25 L. 1183), 544
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Kaplan Paşa (Mustafa Paşazâde)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (6 Z. 1189), 110
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı (9 Za. 1187),
161
Kapudan Şa‘bân Beyzâde İbrahim, bk. İbrahim
(Kapudan Şa‘bân Beyzâde)
kapudan, 519, 520
— esbak, 426, 441
Kapudane
— Hümâyûn, 435
— Hümâyûn kapudanı, 433, 434
Kapudanlık, 433, 434, 460, 461
— Anabolu, 460
— Deryâ, 49, 433, 434
— Süveys, 460
— Şattülarab, 461
kapudanpaşalık, 460
Kara Eflak, 64, 554
— kazâları reâyâları, 554

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
Levendât ve Cerde başbuğu (7 Za. 1186),
253
Karaca Nikola
— Eflak voyvodası, Dîvân-ı Hümâyûn eski
tercümânı (Gurre-i S. 1196), 553
Karacadağ
— ahâlisi, 109
— seferi, 92, 111
Karacakale karyesi (Ulyâ nâhiyesi, Zaruşad nâhi‑
yesi, 366)
Karadağ livâsı, 411
Karadeniz, 224, 296
— Boğazı, 169, 454
Karaharman, 185
Karahisar-ı Sahib, 56, 101, 146, 149, 162, 190,
203, 235, 253, 365
— livâsı, 163, 165, 166
— sancağı, 50, 54, 56, 63, 79, 120, 130, 131,
137, 138, 155, 157, 161, 165, 176, 185, 187,
189, 191, 192, 195, 197, 207, 208, 210, 216,
221, 223, 228, 229, 239, 270, 365, 375, 528

— kazâlarının muhâfazası, 554

Karahisar-ı Şarkî livâsı, 296

— memleketi reâyâsı, 554

Karahisarî Vezîr Seyyid Ali Paşa, bk. Ali Paşa
(Seyyid, vezîr, Karahisarî)

Kara Mehmed (ağa, paşa, serbevvâbîn-i Dergâh-ı
Âlî ve silâhşor-ı şehriyârî, mîr-i mîrân)
— Çirmen sancağı mutasarrıfı, Ordu-yı
Hümâyûn konakcısı (22 Ca. 1205), 131
— Klis livâsı mutasarrıfı ve Misivri muhâfızı,
Çirmen eski mutasarrıfı (18 B. 1205), 113
Kara Mustafa (Seyyid, Seyyid Veliyyüddin oğlu)
— Diyarbekir eyâleti tîmâr tezkirecisi (21 M.
1212, Abdülbedî‘'in fevtinden), 533
Kara Osmanoğlu, 169
Kara Süleyman Cündî
— Rum vilâyeti defter kethüdâsı (29 C. 1184,
Defter kethüdâsı İbrahim'in ordudan firâ‑
rından), 214
Karaca Ali (paşa, mîr-i mîrân)
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski bey‑
lerbeyisi (Gurre-i C. 1187), 217
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Karahisarîzâde Vezîr Ahmed Paşa, bk. Ahmed
Paşa (vezîr, Karahisarî/Karahisarîzâde)
Karalar karyesi (Budaközü nâhiyesi, Sivas sanca‑
ğı), 525, 526
Karaman, 56, 60, 89, 121, 123, 126, 127, 143,
150, 151, 152, 164, 184, 192, 196, 197, 204,
205, 206, 216, 217, 218, 220, 222, 225, 227,
229, 234, 240, 247, 256, 262, 263, 270, 295,
296, 364, 371, 372, 378, 379, 401, 419, 427,
451, 454, 458
— Çavuşân Emâneti, 531
— Çavuşân Kethüdâlığı, 521
— Defter Kethüdâlığı, 200
— Ereğlisi, 376
— eyâleti, 49, 119, 178, 179, 180, 181, 183,
184, 192, 193, 194, 197, 198, 201, 202, 207,
221, 419, 427, 521
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— Eyâleti Çavuşlar Kethüdâlığı, 522

— cânibi seraskerliği, 294, 295, 372

— Tîmâr Defterdârlığı, 200

— eyâleti, 49, 205, 293, 363, 365, 366, 367, 368

Karamurthanı, 236, 238

— Kalesi, 366, 367

— ağalığı, 239

— sahrâsı, 215

— ağası, 238

— seraskeri, 94

— derbendi, 238

— yeniçerileri ağası, 367

Karamütesellim Ahmed Paşa
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr
sancağı eski mutasarrıfı (10 Ra. 1191), 195
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı (8 Z. 1187), 194
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Beyşehri eski mutasarrıfı (27 Ş.
1189), 148
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (7 L. 1190), 155
Karapınar karyesi (Ulyâ nâhiyesi, Zaruşad nâhi‑
yesi), 366
kârbân, 272
Karçikan, 383, 384
Karesi, 63, 97, 98, 100, 127, 146, 153, 163, 168,
185, 186, 192, 199, 206, 209, 378, 453
— livâsı, 156, 158
— sancağı, 54, 63, 88, 111, 154, 158, 159, 160,
162, 176, 181, 187, 194, 198, 201, 413, 533
karîha-i hümâyûn, 426
Karkar livâsı, 393
Karlıili, 143, 252
— eşkıyâsı, 76
— livâsı, 437
— sancağı, 57, 81, 82, 86, 99, 104, 105, 108, 121,
124, 139, 142, 147, 149, 151, 263, 372, 422,
440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 462
Karm el-Hasan, bk. Hasan el-Hamd Bey
Kars, 94, 130, 158, 165, 174, 187, 188, 203, 204,
205, 209, 217, 218, 219, 226, 234, 247, 261,
265, 267, 294, 299, 316, 347, 353, 361, 366,
367, 368, 371, 376, 378, 390, 391, 414
— Beylerbeyiliği, 326, 328
— Beylerbeyiliği pâyesi, 306

Kars-ı Maraş livâsı, 220
Karslızâde Hasan Paşa, bk. Hasan Paşa (mîr-i
mîrân, Karslızâde)
Karsor karyesi (Muş nâhiyesi), 397
kasaba, 67, 88, 155, 168, 275, 285, 286, 288, 289,
349, 350, 352, 380, 382, 384, 406, 407, 515
Kâsım Ağa
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, Dâ‑
ru's-saâdeti'ş-şerîfe ağası (13 Ca. 1228), 538
Kâsım Paşa (Çelik Paşa hazînedârı)
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı (15 Ra. 1185),
191
Kâsım Paşa (el-Hâc, mîr-i mîrân)
— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Kengırı sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (17 M. 1189), 199
— Karesi livâsı mutasarrıfı (16 Za. 1191), 158
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Kocaili eski muta‑
sarrıfı (7 L. 1190), 157
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Akşehir eski mu‑
tasarrıfı (8 M. 1190), 453
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Karesi eski muta‑
sarrıfı (10 L. 1193), 185
Kasr-ı Şirin livâsı, 406
kasr-ı yed, 102, 103, 214, 245, 306, 325, 335, 341,
342, 346, 357, 358, 360, 362, 403, 462, 495,
527, 529, 530, 535
— ve ferâğat, 341
Kastamonu livâsı/sancağı, 173, 291
Kasya
— Dadyan meliki (27 Ca. 1179, Minuçihr'in
azlinden), 558

— binâ emîni, 300

— Dadyan Meliki, Odiş eski meliki (27 Ca.
1179), 557

— câddesi, 299

— Odiş eski meliki, 557
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Kaş nâhiyesi (Konya sancağı), 521
Kaşaklı kazâsı, bk. Yenişar kazâsı
Kaşyenice nâhiyesi (Kütahya sancağı), 518
Kaşyenice nefs (Kaşyenice nâhiyesi, Kütahya
sancağı), 518
kat‘-ı tarîk, 393

Kayseriyye, 55, 97, 130, 161, 163, 165, 168, 185,
187, 195, 222, 223, 375, 408, 440, 446, 453
— livâsı, 187, 188, 189
— sancağı, 70, 82, 94, 157, 163, 167, 174, 179,
187, 189, 190, 191, 200, 208, 218, 230, 365,
372, 408, 452, 453

kâtib efendi defteri, 430

Kayseriyyelizâde İbrahim Paşa, bk. İbrahim Paşa
(Kayseriyyelizâde)

katîlen fevt, 362, 494

Kebabcı Ali

katl, 300, 347, 353, 374, 382, 386, 531
— ve i‘dâm, 345

— Medine-i Münevvere Harem-i Nebevî nâi‑
bi, 541

— âm, 355

Keban ve Ergani madenleri emîni, 282

— enfâs, 302, 313

Keban, 274

— nüfûs, 300, 344
kavâfil-i hüccâc, 160
Kavala, 106, 118, 120, 148, 449
— Kalesi, 86, 441
— livâsı, 440
— sancağı, 53, 54, 58, 64, 86, 87, 88, 89, 96,
105, 108, 119, 133, 134, 141, 142, 143, 147,
153, 154, 158, 182, 205, 233, 423, 426, 433,
437, 438, 443, 445, 447, 448, 452, 457

— madeni, 219, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 287, 288
Keçileriskelesi livâsı, 377
kefâlet, 485
Kefe, 112, 135, 136, 174, 499, 501
— Beylerbeyiliği, 135
— beylerbeyisi, 135
— cânibi, 500
— eyâleti, 49, 135, 213

kavânîn-i cedîde-i müessese, 343

— havâlisi, 499

Kavayalı İbrahim Paşa, bk. İbrahim Paşa (Kava‑
yalı)

— Tîmâr Kethüdâlığı, 141

Kavayalı Ömer Paşazâde Halil Paşa, bk. Halil
Paşa (Kavayalı Ömer Paşazâde)
kavîm ve kabîle sâhibi, 67
kaydı terkîn olunmak, 309, 543
kaymakam, 225, 273, 275, 509
— mektûbcusu, 506
Kaymakam Ali Paşa (vezîr)
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Haleb eyâleti eski mutasarrıfı (10
Ş. 1170), 147
Kaymakam Mehmed Paşa (vezîr)
— Aydın livâsı mutasarrıfı, Anadolu eski vâlisi
(16 Za. 1178), 170
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kale‑
si muhâfızı, Belgrad eski muhâfızı (8 Za.
1196), 143
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kefîl, 484, 485
kefîlleme, 489
Keko Ali Paşazâde İlyas, bk. İlyas (bey, mîr-i
mîrân, paşa, Keko Ali Paşazâde)
Keko Ali Paşazâde İsmail, bk. İsmail (paşa, mîr-i
mîrân Keko Ali Paşazâde)
Keko Ali Paşazâde Seyfeddin, bk. Seyfeddin
(paşa, mîr-i mîrân, Keko Ali Paşazâde)
Keko Mahmu[d] Paşazâde Derviş Ahmed, bk.
Derviş Ahmed (Keko Mahmud Paşazâde)
Keko Mahmud Paşazâde Ali, bk. Ali (paşa, mîr-i
mîrân, Kekozâde/Keko Mahmud Paşazâde/
Mahmud Paşazâde)
Kekozâde Ali Paşa, bk. Ali (paşa, mîr-i mîrân,
Kekozâde/Keko Mahmud Paşazâde/Mah‑
mud Paşazâde)
Kekozâde Ali Paşa'nın oğlu İsmail Paşa, bk. İs‑
mail (paşa, mîr-i mîrân Keko Ali Paşazâde)
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Kekozâde Ali Paşa'nın oğlu Seyfeddin Paşa, bk.
Seyfeddin (paşa, mîr-i mîrân, Keko Ali Pa‑
şazâde)
Kekozâde İlyas, bk. İlyas (bey, mîr-i mîrân, paşa,
Keko Ali Paşazâde)
Kel Ahmed Paşazâde, bk. Ali Paşa (Kel Ahmed
Paşazâde, Kapudan-ı esbak, vezîr, el-Hâc)
Kelaş ve Alan livâsı, 411
Keleş el-Hâc Mehmed veled-i Abdullah
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (17 L.
1217), 525
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (21 Ca.
1233, Seyyid Hasan'ın hadâset-i sinninden),
526
Kelleci Osman Paşa (Seyyid, vezîr)
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı ve Ba‑
badağı cânibi seraskeri (14 Ca. 1205), 166
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı (10 Za.
1183), 423
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Sivas eski vâlisi (5 Z. 1184), 457
Kemânkeş el-Hâc Hâfız Mustafa Ağa
— Çirmen sancağı mutasarrıfı, eski kapıcıbaşı
(19 Ş. 1203), 131
Kengırı, 119, 137, 154, 168, 188, 199, 211, 222,
364
— livâsı, 173
— livâsı hâsları, 174
— sancağı, 119, 161, 164, 173, 174, 175, 176,
188, 212, 213, 233, 270, 378, 448
Kenoryo nâhiyesi (Kandiye sancağı), 527, 530
Kerek-i Şubek livâsı/sancağı, 257
Kerkük, 215, 523
kesr, 488, 489
— mevâcib, 348
— mîrî, 351
— unûf-ı şekâvet, 428
— ve noksan, 482
Keşkeş Hüseyin (Ümerâ-i Mısriyye'den)
— Mısır mîr-i hâccı (2 B. 1176), 428

Kethüdâ Mehmed Paşa (vezîr)
— Akşehir, Beyşehri ve Niğde sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski
vâlisi (17 M. 1179), 198
— Beyşehri, Akşehir ve Niğde sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski
vâlisi (17 M. 1179), 193
— Delvine ve Yanya sancakları mutasarrıfı,
Rumeli eski vâlisi (26 B. 1172), 65
— Deryâ kapudanı, Özi eski vâlisi (14 C.
1175), 433
— Karaman eyâleti, Niğde, Akşehir ve Beyşeh‑
ri sancakları mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(17 M. 1179), 180
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Karaman eski vâlisi (Gurre-i R.
1180), 364
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, deryâ eski
kapudanı (15 M. 1176), 422
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Yanya ve Delvine
sancakları eski mutasarrıfı (4 Ş. 1172), 124
— Niğde, Akşehir ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski
vâlisi (17 M. 1179, 184
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Vidin ve Niğbolu
sancakları eski mutasarrıfı (Gurre-i L.
1173), 118
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı (4
L. 1178), 253
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
Mısır eski vâlisi (6 L. 1177), 252
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı,
Vidin Kalesi muhâfızı, Yanya ve Delvine
sancakları eski mutasarrıfı (4 Ş. 1172), 121
— Yanya ve Delvine sancakları mutasarrıfı ve
Rumeli vâlisi (26 B. 1172), 61
Kethüdâ Mustafa Paşa (vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, İnebahtı eski
mutasarrıfı (28 N. 1184), 222
— Aksaray livâsı ve Karaman eyâleti mutasar‑
rıfı, Maraş eski vâlisi (14 Ş. 1190), 202
— Karaman eyâleti ve Aksaray sancağı muta‑
sarrıfı, Maraş eski vâlisi (14 Ş. 1190), 182
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— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Van eski muhâfızı
(19 Za. 1184), 453
— Van eyâleti mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (8 L. 1184), 379
kethüdâ
— hazret-i sadâret-penâhî, 362
— sadr-ı âlî, 171, 295, 462, 464, 504, 505
— sadrıa‘zamî, 50, 232, 504
kethüdâlık, 178, 403
keyd, 233

— Kırım hânı (27 Ca. 1182), 544
— Kırım hânı, 53, 71, 74, 96, 127, 128, 135,
139, 140, 499
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı (21 C. 1182), 128
— Kırkkilise sancağı mutasarrıfı (7 Za. 1182),
128
Kırım, 205, 209, 215, 300, 499, 501
— Hânlığı, 49, 543
— Kalgaylığı, 544
Kırili kazâsı (Beyşehri sancağı), 196

— a‘dâ, 164

Kırka livâsı, 114

— ü mazarrat, 519

Kırkkilise, 70

— ü mazarrat-ı eşkıyâ, 78, 84, 85, 170

— livâsı, 127

— ü mekr-i eşkıyâ, 241, 242

— sancağı, 128, 129, 163, 199

keyl-i İstanbulî, 400, 401, 402

kırmızı küçük kîse, 86

Kıblelizâde Mahmud Bey Efendi, bk. Mahmud
Bey Efendi (Kıblelizâde)

Kırşehri, 75, 120, 134, 161, 195, 199, 200, 202,
203, 447

Kıbrıs
— Defter Kethüdâlığı, 232
— defterdârlığı, 495
— eyâleti, 49, 231
— Tîmâr Defterdârlığı, 232
kılâ‘, 361, 489, 556, 557, 558

— livâsı, 190, 192
— sancağı, 81, 112, 113, 138, 158, 161, 165,
166, 183, 184, 188, 191, 192, 199, 202, 222,
229, 230
kıste'l-yevm, 174
— hesâbı, 212
kısteyn mevâcibi, 348

— ağaları, 382

kışlamak, 118, 371

— dizdârları, 380
— İslâmiye, 556

Kızıl karyesi (Komenat nâhiyesi, Sivas sancağı),
525, 526

— pâdişâhî, 558

Kızılcakale livâsı, 410

Kılâ‘-ı Akra ve Killideyr livâsı, 415

Kızılkünbed nâhiyesi (Sivas sancağı), 524

Kılâ‘-ı Duhuk ve Manaho ve Zaho livâsı, 415

Kızılribat livâsı, 407

Kılburun

Kızlan karyesi, 276

— Kalesi, 54, 81

kibr ve gurûr, 313

— livâsı, 140

Kiğı livâsı, 301

Kınnesrin karyesi (Mutıh nâhiyesi, Haleb sanca‑
ğı), 243, 244, 245
Kırım Giray (Abaza ümerâsından)
— Soğucak livâsı mutasarrıfı ve Soğucak Kale‑
si muhâfızı (15 C. 1194), 141
Kırım Giray (Hân)
— Kırım hânı (10 S. 1172), 544
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kilâr, 555
— hacce mâlı, 261
— hâssa, 83, 101, 178, 493, 517, 521
kîle, 501, 503
Kili, 60, 82, 91, 94, 110, 148, 185, 189, 202, 209,
228
— Kalesi, 82, 91
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— Ekrâdı, 232

Koca Halil Paşa yeğeni Sâlih, bk. Sâlih (mîr-i
mîrân, Koca Halil Paşa yeğeni)

— mukâtaası, 232

kocabaşılar, 49

— sancağı, 208, 217, 218, 227, 240, 241, 242,
243, 245, 260, 263, 264, 265, 371, 420, 533

Kocabaşzâde Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa
(mîr-i mîrân, Kocabaşzâde)

— ve A‘zâz, 240, 409

Kocaili, 89, 98, 106, 121, 138, 154, 157, 158, 162,
166, 168, 169, 184, 186, 200, 217, 222, 235,
379, 448, 454

Kilis, 201, 234

kilise, 352
Kilmigad nâhiyesi (Sivas sancağı), 526
Kirmânşâhân aşâyiri, 406
kirpas, 556, 557, 558, 559
Kisan livâsı, 394

— livâsı, 451, 454
— sancağı, 64, 86, 154, 156, 159, 160, 165, 173,
184, 185, 188, 189, 195, 208, 216, 228, 378,
441, 452, 453, 454, 531

kîse, 67, 71, 176, 241, 261, 347, 348, 362, 428,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 560, 561

Kocaviran karyesi (Arslanapa nâhiyesi, Kütahya
sancağı), 529

Kîsedârlık, 345
kîselik, 347

Kolçak Paşazâde Ahmed Paşa, bk. Ahmed (paşa,
mîr-i mîrân, Kolçak Paşazâde)

Kiskim (Çıldır eyâleti), 321

Komenat nâhiyesi (Sivas sancağı), 525, 526

— livâsı, 358
kisve-bahâ, 489
kitâbet, 246, 470, 476, 502, 503, 506, 507, 531, 534
kitâbhâne vakfı, 60
kizb, 520
— ü dürûğ, 352, 519

konak ta‘mîri, 489
konakcılık, 131
— hizmeti, 131
Konya, 522
— alâybeyisi, 522
— Eyâleti Ferîkliği, 540
— sancağı, 521

Kladorom karyesi (Görice nâhiyesi, Paşa sanca‑
ğı), 516

Koridos, 148

Kliço karyesi (Agrafa nâhiyesi), 462

Korindoz nâhiyesi (Yanya sancağı), 515

Klis, 81, 93, 96, 98, 106, 109, 111, 201, 449

Koron Kalesi, 81

— livâsı, 111, 112

Kostantıniyye livâsı (Cezayir-i Garb), 431

— sancağı, 56, 62, 65, 84, 91, 93, 109, 111, 112,
115, 157, 191, 470, 521, 532

Kostantin veled-i İskerlet Voyvoda, bk. Kostan‑
tin Voyvoda (İskerletzâde)

Kobaş nâhiyesi (Bosna sancağı), 520
Kobulet karyesi (Çıldır livâsı), 343
Koca (paşa)
— Erbil livâsı eski mutasarrıfı (ma‘zûl), 411
— Erbil sancağı mutasarrıfı, 407
— Harir Hükûmeti livâsı matasarrıfı(Gurre-i
Ş. 1162, Erbil sancağı eski mutasarrıfı), 407
Koca Ali (Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından)
— Zaruşad sancağı mutasarrıfı ve Kars yeni‑
çerileri ağası (10 L. 1237, Mîr Ali veled-i
Abdülbâki'nin refinden), 367

Kostantin Voyvoda (İskerletzâde)
— Boğdan voyvodası, Dîvân-ı Hümâyûn eski
tercümânı (14 Ş. 1191), 548
— Boğdan voyvodası, Eflak eski voyvodası (23
Ra. 1183), 548
— Eflak voyvodası (24 C. 1170), 550
— Eflak voyvodası (9 Za. 1174), 551
— Eflak voyvodası, 552
Kostantin Voyvoda (Mihalzâde)
— Eflak voyvodası (Gurre-i N. 1176, İskerletzâ‑
de Kostantin Voyvoda'nın azlinden), 552
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Koşan, 189, 224

— ve mezâri, 273, 366, 399

Koyun emîni, 489

— ve emlâk, 274

kök-keşân, 196

Kurayn livâsı, 417

kömür, 196, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286,
287, 288, 346

Kurd Ahmed Paşa

Köprü, bk. Altınköprü

— Avlonya livâsı mutasarrıfı ve Derbendler
başbuğu (4 L. 1195), 79

Köprülüzâde Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa (elHâc, vezîr, Köprülüzâde)

— Avlonya livâsı mutasarrıfı ve Moton Kalesi
muhâfızı (23 Ca. 1184), 78

Köstendil, 63, 64, 69, 72, 75, 89, 92, 93, 97, 98,
106, 124, 127, 153, 164, 165, 183, 186, 203,
223, 230, 372, 439, 441, 446, 449, 450

— Avlonya sancağı mutasarrıfı (20 L. 1188),
78

— livâsı, 53

— Avlonya sancağı mutasarrıfı ve Derbendler
başbuğu (16 S. 1193), 79

— sancağı, 50, 53, 55, 56, 58, 61, 71, 74, 80,
82, 86, 87, 97, 102, 122, 125, 132, 134, 136,
137, 138, 154, 155, 166, 172, 210, 438, 441,
442, 445, 448, 511, 512, 513, 514, 515, 516

— Delvine ve Avlonya sancakları mutasar‑
rıfı ve Moton Kalesi muhâfızı (Selh-i Ca.
1185), 67

— sancağı alâybeyiliği, 513
Köy livâsı, 411
Kuban Hânlığı, 545
Kuban Nehri dalyan-ı mâhî mukâtaası, 140
Kuds-i şerîf
— livâsı, 249, 250
— sancağı, 234, 246, 247, 248, 249, 252, 254,
255, 256, 270, 372
kudûmiyye, 555
Kudüs sancağı bk. Kuds-i şerîf sancağı
Kuğuzâde Süleyman Paşa, bk. Süleyman Paşa
(mîr-i mîrân, Kuğuzâde)
Kuka Mustafa, bk. Mustafa, (mîr-i mîrân, paşa,
Osman Kukazâde)
Kukazâde Mustafa, bk. Mustafa, (mîr-i mîrân,
paşa, Osman Kukazâde)
Kul kethüdâsı, 507, 508, 509, 510, 511
Kulb (Diyarbekir eyâleti), livâsı/sancağı, 290, 291
Kulle, 138, 192
Kumidrac karyesi (nâm-ı diğer Kumidraz) (Belg‑
rad nâhiyesi, Semendire sancağı), 533, 534
Kumidraz karyesi, bk. Kumidrac karyesi (Belgrad
nâhiyesi, Semendire sancağı)
Kurâ, 60, 128, 273, 288, 289, 313, 334, 347, 349,
352, 366, 380, 382, 391, 392, 397, 398, 399,
560
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Kurd Mehmed Paşa (mîr-i mîrân)
— Klis livâsı mutasarrıfı (3 L. 1206), 113
Kurd Mehmed Paşazâde Abdullah, bk. Abdullah
(Kurd Mehmed Paşazâde)
Kurd Paşa dâmâdı İbrahim Bey, bk. İbrahim Bey
(mîr-i mîrân, Kurd Paşa dâmâdı)
Kurd Paşazâde Mehmed Bey, bk. Mehmed Bey
(mîr-i mîrân, Kurd Paşazâde)
Kurdkulağı, 238
— hâssı, 237, 238
— menzili, 237
kusûr, 280, 316, 339, 492, 493, 494, 510, 513,
519, 529, 559
— ve rehâvet, 221, 305, 311, 315
— ve tekâsül, 494, 543, 552
Kuşcu Mehmed (teberdârân-ı zülüflüyân-ı hâs‑
sadan)
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (22 Ra.
1241, Mustafa veled-i Abdullah'ın fevtin‑
den), 518
kût-ı yevmiyye, 284
kuttâ‘-ı tarîk, 300
— eşkıyâsı, 179, 180
kuttân
— memleket, 156, 260, 383, 386, 391, 392,
395, 396, 559
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— vilâyet, 380

Kütahya, 176, 518

kuyûdât, 340, 391, 490, 542

— alâybeyisi, 516, 518

kuyûd-ı ahkâm, 116, 305, 315, 320, 332, 484

— kazâsı, 517

kuzât, 93, 560

— sancağı, 177, 178, 517, 528, 529

Kuzay nâhiyesi (Oltu sancağı, Çıldır eyâleti), 324
Kuzican livâsı, 301
Küçük Ali oğlu Halil Ağa, bk. Halil Ağa (Hâs
ağası, mîr-livâ, Küçük Ali oğlu)

Kütahyalı Vezîr Ömer Paşa, bk. Ömer Paşa
(vezîr, Kütahyalı)
küttâb, 483, 491
kütük, 275, 285

Küçük Evkâf muhâsebecisi, 468, 501
Küçük Hüseyin Efendizâde Sa‘dullah Efendi, bk.
Sa‘dullah Efendi (Küçük Hüseyin Efendizâde)
Küçük Mustafa Paşa (vezîr)
— İçil livâsı mutasarrıfı, Ankara sancağı eski
mutasarrıfı (17 Ş. 1170), 225
Küçük Rûznâmeci, 507
Küçükkale
— kalemi, 117
— Tezkireciliği pâyesi, 496
küffâr, 333
Kümüs karyesi, 399
Kürd İbrahim Paşa yeğeni Halil Bey, bk. Halil
Bey (Kürd İbrahim Paşa yeğeni)
Kürd İbrahim Paşazâde Seyyid Mehmed, bk.
Mehmed (Seyyid, Kürd İbrahim Paşazâde)
Kürd Osman Paşa (mîr-i mîrân)
— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Niğde eski mu‑
tasarrıfı (17 R. 1204), 454
— Niğde sancağı mutasarrıfı (15 R. 1203), 186
Kürdî Mehmed Ağa (mîr-i mîrân)
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı (24 Za.
1195), 243
Kürdistan, 349

L
Lab nâhiyesi (Vulçıtrın sancağı), 512
lahm bahâ, 502
Lahnakasrı karyesi (Bogovine nâhiyesi, Avlonya
sancağı), 512
Lala Mehmed Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi (3 L. 1196), 507
Lâmî Paşazâde Mustafa Beyefendi, bk. Mustafa
Beyefendi (Lâmî Paşazâde)
levâzım-ı seferiyye, 502
levendât, 179, 180, 204, 222, 253, 383, 400, 461,
499, 501, 502
— ağası, 157
— başbuğu, 253
— levendât eşkıyâsı, 152, 184, 202, 207, 210,
294, 317
— levendât makûleleri, 204
— ve kuttâ‘-ı tarîk eşkıyâsı, 179
levs
— eşkıyâ, 221, 301
— usât, 237

— havâlisi, 307, 314

Lezez mevâcibi, 241

— hudûdu, 303, 314, 315

Lezgi, 296

— rüesâsı, 303, 314

— haşerâtı, 297

— ümerâsı, 351

— tâifesi, 296

Kürekarye, 276
küşâd
— anbâr, 489
— hazîne, 489

Ligor (Voyvoda, Yanakizâde)
— Boğdan voyvodası (28 B. 1176), 547
— Boğdan voyvodası, Eflak eski voyvodası (21
B. 1188), 555
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— Boğdan voyvodası (9 Za. 1174), 546
Ligor veled-i Aleksandra (İskerlet neslinden)
— Boğdan voyvodası, 548
— Boğdan voyvodası, Dîvân-ı Hümâyûn eski
tercümânı, 547
— Eflak voyvodası, Boğdan eski voyvodası (16
C. 1182), 553
Ligorzâde İskerlet Voyvoda oğlu Aleksandra, bk.
Ligor veled-i Aleksandra (İskerlet neslin‑
den)
Ligorzâde İskerlet Voyvoda, bk. İskerlet Voyvo‑
da (Ligorzâde)
Lijani karyesi (İzladi nâhiyesi, Niğbolu sancağı),
521
Limni, 97, 150, 185
— Kalesi, 62
— livâsı, 440
Limoson livâsı, 231
Livadyalı Hasan Paşa, bk. Hasan Paşa (Livadyalı,
vezîr)
Livane (Çıldır eyâleti), 317
— ve Pertekrek sancağı, 318, 319, 320, 321,
322, 325, 328
Liz karyesi, 398
Lozniçe zeâmeti, 103
Luçine karyesi (Sofya nâhiyesi, Köstendil sanca‑
ğı), 102
Lunik yaylası (Kobaş nâhiyesi, Bosna sancağı),
520
Lusiçaniçe karyesi (Sofya nâhiyesi, Paşa sancağı),
515
lutf-ı Bârî, 499, 501
Lutfullah (es-Seyyid, es-Seyyid Abdullah'ın oğlu)
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (12 R. 1240,
Hayrullah veled-i Atâullah'ın azlinden), 526
Lutfullah Paşa (es-Seyyid, vezîr)
— Çıldır eski vâlisi, 342, 361
— Çıldır vâlisi, 328
Lütfü Paşa, bk. Lutfullah Paşa
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M
Maarra livâsı, 235
maâş, 159, 274, 469, 518, 543
Macahel bk. Mahcil
Maçin, 166, 183, 207, 454
Madas karyesi (Artukabad nâhiyesi, Sivas sanca‑
ğı), 524
Maden, 284, 286, 292, 347
— emîni, 196, 277, 278, 281, 282, 283, 285,
286, 287, 288
— emîni istid‘âsı, 278, 283
— i‘mâli, 196
— Kalemi, 549, 553
— mîrî sermâyesi, 275
magdûb-ı pâdişâhâne, 391
Magoşa livâsı, 231
mağdûr/mağdûriyyet, 175, 176, 215, 328, 342,
351, 486, 522, 523, 531
mağşûşü'l-etvâr, 514
mahalle, 60
mahâzır, 284, 384
Mahcil livâsı/sancağı (Çıldır eyâleti) 330, 331, 332
mâhiyye ta‘yîni, 196
mahkeme, 515
Mahmud
— Acara ve İmirhavi mutasarrıfı, 306
Mahmud
— Alacahisar livâsı mutasarrıfı, Delvine sanca‑
ğı eski mutasarrıfı(21 M. 1182), 84
Mahmud
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (10 L. 1174), 508
Mahmud
— Diyarbekir eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 527
Mahmud
— Kızlan karyesi kethüdâsı, 276
Mahmud
— Tekman ve Hınıs sancağı mutasarrıfı (13 S.
1172, Esedullah Bey'in refinden), 297, 313
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— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasarrı‑
fı (13 S. 1172), 297

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (27 Ca. 1196
ammizâdesi Ali'nin fevtinden), 303

— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasar‑
rıfı, 296

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (8 L. 1207), 304

— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı,
297

— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasar‑
rıfı, 348

Mahmud
— Tuna Donanması Kapudanlığı Başbuğu,
İsakçı'da Üstüaçıklar eski başbuğu (2 B.
1150, Tuna Şaykaları kapudanları başbuğu
Mustafa Paşa'nın pîr ve alîl olmasından),
460
Mahmud
— Tunus eyâleti beylerbeyisi (15 Ra. 1191,
babası Ali Paşa'nın kasr-ı yedinden), 431
Mahmud
— Van kazâsı nâibi, 401
Mahmud (bey)
— Çermik eski sancakbeyi, 284
— Çermik livâsı eski eski mutasarrıfı, 284
— Çermik livâsı mutasarrıfı (27 R. 1171,
ibkâ), 285
— Çermik sancağı eski mutasarrıfı, 285
— Çermik sancağı mutasarrıfı, 286

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı, 304, 305

— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı
(Evâsıt-ı Ş. 1209, Veli ve İbrahim Bey'in
reflerinden), 347
— Malazgird sancağı hissedâr (İbrahim Bey'in
refinden), 356
— Malazgird sancağı hissedârı (4 Ra. 1208),
308, 356
Mahmud (bey, paşa, Selö Hasan Paşa yeğeni)
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Niğde sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (18 C. 1195), 76
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (16 S. 1183), 110
— Klis livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı eski
mutasarrıfı (29 S. 1184), 112
— Niğde livâsı mutasarrıfı, İzvornik eski mu‑
tasarrıfı (Gurre-i Ca. 1195), 185
Mahmud (es-Seyyid)
— Sivas eyâleti mütesellimi, 525
Mahmud (İpekli Mahmud Paşa yeğeni)

— Çermik livâsı mutasarrıfı (11 M. 1171,
Mehmed'in refinden), 284

— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Ohri eski muta‑
sarrıfı (4 Za. 1179), 71

— Çermik sancağı mutasarrıfı (3 Za. 1173,
ibkâ), 286

— Ohri livâsı mutasarrıfı (20 S. 1179), 81

— Çermik sancağı mutasarrıfı (11 S. 1172,
Abdullah Bey'in azlinden), 285
Mahmud (bey, mîr, paşa, İshak Paşa'nın oğlu)
— Bayezid livâsı mutasarrıfı (5 Ş. 1166), 310
— Bayezid mutasarrıfı, 293, 307, 346
— Bayezid sancağı eski mutasarrıfı (mütevef‑
fâ), 311
— Bayezid sancağı mutasarrıfı (25 M. 1214,
babası İshak Paşa'nın fevtinden), 310
— Bayezid sancağı mutasarrıfı, 302, 314, 349,
350, 351, 352
— Eleşkird sancağı eski mutasarrıfı (mütevef‑
fâ), 305

— Ohri sancağı mutasarrıfı, Alacahisar sancağı
eski mutasarrıfı (11 B. 1176), 80
Mahmud (Mehmed Paşazâde)
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı (19 S. 1196),
76
Mahmud (Mîr Hınıs ve Tekman sancakları mu‑
tasarrıfı Mehmed'in babası), 343
Mahmud (mîr)
— İskenderiyye-i Mısır livâsı mutasarrıfı (15
Z. 1197, İzmirli el-Hâc Ali Bey'in fevtin‑
den), 455
Mahmud (mîr-i mîrân, Kahraman Paşa'nın oğlu)
— Avlonya ve Ohri sancakları mutasarrıfı (19
Ra. 1174), 77
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Mahmud (paşa)
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Üsküb sancağı
eski mutasarrıfı (8 R. 1183), 54
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Ada-i Kebîr eski
muhâfızı (5 L. 1180), 96
Mahmud (paşa, mîr-i mîrân)
— Kefe beylerbeyisi ve Yeni kale muhâfızı (29
Ra. 1176), 135
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı (23 C. 1173, Mirza Mehmed'in fevtin‑
den), 135
Mahmud Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası eski Kul
kethüdâsı (29 B. 1197), 510
Mahmud Bey (Deli Hasan Paşazâde)
— Delvine sancağı mutasarrıfı (7 N. 1182), 67
Mahmud Bey (Dergüzinli)
— Şemamek ve Altınköprü sancakları muta‑
sarrıfı (24 S. 1149), 411
Mahmud Bey (mîr-i mîrân, İlbasanlı Vezîr Sü‑
leyman Paşa'nın birâderi Ali Paşa'nın oğlu)
— Prizrin livâsı mutasarrıfı ve Perezen adası
muhâfızı (12 L. 1199), 95
Mahmud Bey (silâhşor-ı hâssa), 241
Mahmud Bey Efendi (Kıblelizâde)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Küçük Ruznâme'den
ma‘zûl (4 L. 1173), 506
Mahmud Bey
— Cezîre hükûmeti hâkimi (7 C. 1167 karın‑
daşı Şeref'in refinden), 273
Mahmud Bey
— Habur sancağı eski mutasarrıfı (müteveffâ),
293
Mahmud Beyzâde Süleyman, bk. Süleyman (paşa,
mîr-i mîrân, Mahmud Beyzâde)
Mahmud Efendi
— Bağdad defterdârı (6 B. 1184), 497
Mahmud Efendi
— Van kazâsı nâibi, 387
Mahmud Kapudan
— Tuna Nehri Donanması kapudanı (2 B.
1150), 460
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Mahmud Paşa (İşpuzili Abdullah Paşazâde)
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı ve Akhisar
muhâfızı (Gurre-i Z. 1204), 195
Mahmud Paşa (mîr-i mîrân, İlbasanlı Süleyman
Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı ve Tulca muhâfı‑
zı (2 N. 1204), 203
— Delvine sancağı mutasarrıfı (23 L. 1199), 69
— İlbasan sancağı mutasarrıfı (Gurre-i Ra.
1197), 73
— Resmo sancağı mutasarrıfı, Aksaray eski
mutasarrıfı (8 S. 1206), 146
Mahmud Paşa (mîr-i mîrân, İskenderiyeli Meh‑
med Paşazâde)
— Dukakin livâsı mutasarrıfı, İskenderiye eski
mutasarrıfı (16 Ca. 1191), 91
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı (6 N. 1185),
75
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Dukakin eski
mutasarrıfı (12 R. 1192), 75
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, İzvornik eski
mutasarrıfı (Gurre-i R. 1194), 76
— İskenderiye sancağı mutasarrıfı (12 R.
1192), 75
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, İskenderiye eski
mutasarrıfı (13 Ş. 1193), 110
Mahmud Paşa (mîr-i mîrân, vezîr)
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Yeniçeri eski ağa‑
sı (19 B. 1199), 453
— Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, Kocaili eski mutasarrıfı
(28 B. 1199), 101
Mahmud Paşa (Ohrili Ahmed Paşazâde)
— Üsküb livâsı mutasarrıfı ve İsakçı muhâfızı
(5 L. 1203), 98
Mahmud Paşa (vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Koşan muhâfızı
(3 L. 1202), 224
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(15 R. 1201), 224
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı,
Adana eski vâlisi (15 C. 1203), 447
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— Anadolu eyâleti, İskenderiye mutasarrıfı ve
Eflak seraskeri (11 Ca. 1205), 153

mahûf, 300

— Sivas eyâleti mutasarrıfı ve Silistre muhâfı‑
zı, Belgrad eski muhâfızı (9 Za. 1200), 206

Mahzar, 60, 68, 90, 93, 144, 214, 215, 244, 245,
246, 284, 302, 304, 310, 325, 350, 353, 366,
374, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 391, 400, 401, 486, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525,
526, 527, 529, 530, 531, 535, 536

Mahmud Paşa, (mîr-i mîrân, Vezîr Süleyman
Paşa birâderi Ali Paşazâde)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski muta‑
sarrıfı (3 L. 1206), 231

— ve muhâtara, 349

— ve urûz, 352

— Çirmen sancağı mutasarrıfı (20 M. 1203),
131

mahz-ı kizb, 520

— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Çirmen eski mu‑
tasarrıfı (15 B. 1203), 73

Mâil Ahmed Paşa (mîr-i mîrân, Hüdâverdi Pa‑
şazâde)

Mahmud Paşa, 307
Mahmud Paşa
— Van muhâfızı, 291
Mahmud Paşazâde Abdullah Bey, bk. Abdullah
Bey (Mahmud Paşazâde)
Mahmud Paşazâde Abdullah, bk. Abdullah (bey,
Bayezid sancağı mutasarrıfı Selivan aşîretin‑
den Mahmud Paşa'nın oğlu)
Mahmud Paşazâde Ahmed Bey, bk. Ahmed Bey
(Bayezid mutasarrıfı Mahmud Paşazâde)
Mahmud Paşazâde Ali Paşa, bk. Ali Paşa (Mah‑
mud Paşazâde)

— Dukakin livâsı mutasarrıfı (13 Z. 1183), 90
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (13 Z. 1186), 72
— Yanya livâsı mutasarrıfı (16 M. 1184), 62
maîşet, 89, 90, 97, 127, 128, 135, 136, 153, 154,
155, 156, 158, 199, 400
maiyyet-i İlhânîleri, 128
Maksud (mîr-i mîrân, Mîr Alâeddin'in oğlu)
— Bilican sancağı hissedârı (26 Za. 1197), 391,
392
Maksud (paşa)
— Malazgird sancağı eski mutasarrıfı, 356

Mahmud Paşazâde Ali, bk. Ali (paşa, mîr-i mîrân,
Kekozâde/Keko Mahmud Paşazâde/Mah‑
mud Paşazâde)

— Malazgird sancağı hissedârı (11 R. 1200,
Muş sancağı mutasarrıfı, İbrahim Beyzâde
Ali'nin refinden), 354

Mahmud Paşazâde Kahraman, bk. Kahraman
(vezîr, Mahmud Paşazâde)

— Malazgird sancağı hissedârı (İbrahim Bey'in
refinden), 308

Mahmud Paşazâde Mîr Mehmed Behlül, bk.
Mehmed Behlül (mîr, paşa, Mahmud Pa‑
şazâde)
Mahmud Râşid
— Semendire sancağı tîmâr tezkirecisi (21
Ca. 1245, babası es-Seyyid Mustafa veled-i
Mehmed'in fevtinden), 534
Mahmudî, bk. Hoşab hükûmeti
mahsûl, 362
— âdet-i ağnâm, 397, 398

— Muş mutasarrıfı, 353
— Muş Mütesellimi, 345, 382, 390
— Muş sancağı mutasarrıfı, 353
— Muş ve Malazgird sancakları mutasarrıfı,
355
Maksud Bey
— Alâeddin oğlu, 386
Maksud Giray (Sultan, Hân, Selamet Giray Hân‑
zâde)

— mâbeyn-i tîmârhâ-i sipâhiyân, 303, 305

— Kırım hânı (11 Ş. 1185), 544

— nısf-ı bâd-ı hevâ ve cürm ü cinâyet, 397, 398

— Kırım hânı, eski Kalgay (10 M. 1181), 544

— öşr, 367, 368

— Kırım Kalgayı (28 Ra. 1176), 544
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Maksud Paşazâde Murad, bk. Murad (paşa, Mak‑
sud Paşazâde)

— berâtı, 128, 238, 489

Maksud

— halîfesi, 464, 465

— Enbil karyesi kethüdâsı, 276
maktû‘, 196, 236, 238, 298, 301, 309, 343, 344,
349, 353, 354, 355, 356, 362, 366, 367, 527
maktûât, 273
maktûlen fevt, 298, 349
mâl
— avârız, 175, 176
— bakâyâ, 61
— bedeliyye, 534
— cizye, 67, 349, 352, 385
— irsâliyye, 254, 255, 309, 348, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490
— maktû‘, 301, 309, 366, 367, 527
— mevâcib, 386, 401
— mîrî, 61, 65, 66, 67, 74, 75, 77, 78, 84, 85,
173, 174, 175, 176, 219, 232, 236, 237, 238,
239, 240, 264, 265, 266, 268, 275, 285, 310,
316, 347, 348, 351
— muaccele ve müeccele, 128

— fâizleri, 348
— Kalemi, 354
— kaydı ref‘, 355, 356, 407
— kaydı ref‘ ve terkîn, 128, 254, 255, 354
— kaydı terkîn, 178, 348
mâlikânelik, 273, 292, 354, 488
— kaydı ref‘ ve terkîn, 128
mâlikânelikden ref‘, 349, 350
Mâliye, 79, 171, 172, 211, 220, 241, 242, 243,
265, 458
— Hazîne-i Celîlesi, 367
— Hazînesi, 323, 330
— nazırı, 334, 368
— Tezkireciliği, 469
— Tezkireciliği pâyesi, 473, 481, 482, 497, 502
— tezkirecisi, 230, 464, 469, 507
Malkoç Bey
— Bosna defterdârı (27 Ş. 1218, Derviş Süley‑
man'ın azlinden), 471

— mukâtaa, 489

ma‘lûlü'l-mizâc, 382

— takrîri, 309

Mamervan (Çıldır eyâleti)

Malatya livâsı/sancağı, 217, 219, 220, 277, 281,
282, 287, 294
Malazgird, 310, 350, 353
— kasabası, 349, 352
— livâsı, 349, 353
— reâyâsı, 310
— sancağı, 307, 308, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356
— sancağı mukâtaası, 356
— Erzurum eyâleti
Mâlik Paşa (mîr-i mîrân, Priştineli İbrahim Pa‑
şazâde)
— Köstendil livâsı mutasarrıfı (2 L. 1205), 57
mâlikâne, 60, 85, 212, 213, 219, 220, 224, 231,
238, 250, 255, 273, 290, 291, 296, 301, 307,
308, 309, 313, 334, 346, 348, 390, 406, 407,
407, 491, 494
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— livâsı, 359
— mukâtaası, 362
— sancağı, 359, 360, 361, 362
Mamuka
— Açıkbaş meliki (9 C. 1171, karındaşı oğlu
Mamuka'nın refinden), 558
Mamya
— Guril meliki, 557, 558
Manastır nâhiyesi (Paşa sancağı), 514, 516
Manolaki
— Eflak ve Kara Eflak voyvodası, Kara Eflak
voyvodası eski kaymakamı (19 Za. 1183),
554
mansıb, 197, 212, 312, 396, 419, 557
— mîr-i mîrân, 128
mansıbını bi'n-nefs zabt etmek, 210
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Mansur (mîr)
— Kerek-i Şubek livâsı eski mutasarrıfı, 257
Mansur Bey
— Genç hükûmeti mutasarrıfı, 289
Mansur
— Hazzo hükûmeti mutasarrıfı (18 Ca. 1177,
Hâlid'in refinden), 272
— Hazzo hükûmeti mutasarrıfı (4 R. 1172,
Mustafa Bey'in refinden), 272

masârifât, bk. masraf
masraf, 172, 238, 255, 258, 275, 288, 289, 399,
406, 436, 455, 456, 473, 477, 479, 480, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,
494, 500, 501, 502, 555
— Hazret-i Şehriyârî Kitâbeti, 507
— seferiyye, 255, 428
— şehriyârî, 506
Matbah-ı Âmire, 232, 466, 505

Mansûre Hazînesi, 288, 289

matlûbât-ı mîriyye, 482

Maraş, 54, 82, 87, 89, 159, 172, 174, 179, 181,
182, 183, 185, 187, 192, 193, 197, 202, 204,
205, 206, 220, 223, 224, 225, 227, 234, 236,
242, 252, 264, 271, 364, 365, 370, 378, 408,
413, 414, 442

Matmur karyesi, 276

— Beylerbeyiliği, 176
— Çavuşân Kethüdâlığı, 527

Mavroyani Nikola
— Eflak voyvodası, Donanma-yı Hümâyûn
eski tercümânı (7 C. 1200), 556
Mazarak kazâsı, 65
mazarrat-ı eşkıyâ, 78, 84, 85, 152, 170, 274, 400

— Defter Kethüdâlığı, 220

mazlûma muîn, 380, 385

— eyâleti, 49, 119, 163, 171, 216, 218, 219,
222, 223, 224, 225, 240, 264, 265, 370, 534,
535, 536

ma‘zûl, 136, 167, 201, 411, 506
Meâdin-i hümâyûn, 274

— Eyâleti Tîmâr Tezkireciliği, 534, 535

mechûlü'n-neseb sürhser râfızî, 298

— eyâleti tîmâr tezkirecisi, 534, 536
— sancağı, 535, 536
— Tîmâr Defterdârlığı, 220
maraz
— cû‘, 285
— cünûniyet, 324
Mardin, 407, 416
ma‘reke, 326
Margaliç
— eşkıyâsı, 61
— kazâsı, 65
marîz, 299, 512
Marmaracık karyesi (Demirci nâhiyesi, Saruhan
sancağı), 531
Marnik karyesi (Muş nâhiyesi), 397
mârrîn ve âbirîn, 561
ma‘rûzât, 482, 554
masârif, bk. masraf

— ve mağdûr, 522

Mecingerd (Erzurum eyâleti), 301
— kazâsı, 297
— livâsı, 299
— mukâtaası, 309
— sancağı, 299, 300, 301, 309
meclis-i şer‘, 60, 285, 286, 326, 329, 383, 388,
391, 392
— şerîf, 276
mecnûn, 385, 386
mecrûh, 306, 502
Meçova karyesi, 60
medâr ve maâş, 154
medâr-ı maâş, 140, 159, 339
Meded Mustafa (mîr, mîr-i mîrân, Murad Ab‑
bas'ın karındaşı)
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (9 Ş. 1251, babası Mîr Mehmed
Şerîf'in fevtinden), 322
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— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (babası Mîr Mehmed Şerîf'in fev‑
tinden), 323
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 322
medîne
— Amid, 529
— Bitlis, 389
— Erzurum, 297, 302
— Saraybosna, 114
— Sofya, 515
— Travnik, 116
— Van, 403
Medine-i Münevvere, 172, 419, 427, 536, 537,
538, 539, 540, 541, 542, 543
— Harem-i Şerîf Hazînedârlığı, 540
— Harem-i Şerîf Niyâbeti, 541
— Hazret-i Nebevî Haremi Nâibliği, 543
— Şeyhü'l-Haremliği, 427, 536, 537, 538, 539
— Şeyhü'l-Haremliği hidmeti, 427, 539, 540
— Şeyhü'l-Haremlik hidmeti, 538
medrese, 352
mefâsid-i şürûr-ı eşkıyâ, 299
mehâmm-ı sefer, 105
Mehdî
— Kürekarye kethüdâsı, 276
Mehmed, bk. Abaza Mehmed
Mehmed
— Acara-i Ulyâ livâsı mutasarrıfı (29 L. 1168,
babası Süleyman'ın fevtinden), 334
Mehmed
— Ahlat kazâsı nâibi, 350, 400
Mehmed
— Batum livâsı mutasarrıfı (7 Ca. 1179, karın‑
daşı Sâlih'in fevtinden), 374
Mehmed
— Batum sancağı hissedârı (21 B. 1265, babası
Sefer Mehmed'in fevtinden), 374
Mehmed
— Batum sancağı mutasarrıfı (6 Za. 1199,
Mehmed bin Mehmed'in refinden), 374
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Mehmed
— Bitlis kazâsı nâibi, 389
Mehmed
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (9 L.
1177), 519
— Paris Kethüdâlığı hidmetinde, 495
Mehmed
— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı (21 N. 1174,
babası Mustafa'nın fevtinden), 114
Mehmed
— Cezîre hükûmeti hâkimi (23 Ş. 1175, babası
Şeref Bey'in fevtinden), 274
Mehmed
— Erzurum eyâleti çavuşlar kethüdâsı (29 Ra.
1199, Mehmed'in fevtinden), 527
Mehmed
— Erzurum eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 527
Mehmed
— Erzurum Mâliye defterdârı (7 C. 1185,
Mehmed Saîd'in fevtinden), 495
Mehmed
— Genç hükûmeti mutasarrıfı (4 Ş. 1151), 289
Mehmed
— Girid defterdârı, 486
— Girid defterdârı ve Kandiye yağ emîni (Evâ‑
hir-i Ra. 1176), 484
— Girid eski defterdârı ve Kandiye'de yağ
emîni ve tahmîsci, 485
Mehmed
— Haleb alâybeyi, 244
Mehmed
— Haleb eyâleti tîmâr defterdârı, 244
Mehmed
— Herik karyesi kethüdâsı, 276
Mehmed
— Hotin defterdârı (10 N. 1175), 475
Mehmed
— Kandiye çavuşlar emîni (28 Ca. 1204, babası
İsmail bin Ali'nin fevtinden), 530
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Mehmed
— Karaman eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 521
Mehmed
— Livane ve Pertekrek sancağı eski hissedârı
(Mîr Ahmed veled-i Mîr Süleyman bilâ-ve‑
led fevtinden), 320
Mehmed
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (28 B.
1167), 318
Mehmed
— Mahcil sancağı hissedârı (5 B. 1249, ba‑
bası Durak Ahmed'in ve ammisi İshak'ın
bilâ-veled fevtinden), 332
Mehmed
— Mîralây, 245
Mehmed
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (14 Za.
1178, babası el-Hâc Ahmed Çavuş'un kasr-ı
yedinden), 512
Mehmed
— Semendire sancağı tîmâr kethüdâsı (9 B.
1181, babası Mehmed bin Receb'in mahlû‑
lünden), 103
Mehmed
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (14 C. 1185,
Seyyid İsmail'in refinden), 522
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (8 B. 1181,
Seyyid İsmail veled-i Seyyid Mehmed'in
refinden), 522
Mehmed
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 522
Mehmed
— Şavşad livâsı mutasarrıfı (22 Z. 1166, babası
Habib'in fevtinden), 326
Mehmed (Abdülfettahzâde)
— Diyadin sancağı mutasarrıfı (3 Za. 1174,
Abdulhamid Bey'in azlinden), 314
Mehmed (Batum livâsı mutasarrıfı Süleyman
Seferli'nin oğlu), 373
Mehmed (bey)
— Çeçerek livâsı mutasarrıfı (12 C. 1189, Ab‑
dullah Bey'in bilâ-veled fevtinden), 358

— Çeçerek livâsı mutasarrıfı (24 Za. 1157,
babası Nasrullah fevtinden), 358
Mehmed (bey)
— Çermik livâsı eski mutasarrıfı, 285
— Çermik livâsı mutasarrıfı (24 C. 1169, Mah‑
mud'un refinden), 284
— Çermik livâsı mutasarrıfı (25 L. 1170, Mah‑
mud'un refinden), 284
— Çermik sancağı eski beyi, 284
— Çermik sancağı mutasarrıfı (15 Ra. 1170,
Mehmed Bey'in refinden), 284
Mehmed (bey, mîr, Süleymanlı aşîreti ümerâsın‑
dan, Mîr Mahmud'un oğlu)
— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasar‑
rıfı, 344
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı (3
Ca. 1197, Veli'nin refinden), 344
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı
(4 B. 1194 Veli ve onun vekîli ammisi Ba‑
bahân'ın firârından), 343
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı (4
B. 1194, ammisi Babahân'nın firârından),
343
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı,
344, 345
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (Gurre-i N.
1180, Ali Bey'in refinden), 353
— Malazgird sancağı mutasarrıfı, 352, 353
Mehmed (bey, mîr-livâ, paşa, Muhtar Paşazâde)
— Avlonya livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr
eski mutasarrıfı (23 Za. 1182), 78
— Bender ve Kırşehri sancakları mutasarrıfı,
Bender Kalesi muhâfızı, Karahisar-ı Sâhib
sancağı eski mutasarrıfı (27 L. 1188), 138
— Çirmen ve İskenderiye sancakları mutasar‑
rıfı (Gurre-i S. 1200), 131
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Kocaili
eski mutasarrıfı (4 Za. 1182), 154
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Kırşehri eski
mutasarrıfı (20 Ca. 1193), 75
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Üsküb sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (29 M. 1200), 76
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— İskenderiye sancağı mutasarrıfı (3 Ş. 1173,
emri verilmemiştir), 74

Mehmed (Bosnevî, mîr-i mîrân, paşa, vezîr, eski
Mîr-alem)

— İskenderiye ve Yanya sancakları mutasarrıfı
(17 Ca. 1201), 76

— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Klis eski muta‑
sarrıfı (29 S. 1204), 106

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı ve
Rahova muhâfızı, Köstendil eski mutasarrı‑
fı (22 N. 1185), 164

— Klis livâsı mutasarrıfı (15 N. 1184), 112

— Kırşehri livâsı mutasarrıfı (13 Za. 1178),
190
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Bender sancağı
eski mutasarrıfı (Gurre-i N. 1192), 191
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Üsküb sancağı
eski beyi (5 L. 1175), 190
— Kırşehri ve Bender sancakları mutasarrıfı,
Karahisar-ı Sahib sancağı eski mutasarrıfı
(27 L. 1188), 191
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (8 C. 1182), 452
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Avlonya eski
mutasarrıfı (23 L. 1184, 54
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Resmo eski
muhâfızı (2 Ca. 1199), 56
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı (3 C. 1197), 146
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Ka‑
lesi muhâfızı, Üsküb eski mutasarrıfı (4 L.
1194), 146
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Ka‑
lesi muhâfızı, Üsküb eski mutasarrıfı (4 L.
1200), 146
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Kırşehri san‑
cağı eski mutasarrıfı (23 Z. 1179), 161
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, İskenderiye eski
mutasarrıfı (Gurre-i R. 1194), 97
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, İskenderiye eski
sancakbeyi (17 Ş. 1173), 96
— Üsküb sancağı mutasarrıfı ve Niş Kalesi
muhâfızı, Köstendil eski mutasarrıfı (28 B.
1199), 98
— Üsküb sancağı mutasarrıfı, Çirmen sancağı
eski mutasarrıfı (16 B. 1200), 98
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Resmo eski muhâ‑
fızı (14 S. 1201), 64
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— Klis livâsı mutasarrıfı (15 S. 1191), 113
— Klis livâsı mutasarrıfı (29 B. 1198), 113
— Klis sancağı mutasarrıfı (8 C. 1189), 113
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Bosna eski
vâlisi (12 R. 1205), 56
Mehmed (Dergâh-ı Muallâ Kapıcıbaşısı)
— Amasya livâsı mutasarrıfı ve Sivas alâybeyi
(10 M. 1176), 210
Mehmed (Dumine a‘yânı, mîr-i mîrân)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (Selh-i C. 1194),
110
Mehmed (el-Hâc)
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (29 C.
1179, el-Hâc İbrahim'in refinden), 519
Mehmed (el-Hâc)
— Haleb mütesellimi, 267
Mehmed (el-Hâc)
— sadrıazam tatarı, 238
Mehmed (el-Hâc, Palyoş)
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 519
Mehmed (Haleb vâlisi el-Hâc Mehmed Emin
Paşa'nın kaymakamı), 536
Mehmed (Hüseyin Beyzâde)
— Karadağ livâsı mutasarrıfı (16 C. 1129), 411
Mehmed (Kırım Giray'ın akrabası ve Yeğen Pa‑
şa'nın kethüdâsı, mîr-i mîrân)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Ohri eski muta‑
sarrıfı (6 L. 1179), 201
— Köstendil livâsı mutasarrıfı (10 L. 1176), 53
Mehmed (mîr) bk. Mehmed Şerîf (mîr)
Mehmed (mîr)
— Hartvis livâsı mutasarrıfı (21 B. 1231, Mîr
Ebubekir veled-i Durak Ahmed Paşa'nın
bilâ-veled fevtinden), 338
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Mehmed (mîr)

— Çorum livâsı mutasarrıfı (29 M. 1192), 209

— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (22 R.
1218, Mîr Ahmed veled-i Mîr Süleyman'ın
bilâ-veled fevtinden), 320

— Çorum livâsı mutasarrıfı, Niğde sancağı
eski muhâfızı (3 Ca. 1200), 209

— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 319,
320

— İlbasan livâsı mutasarrıfı ve Fethülislâm
muhâfızı (17 L. 1200), 73

Mehmed (mîr)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (25 Za.
1238, babası Mîr İbrahim'in fevtinden), 320
Mehmed (mîr)
— Soğucak Kalesi livâsı mutasarrıfı ve Soğu‑
cak Kalesi muhâfızı (2 Za. 1193, Yenizânzâ‑
de Mîr Osman'ın fevtinden), 141
Mehmed (mîr)
— Zaruşad sancağı mutasarrıfı, 366
Mehmed (mîr, Mîrü'l-hâc Ahmed'in karındaşı)
— Mamervan sancağı hissedârı (6 Ca. 1214,
Mîr Mehmed Saîd'in kasr-ı yedinden), 360
Mehmed (mîr, Osman Beyzâde)
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı (2 N.
1222), 156
Mehmed (mîr-i mîrân, Dergâh-ı Âlî Kapıcılar
Kethüdâsı)
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı (26
N. 1176), 86
Mehmed (mîr-i mîrân, Mustafa Beyzâde)
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı (Gurre-i Z.
1178), 75
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı (8 L. 1170), 74
Mehmed (mîr-i mîrân, paşa, Abaza Mehmed
Paşazâde)
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Goniya sancağı
eski mutasarrıfı (2 R. 1199), 209
— Goniya livâsı mutasarrıfı (23 Ra. 1185), 376
— Goniya sancağı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı, Çorum sancağı eski mutasarrıfı
(28 R. 1200), 377
Mehmed (mîr-i mîrân, paşa, vezîr, Canikli Sü‑
leyman Paşazâde)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski vâlisi
(25 B. 1193), 446

— Çorum sancağı mutasarrıfı (5 Ş. 1195), 209

— Karesi sancağı mutasarrıfı, Kars eski beyler‑
beyisi ve muhâfızı (24 R. 1197), 158
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Çorum eski muta‑
sarrıfı (9 Z. 1195), 365
— Kocaili sancağı mutasarrıfı ve Fethülislâm
muhâfızı (8 Ca. 1201), 454
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Ağrıboz
eski muhâfızı (4 L. 1194), 424
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Belgrad eski muhâfızı (20 C.
1193), 458
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Karesi eski muta‑
sarrıfı (29 N. 1197), 186
— Niğde sancağı mutasarrıfı ve Fethülislâm
muhâfızı, Kocaili eski mutasarrıfı (16 R.
1202), 186
— Niğde sancağı mutasarrıfı, Çorum eski mu‑
tasarrıfı (4 L. 1200), 186
Mehmed (paşa, mîr-i mîrân, mîr-livâ, vezîr, elHâc)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (25 Ca. 1185), 222
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(3 Z. 1178), 222
— Adana eyâleti mutasarrıfı. Haleb eski vâlisi
(17 R. 1189), 223
— Adana ve Maraş eyâletleri mutasarrıfı, Ko‑
caili eski mutasarrıfı (17 M. 1182), 222
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi (4 L. 1178), 151
— Anadolu vâlisi, 177
— Aydın livâsı mutasarrıfı. Mora eski vâlisi ve
Rikâb-ı Hümâyûn kaymakamı (2 Za. 1183),
171
— Belgrad Kalesi muhâfızı, 480
— Belgrad muhâfızı, 480, 481
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— Bozok livâsı mutasarrıfı, Kengırı sancağı
eski mutasarrıfı (20 C. 1180), 212

— Karahisar-ı Sahib mutasarrıfı ve İsmail
muhâfızı (24 S. 1205), 166

— Bozok sancağı mutasarrıfı, Kengırı sancağı
eski mutasarrıfı (25 Ca. 1185), 213

— Karahisar-ı Sahib sancağı mutasarrıfı, Res‑
mo eski muhâfızı (4 L. 1200), 165

— Çıldır vâlisi, 326
— Çirmen livâsı mutasarrıfı, eski Miftâh Ağası
(12 Ş. 1176), 129

— Karaman eyâleti mutasarrıfı ve Vidin seras‑
keri, Köstendil eski mutasarrıfı (6 S. 1205),
183

— Çirmen livâsı mutasarrıfı, Vidin ve Niğbolu
sancakları eski mutasarrıfı (6 L. 1179), 130

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Çıldır eski
vâlisi (18 N. 1184), 181

— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, Vidin eski
seraskeri (22 Ca. 1205), 511

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Dergâh-ı Mu‑
allâ Yeniçerileri eski ağası (Selh-i L. 1170),
179

— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski
vâlisi (22 L. 1171), 269

— Karaman vâlisi, 522

— Erzurum eyâleti mutasarrıfı ve Gürcistan
başbuğu, Anadolu eski vâlisi (4 N. 1176), 294

— Karesi livâsı mutasarrıfı, Seddülbahir eski
muhâfızı (6 L. 1172), 157

— Haleb eyâleti mutasarrıfı ve Bender muhâ‑
fızı, Aydın sancağı eski mutasarrıfı (Gurre-i
Ca. 1192), 234

— Kayseriyye ve Niğde sancakları mutasarrıfı
(3 L. 1206), 190

— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Bahr-i Siyah se‑
raskeri (19 Ra. 1188), 234
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Rumeli eski vâlisi
(14 Za. 1183), 234
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski vâlisi
(11 C. 1177), 233

— Kengırı livâsı mutasarrıfı, Çirmen sancağı
mutasarrıfı (20 Ca. 1179), 173
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı ve Ha‑
leb vâlisi (6 L. 1179), 240
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı ve
Rakka vâlisi (Selh-i Ş. 1181), 240

— Haleb vâlisi, 267

— Kilis ve A‘zâz sancakları ve Rakka eyâleti mu‑
tasarrıfı, Mısır eski vâlisi (12 B. 1182), 240

— İçil livâsı mutasarrıfı, Adana eski vâlisi (4
Ca. 1186), 226

— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Bozok sancağı
eski mutasarrıfı (29 B. 1181), 452

— İçil livâsı mutasarrıfı, Karaman eski vâlisi
(27 S. 1171), 225

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı
Sahib eski mutasarrıfı (12 L. 1203), 56

— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Köstendil
eski mutasarrıfı (27 Ca. 1189), 75

— Kuds-i şerîf livâsı ve Şam eyâleti mutasarrı‑
fı (Gurre-i C. 1197), 251

— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Ohri eski
mutasarrıfı (14 Z. 1186), 75

— Maraş ve Adana eyâletleri mutasarrıfı, Ko‑
caili eski mutasarrıfı (17 M. 1182), 217

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı (20 M.
1203), 166

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Rakka
eski vâlisi (17 M. 1182), 423

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı ve Ana‑
bolu Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâfızı
(Selh-i Ca. 1202), 166

— Nablus livâsı ve Şam eyâleti mutasarrıfı
(Gurre-i C. 1197), 257

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı ve İs‑
mail muhâfızı (3 L. 1206), 166
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Adana
ve Maraş eyâletleri eski mutasarrıfı (15 Ca.
1182), 163
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— Niğde ve Kayseriyye sancakları mutasarrıfı,
İsmail eski muhâfızı (3 L. 1206), 187
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Köstendil sancağı
eski mutasarrıfı (10 N. 1177), 80
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Vidin eski muhâfızı
(10 M. 1170), 118
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— Özi muhâfızı, 165
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Belgrad eski
muhâfızı (2 C. 1178), 263
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi
(4 L. 1178), 263
— Rakka eyâleti, Kilis ve A‘zâz sancakları mu‑
tasarrıfı, Mısır eski vâlisi (12 B. 1182), 264

— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı (18 Ra.
1193), 271
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski
vâlisi (14 Ş. 1194), 271
— İçil livâsı mutasarrıfı, Diyarbekir eski vâlisi
(20 M. 1194), 227

— Rikâb-ı Hümâyûn kaymakamı, 486, 487

— İçil livâsı mutasarrıfı, Şam eski vâlisi ve
mîr-i hâccı (2 R. 1199), 227

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
ve Adana vâlisi (3 Ca. 1189), 253

— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı, Niğde
eski mutasarrıfı (5 C. 1186), 240

— Sivas beylerbeyisi, 522

— Maraş eyâleti mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (16 Ra. 1194), 218

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(25 Za. 1188), 205
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Vidin eski muhâ‑
fızı (12 B. 1189), 58
— Tırhala ve Semendire sancakları mutasar‑
rıfı ve Belgrad Kalesi muhâfızı (Gurre-i B.
1177), 57

— Niğde sancağı mutasarrıfı, Trablusşam eski
beylerbeyisi (26 C. 1185), 184
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (26 B. 1195), 265
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Kilis ve A‘zâz
sancakları eski mutasarrıfı (5 N. 1186), 264

— Tırhala ve Semendire sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad muhâfızı, Özi eski vâlisi (17 Ca.
1176), 57

— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı, Adana eski vâlisi ve Mî‑
rü'l-hâccı (Gurre-i C. 1197), 248

— Trabzon eyâleti mutasarrıfı (Canik muhas‑
sılı Ali Bey'in refinden), 373

— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu (3 R. 1175, ibkâ), 259

— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski
vâlisi (26 L. 1176), 371
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Kars eski
muhâfızı (17 M. 1179), 371
Mehmed (paşa, mîr-i mîrân, Taşlıcalı Mehmed
Paşazâde)
— Ankara livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 166
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı (10 L. 1176), 190

— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı, Hama eski
mütesellimi (18 Ra. 1174), 259
Mehmed (paşa, mîr-i mîrân, vezîr, Vezîr Ahmed
Paşazâde)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski
muhâfızı (2 Za. 1179), 445

— Kırşehri livâsı mutasarrıfı (Gurre-i L.
1173), 190

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Köstendil sancağı
eski mutasarrıfı (22 R. 1179), 445

— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Ankara sancağı
eski muhâfızı (26 Za. 1169), 190

— Alacahisar livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
muhâfızı (17 L. 1185), 84

— Klis livâsı mutasarrıfı, Kırşehri sancağı eski
mutasarrıfı (6 L. 1177), 112

— Aydın livâsı mutasarrıfı, Bender Kalesi
muhâfızı (Gurre-i Za. 1191), 172

— Klis sancağı mutasarrıfı (8 R. 1183), 112

— Bender ve Köstendil sancakları mutasarrıfı,
Haleb eyâleti eski mutasarrıfı (16 Za. 1192),
55

Mehmed (paşa, mîr-i mîrân, vezîr, Osman Pa‑
şazâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(4 L. 1196), 223

— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (20 Ş. 1183), 233
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— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz eski muhâfızı (18 Ş.
1180), 133

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Selanik ve Ka‑
vala sancakları eski mutasarrıfı (6 L. 1172),
53

— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Ohri ve İlbasan sancakları muta‑
sarrıfı (10 N. 1177), 132

— Köstendil sancağı mutasarrıfı ve Hotin
muhâfızı (20 Z. 1190), 55

— Hotin ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski muta‑
sarrıfı (12 Za. 1190), 133
— Hudâvendigâr, Bender ve Köstendil sancak‑
ları mutasarrıfı ve Bender Kalesi muhâfızı
(22 Za. 1192), 155

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Haleb eski vâlisi (14
Za. 1183), 125
— Ohri livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski muta‑
sarrıfı (4 L. 1181), 81
— Ohri ve İlbasan sancakları mutasarrıfı (20
M. 1177), 80

— İlbasan sancağı mutasarrıfı, İnebahtı eski
mutasarrıfı (18 Z. 1176), 71

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı (4
L. 1171), 86

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili sancakları
eski mutasarrıfı (6 L. 1179), 449

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Köstendil sancağı eski mutasarrıfı (11 Ca.
1171), 86

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı
Kalesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı (5 L.
1180), 449

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Ohri eski mutasarrıfı (26 Ca. 1183), 87

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Köstendil sancağı eski muta‑
sarrıfı (2 B. 1174), 448
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Tırhala eski mutasarrıfı (7 L.
1190), 450

— Semendire livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr
sancağı eski mutasarrıfı ve Bender muhâfızı
(20 C. 1193), 100
— Semendire ve Alacahisar sancakları muta‑
sarrıfı ve Belgrad Kalesi muhâfızı, Vidin
eski muhâfızı (17 L. 1185), 100

— Karesi ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Bender Kalesi muhâfızı (7 L. 1191), 158

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Belgrad eski muhâ‑
fızı (8 B. 1188), 123

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski
muhâfızı (2 Za. 1179), 438

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Haleb eski vâlisi (14
Za. 1183), 122

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Köstendil sancağı
eski mutasarrıfı (22 R. 1179), 438

— Yanya ve Üsküb sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski muhâ‑
fızı (12 Za. 1190), 63

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Köstendil sancağı eski mutasarrıfı (11 Ca.
1171), 441

Mehmed (paşa, Mustafa Paşazâde)
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Prizrin sancağı
eski mutasarrıfı (19 Ra. 1174), 207

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Ohri eski mutasarrıfı (26 Ca. 1183), 442

— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Yanya eski
mutasarrıfı (23 Za. 1182), 154

— Köstendil sancağı mutasarrıfı (3 R. 1171), 53

— Ohri livâsı mutasarrıfı, Yanya sancağı eski
mutasarrıfı (Gurre-i Ca. 1178), 81

— Köstendil livâsı mutasarrıfı ve Vidin muhâ‑
fızı (27 Z. 1184), 54
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Hotin eski
muhâfızı (18 Za. 1178), 54
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— Prizrin livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 92
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Çorum sancağı
eski mutasarrıfı (10 L. 1176), 62
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— Yanya livâsı mutasarrıfı, Ohri sancağı eski
mutasarrıfı (20 S. 1179), 62
Mehmed (paşa, vezîr, Sarızâde)
— Alaiye ve İçil sancakları mutasarrıfı, Çorum
eski mutasarrıfı (11 R. 1178), 229
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, İçil eski mutasarrıfı (2 L. 1182), 137
— Çorum livâsı mutasarrıfı, İçil sancağı eski
mutasarrıfı (29 S. 1179), 208
— Çorum sancağı mutasarrıfı, Sivas eski bey‑
lerbeyisi (6 L. 1177), 207
— İçil livâsı mutasarrıfı, Sivas eski beylerbeyisi
(12 C. 1182), 226
— İçil ve Alaiye sancakları mutasarrıfı, Çorum
sancağı eski mutasarrıfı (11 R. 1178), 225

Mehmed (Seyyid)
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Özi eski muhâfızı
(Gurre-i S. 1176), 452
Mehmed (Seyyid, Kürd İbrahim Paşazâde)
— Kırkkilise livâsı mutasarrıfı, Resmo sancağı
eski mutasarrıfı (13 Za. 1178), 127
— Resmo livâsı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı (8 L. 1169), 144
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Resmo san‑
cağı eski mutasarrıfı (6 Ş. 1178, emri geri
gelmiştir), 409
Mehmed (Seyyid, Osman'ın oğlu)
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (26 B. 1209,
İbrahim veled-i Derviş Mehmed'in hacca
gitmesinden), 525

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı,
Mora eski vâlisi (9 M. 1187), 439

Mehmed (Süleyman Paşazâde)

— Kars eyâleti mutasarrıfı, Van eski muhâfızı
(29 Z. 1180), 364

Mehmed (Tekeli)

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Amasya sancağı
eski mutasarrıfı (18 Z. 1176), 204
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Kars eski beyler‑
beyisi (2 Z. 1181), 204
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Çorum san‑
cağı eski mutasarrıfı (28 Ş. 1179), 409

— Bebe sancağı mutasarrıfı (28 S. 1191), 412
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Kocaili sancağı
eski mutasarrıfı (19 S. 1170), 160
Mehmed (vezîr)
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, eski sadrıazam
kethüdâsı (12 Ş. 1171), 50
Mehmed (Yayçeli Hasan Beyzâde)

— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (17 Za. 1179), 371

— Karesi livâsı mutasarrıfı, Klis sancağı eski
mutasarrıfı (Gurre-i L. 1173), 157

— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Trabzon eski beylerbeyisi (13 C.
1180), 378

— Klis livâsı mutasarrıfı, Karesi sancağı eski
mutasarrıfı (Evâsıt-ı S. 1175), 111

Mehmed (Sâlih'in oğlu)

— Klis livâsı mutasarrıfı, Sultaönü sancağı eski
mutasarrıfı (9 S. 1171), 111

— Mahcil sancağı eski hissedârı, 332

— Klis sancağı mutasarrıfı (5 L. 1175), 112

— Mahcil sancağı hissedârı, 330, 331

— Yanya livâsı mutasarrıfı, Klis sancağı eski
mutasarrıfı (3 Ş. 1178), 62

— Mahcil livâsı hissedârı (26 S. 1149), 330
— Mahcil sancağı hissedârı (Ahmed'in bilâ-ve‑
led fevtinden), 331
Mehmed (Seyyid)
— Anadolu eyâleti çavuşlar emîni (babası İbra‑
him'in fevtinden ve Ahmed'in refinden), 529
Mehmed (Seyyid)
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı (8 L. 1169), 135

Mehmed Âdil Hân, 383
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (17 L. 1201,
Mehmed Şeref Hân'ın refinden), 388
Mehmed Ağa (Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından)
— Özi defterdârı, 475
Mehmed Ağa (el-Hâc)
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası (17 M.
1172), 508
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Mehmed Ağa (mîr-i mîrân)
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Yeniçeri eski ağası (20 N. 1197),
149
Mehmed Ağa (mîr-i mîrân, Mahmud Paşa birâ‑
derzâdesi)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (22 Ca. 1205), 73
Mehmed Ağa (vezîr)
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Edirne eski bostâncıbaşısı (3 Ra.
1188), 458
Mehmed Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası (9 S. 1191),
509
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası eski Kul
kethüdâsı (17 Ş. 1196), 510
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, Dergâh-ı
Âlî Yeniçerileri Ocağı eski Kul kethüdâsı
(29 S. 1175), 508
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, Dergâh-ı
Muallâ Yeniçerileri Ocağı'nda eski Kul ket‑
hüdâsı (12 L. 1169), 507
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (19 R. 1184), 509
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (8 Za. 1199), 511
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Sek‑
bânbaşı (27 B. 1188), 509
Mehmed Ağa
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, 427,
536
Mehmed Anber Ağa
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, Dâ‑
ru's-saâdeti'ş-şerîfe ağası (6 Ra. 1238), 538
Mehmed Ârif Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Kars eyâleti yoklamacısı, 368
Mehmed Arslan (Sâlih Paşa'nın torunu)
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı, 325
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (26 B.
1173), 318
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— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 325
Mehmed Arslan Paşa (vezîr)
— Bender ve Tırhala sancakları mutasarrıfı ve
Bucak başbuğu (23 R. 1199), 138
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (3 Ş. 1203), 106
— Hanya sancağı mutasarrıfı, İnebahtı eski
mutasarrıfı, (4 L. 1194), 149
— İçil sancağı mutasarrıfı, 228
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Hanya eski muhâfızı (19 Ca.
1196), 450
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Tırhala sancağı eski mutasarrıfı
(15 Za. 1199), 451
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı, Mora eski vâlisi
(20 Ra. 1202), 451
— İnebahtı sancağı mutasarrıfı (2 Ca. 1193),
450
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Niğde sancağı
eski mutasarrıfı (7 L. 1197), 56
— Mora eyâleti mutasarrıfı (14 Za. 1201), 459
— Niğde livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (10 R. 1197), 186
— Silistre eyâleti mutasarrıfı, eski İçil eski
mutasarrıfı (Selh-i Za. 1206), 121
— Tırhala livâsı mutasarrıfı (5 Za. 1197), 59
Mehmed Âtıf
— Mamervan sancağı hisedârı (16 S. 1265,
babası Mîr Mehmed Rüşdi'nin fevtinden),
361
Mehmed Avnî (Efendi, es-Seyyid)
— başdefterdâr, 485, 497, 502
— reîsü'l-küttâb (8 L. 1169), 50
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Defter eski emîni
(24 S. 1178), 463
Mehmed Behlül (mîr, paşa, Mahmud Paşazâde)
— Bayezid sancağı mutasarrıfı (20 Ş. 1239), 312
— Bayezid sancağı mutasarrıfı (22 Ca. 1223,
İbrahim Paşa'nın refinden), 311
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— Bayezid sancağı mutasarrıfı (8 R. 1231, İb‑
rahim Paşa'nın refinden), 312

Mehmed Bey (Silâhdâr İbrahim Paşazâde), 328

— Diyadin sancağı mutasarrıfı, 315

Mehmed Bey

— Eleşkird sancağı mutasarrıfı (22 Ca. 1223,
İbrahim Paşa'nın refinden), 305
Mehmed Behram Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Sivas vâlisi, 526
Mehmed Bey (Ahısha ümerâsından)
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı (6 M. 1184), 194
— Çıldır eyâleti mutasarrıfı, Beyşehri eski
mutasarrıfı (Gurre-i Ra. 1184), 317
Mehmed Bey (Firuzzâde)
— Balis livâsı mutasarrıfı ve İskânbaşı (19 M.
1160), 236
Mehmed Bey (Gürcistan seferinde gâib olan Ali
Bey'in karındaşı)
— Malazgird sancağı mutasarrıfı (4 Ş. 1178,
Abdullah Bey'in refinden), 351, 352

Mehmed Bey (Tâhir Ömerzâdelerden), 159
— Ağakis livâsı mutasarrıfı, 402
Mehmed Bey
— Çağangediği livâsı mutasarrıfı (8 B. 1091),
411
Mehmed Bey
— Çıldır vâlisi Şerîf Selim Paşa'nın oğlu, 362
Mehmed bin Mehmed
— Batum livâsı mutasarrıfı (27 R. 1198, Meh‑
med'in refinden), 374
Mehmed bin Osman
— Kandiye çavuşlar emîni (15 Z. 1181, Ahmed
veled-i Ali'nin fevtinden), 530
Mehmed bin Receb
— Semendire livâsı defter kethüdâsı (Ali'nin
refinden), 103

— Malazgird sancağı mutasarrıfı (Gurre-i N.
1180, Ali Bey'in refinden), 353

Mehmed bk. Abaza Mehmed

— Malazgird sancağı mutasarrıfı, 351, 352, 353

Mehmed Burhan (ümerâdan, Behramzâde)

Mehmed Bey (Hasan Paşa'nın ammizâdesi)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318
Mehmed Bey (mîr-i mîrân)
— Tunus eyâleti mutasarrıfı, Vatan sancağı
eski beyi (15 Ra. 1172), 431
— Vatan livâsı mutasarrıfı (6 L. 1167), 432
Mehmed Bey (mîr-i mîrân, Ahmed Paşa'nın
birâderi)
— Ankara livâsı mutasarrıfı (25 Ra. 1184), 167
Mehmed Bey (mîr-i mîrân, Kurd Paşazâde)
— Avlonya livâsı mutasarrıfı (21 Za. 1201), 79
Mehmed Bey (Mîr-livâ)

— Palu hükûmeti mutasarrıfı (23 C. 1194,
Hüseyin Bey'in azlinden), 283
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (10 Ş. 1169), 380
— Bitlis hâkimi (19 Z. 1171, Mehmed Şeref
Hân'ın refinden), 381
Mehmed Cevher (el-Hâc)
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, Dâ‑
ru's-saâdeti'ş-şerîfe eski ağası (Evâsıt-ı Ra.
1200, el-Hâc Ali'nin fevtinden), 538
Mehmed Dursun
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (10 R. 1250, babası Mîr Mehmed
Saîd'in fevtinden), 321

— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (15 Ca. 1181), 139

Mehmed ed-Diyâb Bey

— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (26 M. 1183), 139

Mehmed Efendi (es-Seyyid)

Mehmed Bey (Murad Paşa oğlu)
— Malazgird sancağı hissedârı (26 R. 1212,
İshak Paşa ve Mahmud Bey'in oğullarının
reflerinden), 356

— Sincar livâsı mutasarrıfı (2 B. 1150), 293
— Bosna defterdârı ve Mâliye tezkirecisi (22
Za. 1172), 469
Mehmed Efendi (Musazâde hafîdi)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi (8 M. 1184), 506
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Mehmed Efendi (Seyyid)
— nişâncı vekîli, Haremeyn eski muhâsebecisi
ve Hazîne kethüdâsı (3 B. 1182), 469
Mehmed Efendi (Seyyid)
— Pasin kazâsı nâibi, 299
Mehmed Efendi
— Hınıs ve Tekman kazâsı nâibi, 299
Mehmed Efendi
— Hotin defterdârı (17 Za. 1178), 476
— Hotin defterdârı, Hotin Muhâfızı Receb
Paşa'nın dîvân kâtibi (9 Ş. 1181), 476
Mehmed Efendi
— nişâncı, eski Başmuhâsebeci (3 L. 1196), 505
— nişâncı, Sultan eski kethüdâsı (21 Za. 1197),
505
Mehmed Efendi
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, eski Şıkk-ı Evvel
defterdârı ve Yeniçeri efendisi (Gurre-i S.
1170), 462
Mehmed Emin (Atâullah'ın oğlu)

— Belgrad defterdârı, Hotin eski defterdârı (16
N. 1179), 479
— Girid defterdârı (9 R. 1192), 491
— Girid defterdârı, Belgrad eski defterdârı (3
Ra. 1190), 488
— Hotin defterdârı (19 Za. 1172), 475
— Hotin defterdârı (5 Za. 1181), 476
— Hotin defterdârı, Belgrad eski defterdârı (7
Z. 1195), 476
Mehmed Emin (emekdâr-ı Hazîne-i Enderûn-ı
Hümâyûn)
— Şam defterdârı (29 Ra. 1211, Mustafa En‑
derûn-ı Hazîne-i Hümâyûn'un fevtinden),
494
Mehmed Emin (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Belgrad defterdârı, Girid eski defterdârı (17
Za. 1194, Reşid İbrahim Efendi'nin azlin‑
den), 481
Mehmed Emin (mîr)

— Mahcil sancağı hissedârı (7 L. 1221), 332

— Ardahan-ı Büzürk livâsı eski hissedârı
(bilâ-veled fevt), 333

— Mahcil sancağı hissedârı (Ahmed'in bilâ-ve‑
led fevtinden), 331

— Ardahan-ı Büzürk sancağı hissedârı (10 M.
1250 babası Mîr Ali'nin fevtinden), 334

— Mahcil sancağı hissedârı, (babası Atâul‑
lah'ın fevtinden), 330, 331
— Mahcil sancağı hissedârı, 332
Mehmed Emin (Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından)
— Sivas vâlisi İzzet Mehmed Paşa'nın mütesel‑
limi, 523
Mehmed Emin (Efendi el-Hâc, vezîr, tevkî‘î,
reîsü'l-küttâb)
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, eski reîsü'l-küttâb (3 Z. 1178),
457
— nişâncı ve Mora eyâleti mutasarrıfı (3 Z.
1178), 504
Mehmed Emin (Efendi, Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Belgrad defterdârı (15 R. 1202, Yusuf Hüs‑
nü Efendi'nin azlinden), 482
— Belgrad defterdârı, 482
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Mehmed Emin (paşa, vezîr, Abdülcelil oğlu
Vezîr Hüseyin Paşazâde)
— Ankara livâsı mutasarrıfı (21 L. 1177), 167
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Musul eski
vâlisi (5 Ra. 1182), 270
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (5 L. 1175), 157
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Musul eski bey‑
lerbeyisi (27 Z. 1173), 216
— Musul eyâleti mutasarrıfı (Gurre-i M.
1172), 413
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (16 Ca. 1189), 414
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Karesi sancağı
eski mutasarrıfı ve Bağdad kaymakamı (17
Za. 1175), 413
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (11 Za. 1169), 412

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

— Musul eyâleti mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (12 R. 1173), 413
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Musul eski
beylerbeyisi (10 L. 1174), 408
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Musul eski
beylerbeyisi (6 L. 1172), 408
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Musul eski
beylerbeyisi (8 L. 1169), 408
Mehmed Emin (Sarıoğlu)
— Sivas alâybeyisi, 214, 215, 523
Mehmed Emin (Süleyman'ın oğlu)
— Kobulet ve Hasanlu karyeleri hissedârı (25
S. 1251), 343
Mehmed Emin Bey
— Bağdad defterdârı (2 N. 1179), 496
— Bağdad defterdârı (2 N. 1179, babası Süley‑
man Bey'in mahlûlünden), 497
Mehmed Emin Efendi (Abdürrahimzâde)
— Haleb kâdısı, 267
Mehmed Emin Efendi (el-Hâc)
— başdefterdâr, 475, 493
Mehmed Emin Efendi (Hâcegândan)
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, sadrıazam Şerif
Hasan Paşa'nın eski kethüdâsı (24 S. 1205),
60
Mehmed Emin Efendi (Saîd Paşa dâmâdı)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Büyükkale eski tezki‑
recisi (4 L. 1180), 506
Mehmed Emin Efendi (Seyyid, silâhdâr kâtibi)
— Defterdârı vekîli (14 Ş. 1183), 500
Mehmed Emin Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, masraf-ı hazret-i
şehriyârî eski kâtibi (6 M. 1191), 507
Mehmed Emin Efendi
— Şıkk-ı Evvel defterdârı (4 B. 1177), 463
Mehmed Emin Paşa (silâhdâr, el-Hâc, vezîr,
tevkî‘î)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâ‑
fızı (3 C. 1197), 447

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Kandiye eski
muhâfızı (4 L. 1194), 446
— Aydın livâsı mutasarrıfı, Mora eski muhas‑
sılı (5 L. 1180), 170
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Hanya eski muhâ‑
fızı (17 C. 1192), 143
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Özi eski vâlisi (20
Z. 1190), 143
— Girid vâlisi ve Kandiye Kalesi muhâfızı, 530
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski mu‑
hassılı (4 L. 1181), 233
— Haleb vâlisi ve muhassılı, 536
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Girid eski vâlisi (Selh-i Ş. 1191),
149
— Hanya sancağı mutasarrıfı, Selanik sancağı
eski mutasarrıfı (4 R. 1197), 149
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı (7 M. 1198), 450
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Girid eski vâlisi
ve Kandiye muhâfızı (4 L. 1194), 440
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâ‑
fızı (3 C. 1197), 440
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Tırhala eski muta‑
sarrıfı (12 N. 1189), 126
— Niğde sancağı mutasarrıfı (16 L. 1200), 186
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Vidin eski muhâfızı
(12 C. 1190), 120
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Ağrıboz eski muhâfızı (8 Za. 1196), 88
— Tırhala livâsı mutasarrıfı (8 M. 1189), 58
— Vidin livâsı mutasarrıfı, Tırhala eski muta‑
sarrıfı (12 N. 1189), 123
Mehmed Emin Paşa
— Van muhâfızı, 402
Mehmed Emin Rauf Paşa (vezîr)
— Kastamonu sancağı mutasarrıfı, Erzurum
eski vâlisi ve Şark cânibi seraskeri, 291

697

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Mehmed Emin Recâî (Efendi, el-Hâc)
— başdefterdâr, 68, 455, 473, 476, 487, 488,
491, 497
— nişâncı, eski başdefterdâr (26 Za. 1190), 504
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, eski Kethüdâ-yı
sadr-ı âlî (13 S. 1189), 464
Mehmed Emin veled-i Ebubekir Çavuş
— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi (21 Ş. 1178,
el-Hâc Mehmed'in refinden), 535
Mehmed Emin
— Ahlat maa Erciş kâdısı, 382
Mehmed Emin
— Basra defterdârı (23 Z. 1169), 498
Mehmed Emin
— başdefterdâr, 366
Mehmed Emin
— Batum sancağı hissedârı (22 Z. 1265, babası
Yusuf veled-i Mehmed'in fevtinden), 374
Mehmed Emin

— Erzurum ve Van vâlisi, 312
— Kars eski muhâfızı, 367
— Musul eyâleti müşîri, 368
Mehmed Giray (Cânoğlu)
— Soğucak sancağı mutasarrıfı ve Soğucak
Kalesi muhâfızı (11 L. 1195), 141
Mehmed Giray (Kırım Giray Hân'ın oğlu)
— Kırkkilise sancağı hissedârı (6 R. 1183), 128
Mehmed Giray Sultan (Feth Giray Hânzâde)
— Kırım Kalgayı (Gurre-i Ca. 1178), 544
— Kırım Kalgayı (23 B. 1184), 544
Mehmed Hakkı Beyefendi (el-Hâc)
— nişâncı, Rikâb-ı Hümâyûn eski defterdârı
(12 C. 1204), 506
— nişâncı, sadrıazam eski kethüdâsı (4 N.
1205), 506
Mehmed Hakkı Paşa (vezîr, el-Hâc)
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı (19 C. 1210), 52

— Bosna eyâleti eski tîmâr defterdârı, 115

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Bosna eski vâli‑
si, 470

— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı (7 R. 1191,
Ömer bin İbrahim'in refinden), 115

— Rumeli vâlisi, eski Bosna vâlisi, 533

— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı, Bosna eski
defterdârı (8 C. 1188, Ebubekir Bey'in fev‑
tinden), 114
— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı, Bosna eyâ‑
leti mukâbelecisi (16 Za. 1206, Mehmed
Emin'in fevtinden), 115
Mehmed Emin
— Diyarbekir çavuşlar emîni (23 N. 1178), 528
Mehmed Emin
— Mendelcin sancağı hissedârı, 406
Mehmed Emin
— Sivas kâdısı, 522
Mehmed Emin
— Van nâibi, 382
Mehmed Es‘ad (Efendi)
— başdefterdâr, 471, 494
Mehmed Es‘ad Paşa (vezîr)
— Erzurum ve Van eyâleti vâlisi, 396
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Mehmed Halimî
— Cezayir eyâleti defter kethüdâsı (7 M. 1175,
babası Ali'nin kasr-ı yedinden), 462
Mehmed Hâlis (Efendi, Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Hotin defterdârı (25 L. 1188), 476
— Hotin defterdârı, Bağdad eski defterdârı (24
N. 1177), 475
— Vidin defterdârı (20 Za. 1199, Mehmed
Saîd'in azlinden), 474
— Vidin defterdârı, Hotin eski defterdârı (7 L.
1181, ibkâ), 472
— Vidin defterdârı, Hotin eski defterdârı (17
Za. 1178), 472
Mehmed Hâlis
— Bağdad defterdârı, 496
Mehmed Hân (İbrahim Hânzâde)
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (19 C. 1242,
Sâlih Hân'ın refinden), 391
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Mehmed Hâne-i Hâssa
— Rumeli tîmâr defter kethüdâsı (Fî 20 B.
1196), 102
Mehmed Hâşim Hân
— Bitlis eski hâkimi, 383
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (16 M. 1182,
Hasan Hân'ın refinden), 384
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (25 Ra. 1179,
Şeref Hân'ın refinden), 383
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (26 S. 1185,
Hasan Hân'ın refinden), 385
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (28 B. 1189,
Mehmed Şeref Hân'ın refinden), 385
Mehmed Haydar (bey, Hân)
— Bitlis hâkimi (11 N. 1190, Mehmed Şeref
Hân'ın refinden), 386
— Bitlis hâkimi (26 R. 1175), 383
— Bitlis hâkimi, 350
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (19 B. 1181,
Hasan'ın refinden, emri geri gelmiştir), 384
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (22 C. 1174,
Âdil Hânzâde Mehmed Şeref'in hadâset-i
sinninden), 382
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (29 S. 1173,
Mehmed Selim'in refinden), 381
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı, 382
Mehmed Hayri (Çıldır Vâlisi Ahmed Paşa'nın
kayını)
— Altunkale livâsı eski mutasarrıfı, 339
— Altunkale livâsı mutasarrıfı (18 S. 1176,
Süleyman Es‘ad'ın fevtinden), 339
— Altunkale livâsı mutasarrıfı (6 Ra. 1178,
Mehmed Saîd'in refinden), 339
Mehmed Hayri Efendi (el-Hâc)
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı, Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan Çavuşlar eski kâtibi (2 N.
1185), 468
— Şıkk-ı Sânî defterdârı, eski Şıkk-ı Sâlis (4 L.
1193), 466
— Şıkk-ı Sânî defterdârı, eski Şıkk-ı Sâlis, 467

Mehmed Hayri Efendi (es-Seyyid)
— nişâncı, eski kethüdâ-yı sadr-ı âlî (4 L.
1201), 505
Mehmed Hoca (paşa, mîr-i mîrân)
— Cezayir-i Garb eyâleti beylerbeyisi ve dayı‑
sı, Ocak eski hazînedârı (17 Ra. 1180), 430
Mehmed İzzet veled-i Kâmil
— Ardahan-ı Küçük sancağı hissedârı (10 S.
1247, ammizâdesi Mîr Behram Hasan ve‑
led-i Mîr Abdullah'ın bilâ-veled fevtinden),
370
Mehmed Kilâr-ı Hâssa
— Rumeli eyâleti tîmâr defterdârı (11 B. 1184,
Hâfız Mehmed'in terk-i hizmetinden), 101
Mehmed Koçak Hân (mîr)
— Bitlis hâkimi, 388
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (4 Z. 1200),
387, 390
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (Gurre-i Ş.
1197, Mehmed Şeref Hân'ın refinden), 387
Mehmed Memiş
— Ostiha sancağı mutasarrıfı (9 Ca. 1234,
Halil ve el-Hâc Ali'nin bilâ-veled fevtlerin‑
den), 341
Mehmed Mesud Hâne-i Hâssa
— Rumeli tîmâr defter kethüdâsı (28 Ca.
1182), 102
Mehmed Mihri
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Piyâde eski mukâbe‑
lecisi (6 L. 1177), 506
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı, Mîrî Kalyonlar eski
kâtibi (24 Ş. 1178), 468
Mehmed Mirza Paşa
— Muş sancağı mutasarrıfı (7 Ca. 1223, babası
Maksud Paşazâde Murad Paşa fevtinden),
394
Mehmed Murad (Muş mutasarrıfı Maksud Pa‑
şa'nın oğlu)
— Malazgird sancağı hissedârı (İbrahim Bey'in
refinden), 308
— Malazgird sancağı hissedârı (11 R. 1200,
İbrahim Beyzâde Ali'nin refinden), 354
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Mehmed Nakî (mîr)
— Çıldır sancağı mutasarrıfı (12 R. 234, Süley‑
man Kâmil'in refinden), 342
— Çıldır sancağı mutasarrıfı (8 N. 1221, Durak
Hasan'ın kasr-ı yedinden), 342
Mehmed Nesîb Efendi (Seyyid)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi ve kaymakam mektûb
cusu (6 L. 1184), 506
Mehmed Paşa (Depedelenli yeğeni)
— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Pozorofça eski
muhâfızı (25 Z. 1205), 60
Mehmed Paşa (el-Hâc, mîr-i mîrân)
— Üsküb sancağı mutasarrıfı ve Niş Kalesi
muhâfızı, İzvornik sancağı eski mutasarrıfı
(9 N. 1199), 98
Mehmed Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Kuds-i şerîf livâsı mutasarrıfı ve Şam vâlisi
(13 Ca. S. 1192), 251
— Kuds-i şerîf livâsı mutasarrıfı ve Şam vâlisi
(19 S. 1191), 251
— Nablus livâsı mutasarrıfı ve Şam vâlisi (5 N.
1190), 256
— Şam eyâleti, Nablus ve Kudüs sancakları
mutasarrıfı (19 S. 1191), 248
— Şam vâlisi ve Mîrü'l-hâc (26 R. 1195), 492
— Şam vâlisi ve mîr-i hâccı, 260
Mehmed Paşa (el-Hâc, vezîr, Azmzâde)
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski
vâlisi (25 Ca. 1185), 181
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Şam eski vâlisi
(19 N. 1186), 181
— Nablus livâsı ve mülhakatı mutasarrıfı, Ka‑
raman eski vâlisi (23 C. 1185), 256
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
Adana eski vâlisi (17 M. 1179), 253
— Sayda eyâleti mutasarrıfı (11 B. 1176), 252
— Şam eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski vâlisi
(19 Ca. 1187), 247
Mehmed Paşa (es-Seyyid)
— Van muhâfızı, 389
Mehmed Paşa (es-Seyyid, el-Hâc)
— Özi vâlisi (29 L. 1192), 164
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Mehmed Paşa (es-Seyyid, vezîr)
— Sivas vâlisi, 526, 527
Mehmed Paşa (es-Seyyid, vezîr, sadr-ı esbak)
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi (8 L.
1169), 418
— Cidde-i ma‘mûre sancağı ve Habeş eyâleti
mutasarrıfı, Mekke-i Mükerreme Şey‑
hü'l-Haremi (8 L. 1169), 425
Mehmed Paşa (Etmekçizâde)
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı (11 C. 1187), 194
Mehmed Paşa (Faraşalı)
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr
eski mutasarrıfı (12 Za. 1185), 167
Mehmed Paşa (Hâfız)
— Çıldır beylerbeyisi, 324, 334
Mehmed Paşa (kaymakam-ı sâbık, vezîr)
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin ve İne‑
bahtı kaleleri muhâfızı (24 L. 1188), 133
Mehmed Paşa (Kapudan-ı esbak, vezîr)
— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad Kalesi muhâfızı, Özi eski muhâ‑
fızı (17 Ca. 1176), 99
Mehmed Paşa (Mîr-alem, vezîr)
— Niğbolu livâsı mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (13 Ş. 1205), 127
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Köstendil eski mu‑
tasarrıfı (13 Ş. 1205), 124
Mehmed Paşa (mîr-i mîrân)
— İsmail muhâfızı, 196
Mehmed Paşa (mîr-i mîrân, Abdülcelilzâde Vezîr
Süleyman Paşa'nın karındaşı)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (4 S. 1191), 202
— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Aksaray eski
mutasarrıfı (22 N. 1198), 200
— Musul eyâleti mutasarrıfı (27 M. 1204), 414
Mehmed Paşa (mîr-i mîrân, Uzun Abdullah Pa‑
şazâde)
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (23 Ra. 1191), 208

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Üsküb
eski mutasarrıfı (9 N. 1189), 164
— Karesi livâsı mutasarrıfı (3 R. 1189), 157
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Çorum eski muta‑
sarrıfı (7 L. 1191), 185
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Karesi eski muta‑
sarrıfı (29 Ca. 1189), 97
Mehmed Paşa (Revandizli)
— Harir Hükûmeti livâsı mutasarrıfı (17 M.
1253), 407
— Köysancak livâsı mutasarrıfı, 411
Mehmed Paşa (sâbık Yeniçeri ağası)
— İçil livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (19 M. 1201), 228
Mehmed Paşa (sadr-ı esbak)
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı (Gurre-i Za. 1183), 457
Mehmed Paşa (Seyyid, Adapazarlı, mîr-i mîrân)
— İçil sancağı mutasarrıfı ve Kili muhâfızı (14
C. 1204), 228
Mehmed Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr, sadr-ı
esbak, el-Hâc)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (4 Ra. 1170), 443
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâ‑
fızı (6 C. 1172), 443
— Avlonya livâsı mutasarrıfı ve Hanya eski
muhâfızı (8 L. 1171), 77

— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Hanya eski muhâfızı ve Selanik
sancağı mutasarrıfı (7 Za. 1173), 142
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski
mutasarrıfı (Gurre-i L. 1173), 147
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi muhâ‑
fızı, Aydın eski muhassılı (9 Ca. 1189), 148
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri eski
ağası (Selh-i Ş. 1171), 147
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Vidin ve Niğbolu sancakları eski
mutasarrıfı (17 Ş. 1171), 147
— Hanya muhâfızı, 485
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Diyarbekir eski beylerbeyisi (21
Ca. 1201), 150
— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski mutasar‑
rıfı (12 Z. 1170), 107
— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Vidin ve Niğbolu sancakları eski mutasarrıfı
(4 L. 1178), 107
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi muhâ‑
fızı, Hanya eski muhâfızı (8 L. 1169), 132
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Deryâ eski kapudanı (8 B.
1188), 449

— Avlonya livâsı mutasarrıfı, Bosna eski vâlisi
(Gurre-i M. 1174), 77

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Hotin sancağı eski mutasarrıfı
(15 S. 1178), 448

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski mutasar‑
rıfı (12 Z. 1170), 104

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Selanik ve Kavala sancakları
mutasarrıfı (7 L. 1178), 448

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Vidin ve Niğbolu sancakları eski mutasarrıfı
(4 L. 1178), 104

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâ‑
fızı (6 C. 1172), 437

— Bosna vâlisi, 112, 115, 116, 520, 532
— Deryâ kapudanı, Rumeli eski vâlisi (18 Ş.
1180), 434

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski vâlisi
(25 B. 1193), 440

— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Avlonya sancağı eski mutasarrıfı
(25 S. 1174), 142

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Selanik ve kavala
sancakları eski mutasarrıfı (4 Ra. 1170), 437
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— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı (10
L. 1176), 441
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı, 441

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı ve Ordu-yı
Hümâyûn seraskeri, eski Yeniçeri ağası (15
Za. 1205), 52

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Bosna eski vâlisi (8 L. 1169), 440

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski mu‑
hassılı (6 L. 1179), 50

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Dergâh-ı Muallâ kapıcılar eski kethüdâsı
(26 N. 1176), 441

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Tırhala eski mu‑
tasarrıfı ve İsmail muhâfızı (7 R. 1201), 52

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Hanya sancağı eski mutasarrıfı (16 L. 1173),
441

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Vidin ve Niğbo‑
lu sancakları eski mutasarrıfı (18 Ş. 1180),
51
— Rumeli vâlisi, 93, 102, 511, 513, 514

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
İnebahtı eski muhâfızı (9 Za. 1187), 442

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı (10
L. 1176), 86

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Kapudan-ı esbak, 441

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Bosna eski vâlisi (8 L. 1169), 86

— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Köstendil sancağı eski mutasarrıfı (24 Z.
1177), 441

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Diyarbekir eski vâlisi (24 Z. 1201), 89
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Hanya eski mutasarrıfı (16 L. 1173), 86

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Selanik ve
Kavala sancakları eski mutasarrıfı (20 N.
1177), 53

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
İnebahtı eski muhâfızı (9 Za. 1187), 87

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz eski muhâfızı (25 Ra.
1192), 458

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Köstendil sancağı eski mutasarrıfı (24 Z.
1177), 87

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Girid eski vâlisi, 459

— Semendire livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, Rumeli eski vâlisi (27 Ş.
1206), 101

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Girid eski vâlisi (23 R. 1198), 458
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Belgrad eski muhâ‑
fızı (8 B. 1188), 125
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, eski Deryâ kapudanı
(13 Ş. 1178), 125

— Semendire livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
muhâfızı, Mısır eski vâlisi (4 L. 1196), 100
— Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı (3 Ş.
1190), 100
— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrı‑
fı, Belgrad muhâfızı, 534

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı,
Hotin eski muhâfızı (5 L. 1170), 124

— Üsküb ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı (12 Za. 1190), 97

— Niğbolu, Vidin ve Çirmen sancakları muta‑
sarrıfı ve Vidin Kalesi muhâfızı, Bosna eski
vâlisi (6 L. 1179), 125

— Vidin muhâfızı, 71, 460, 472, 474, 554

— Ohri livâsı mutasarrıfı, İskenderiye eski
mutasarrıfı (7 N. 1185), 81
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Yanya sancağı eski
mutasarrıfı (14 Z. 1172), 80
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— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, eski Deryâ kapudanı
(13 Ş. 1178), 122
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı
(5 L. 1170), 121
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— Vidin ve Niş cânibleri seraskeri, 460
— Vidin, Niğbolu ve Çirmen sancakları muta‑
sarrıfı ve Vidin Kalesi muhâfızı, Bosna eski
vâlisi (6 L. 1179), 122
— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Hotin muhâfızı
(6 L. 1189), 63
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Avlonya sancağı
eski mutasarrıfı (5 Ş. 1172), 61
Mehmed Paşa (Seyyid, vezîr)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Vidin eski
muhâfızı (13 Ca. 1191), 152
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve İbrail muhâfızı,
Anadolu eski vâlisi (5 L. 1192), 120
— Sivas eyâleti ve Bender sancağı mutasarrıfı
ve Bender Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (6
M. 1198), 206
Mehmed Paşa (Seyyid, vezîr, Aydoslu)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve İsmail seras‑
keri, Karesi eski mutasarrıfı (27 L. 1204),
153
— Bender livâsı, Sivas eyâleti mutasarrıfı ve
Bender Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (6
M. 1198), 138

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Rumeli eski vâlisi
(19 Ca. 1196), 123
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâfızı
(20 Z. 1190), 123
Mehmed Paşa (Seyyid, vezîr, müteveffâ Mustafa
Paşa kethüdâsı)
— Bosna eyâleti mutasarrıfı (17 Za. 1213), 107
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Rumeli eski vâlisi
(13 R. 1214), 107
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Bosna eski vâlisi
(25 M. 1214), 52
Mehmed Paşa (silâhdâr)
— Rumeli vâlisi, 512
Mehmed Paşa (silâhdâr, vezîr), 522
Mehmed Paşa (silâhdâr, vezîr, sadr-ı sâbık/esbak)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (5 Za. 1185), 445
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
muhassılı (21 M. 1178), 151
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Rumeli eski
vâlisi (10 L. 1174), 151

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Bender eski muhâfızı (23 R. 1199), 106

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Selanik sancağı
eski mutasarrıfı (21 Ca. 1194), 152

— Hanya livâsı mutasarrıfı, İskenderiye eski
mutasarrıfı (7 L. 1190), 148

— Aydın sancağı mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(25 Za. 1176), 170

— Karesi sancağı ve Boğaz muhâfızı (3 B.
1204), 159

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Özi eski vâlisi (5 L. 1180), 105

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Rumeli eski vâlisi
(19 Ca. 1196), 126

— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Selanik ve Kavala sancakları eski mutasarrı‑
fı (28 C. 1189), 105

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâfızı
(20 Z. 1190), 126

— Delvine, Yanya ve Hudâvendigâr sancakları
mutasarrıfı, Özi eski vâlisi (23 Ra. 1172), 65

— Özi eyâleti mutasarrıfı (14 Za. 1196), 120

— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (7 C. 1196), 295

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Silistre seraskiri,
Bosna eski vâlisi (4 B. 1199), 120

— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı (25 Ca. 1200), 143

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Özi eski vâlisi
(26 R. 1195), 51

— Goniya ve Niğde sancakları mutasarrıfı ve
Faş Kalesi muhâfızı (2 S. 1197), 376

— Tırhala livâsı mutasarrıfı, Özi eski vâlisi (28
R. 1200), 59

— Habeş eyâleti mutasarrıfı, Resmo eski
muhâfızı (3 C. 1197), 421
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— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Selanik eski mutasarrıfı (29 Ş.
1199), 149

— Tırhala livâsı mutasarrıfı, eski silâhdâr-ı
şehriyârî (4 Z. 1169, 57

— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Özi eski vâlisi (5 L. 1180), 108

— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Ağrıboz ve
Karlıili sancakları eski mutasarrıfı (15 Za.
1185), 372

— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Selanik ve Kavala sancakları eski mutasarrı‑
fı (28 C. 1189), 108

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Selanik eski muta‑
sarrıfı (13 Ca. 1191), 123

— Hudâvendigâr, Delvine ve Yanya sancakları
mutasarrıfı, Özi eski vâlisi (23 Ra. 1172),
153

— Yanya, Delvine ve Hudâvendigâr sancakları
mutasarrıfı, Özi eski vâlisi (23 Ra. 1172), 61

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Trabzon eski vâlisi (21 Z.
1185), 449
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (5 Za. 1185), 439
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi (4 L. 1178), 441
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Bosna eski vâlisi (23 N. 1193), 442
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Bosna eski vâlisi (2 R. 1191), 442
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Cidde
eski vâlisi (9 B. 1197), 424
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Selanik eski muta‑
sarrıfı (13 Ca. 1191), 126
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Kavala ve Selanik sancakları eski muta‑
sarrıfı (16 Za. 1178), 119
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Tırhala sancağı eski mutasarrıfı (12 Ş.
1171), 118
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Faş eski muhâfızı, Goniya ve Niğ‑
de sancakları mutasarrıfı (28 Ra. 1197), 146
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi (4 L. 1178), 87
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Bosna eski vâlisi (12 R. 1191), 88

Mehmed Paşa (silâhşor-ı hâssadan, mîr-i mîrân)
— Rakka beylerbeyisi (25 Ra. 1176), 263
Mehmed Paşa (Sirke Osman Paşazâde)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Köstendil eski mutasarrıfı (2
Za. 1179), 449
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (6 L. 1179), 54
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (Selh-i M. 1180), 54
Mehmed Paşa (Tosun, vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Deryâ eski kapu‑
danı (18 Ş. 1180), 445
— Deryâ kapudanı, Hanya eski muhâfızı (6 R.
1180), 434
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Selanik ve Kavala sancakları eski
mutasarrıfı (16 L. 1173), 147
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, İçil sancağı eski mutasarrıfı (5
C. 1172), 448
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Deryâ eski kapu‑
danı (18 Ş. 1180), 438
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı (9
C. 1173), 441
Mehmed Paşa (vezîr)

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Mısır eski vâlisi (14 B. 1199), 88

— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Mora eski vâlisi (12 L. 1199), 138

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski vâlisi
(5 L. 1175), 204

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Mora eski mu‑
hassılı (8 B. 1188), 55
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Mehmed Paşa (vezîr)
— Deryâ kapudanı, 436, 462
— Deryâ kapudanı ve Boğaz hisârları seraske‑
ri, 531
Mehmed Paşa (vezîr, İbrahim Paşazâde)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Rakka eski vâlisi
(20 M. 1191), 446
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Rumeli eski vâlisi
(7 M. 1198), 447
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz eski muhâfızı (23 R.
1198), 143
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrı‑
fı, Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi,
Kandiye eski muhâfızı ve Girid vâlisi (15 C.
1199), 421
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı (27 N. 1188),
155

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Ohri sancağı eski mutasarrıfı (7 Za. 1173),
86
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Hotin Kalesi eski muhâfızı, Hotin ve
Çorum sancakları eski mutasarrıfı (16 L.
1175), 118
— Hotin ve Çorum sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (5 L.
1175), 132
Mehmed Paşa (vezîr, Muhsinzâde)
— Anadolu eyâlet mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (14 Z. 1171), 151
— Bosna eyâleti mutasarrıfı ve Mora cânibi
seraskeri (23 Ş. 1184), 105
— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi (Gurre-i M. 1174), 104
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Özi eski vâlisi (12
Ş. 1171), 232

— Karesi livâsı mutasarrıfı (23 B. 1195), 158

— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı
ve Mora cânibi seraskeri (23 Ş. 1184), 108

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı,
Rakka eski vâlisi (20 M. 1191), 439

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı (8 L. 1169), 124

— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski vâlisi
(20 N. 1189), 218

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Bosna eski vâlisi
(6 L. 1177), 50

— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, 458

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı (8 L. 1169), 121

— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi
(21 Z. 1189), 264
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Belgrad eski
muhâfızı (4 L. 1196), 51
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Belgrad eski
muhâfızı (7 L. 1197, ibkâ), 52
— Rumeli eyâleti ve Semendire sancağı mu‑
tasarrıfı, Belgrad Kalesi muhâfızı (8 Za.
1196), 100
— Semendire livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, Karesi eski mutasarrıfı (4
L. 1195), 100
Mehmed Paşa (vezîr, Kapudan-ı esbak)
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Kavala ve Selanik sancakları eski muta‑
sarrıfı (16 C. 1175), 118

Mehmed Paşa (vezîr, Rikâb-ı Hümâyûn kayma‑
kamı)
— Deryâ kapudanı (15 Z. 1187), 434
— Deryâ kapudanı (3 C. 1177), 434
Mehmed Paşa (vezîr, Rikâb-ı Hümâyûn kayma‑
kamı)
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, Deryâ eski kapudanı (2 N. 1182),
457
Mehmed Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Bosna vâlisi, 470, 521, 529, 532
— Bosna eski vâlisi (müteveffâ), 114
Mehmed Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı (16 Ra. 1198),
295
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Mehmed Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, İçil
sancağı eski mutasarrıfı (2 L. 1193), 420
— İçil livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski muhâfı‑
zı (2 Ca. 1193), 227
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı (4 L. 1192), 450
Mehmed Paşa (vezîr, silâhdâr-ı esbak)
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Hudâvendigâr,
Yanya ve Delvine sancakları eski mutasar‑
rıfı (26 B. 1172), 50
Mehmed Paşa (vezîr, Zaralızâde)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(16 Z. 1169), 150
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski vâlisi
(4 R. 1170), 203
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Kars eski vâlisi (8
L. 1169), 203
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(15 C. 1170), 370
Mehmed Paşa (Yakovalı Kurd Mehmed Paşa
hafîdi)
— Avlonya sancağı mutasarrıfı, Dukakin eski
mutasarrıfı (29 L. 1192), 79
— Dukakin livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski
mutasarrıfı (12 Ş. 1190), 91
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (27 M. 1190), 94
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı ve Hırsova
muhâfızı (12 M. 1187), 161
Mehmed Paşa
— Bender ve Hudâvendigâr sancakları mu‑
tasarrıfı, Bender Kalesi muhâfızı ve Haleb
vâlisi (28 Ş. 1192), 138
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Aksaray eski mu‑
tasarrıfı (5 L. 1180), 208
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski bey‑
lerbeyisi (4 L. 1178, 233
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, İnebahtı eski muhâfızı (24 R.
1178), 133

706

— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı ve
Rakka beylerbeyisi (25 R. 1178), 240
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Çorum eski muta‑
sarrıfı (29 Ca. 1183), 81
— Rakka eyâleti, Kilis ve A‘zâz sancakları mu‑
tasarrıfı (25 R. 1178), 263
Mehmed Paşa
— Tunus beylerbeyisi, 432
Mehmed Paşazâde Abdullah Bey, bk Abdullah
(bey, paşa, mîr-i mîrân, mîr-i hâc, vezîr,
Mehmed Paşazâde)
Mehmed Paşazâde Ahmed, bk. Ahmed (ümerâ-i
deryâdan, Vezîr Mehmed Paşazâde)
Mehmed Paşazâde İbrahim Paşa, bk. İbrahim
Paşa (el-Hâc Mehmed Paşazâde)
Mehmed Paşazâde Mahmud Paşa, bk. Mahmud
(Mehmed Paşazâde)
Mehmed Paşazâde Mustafa, bk. Mustafa (bey,
paşa, mîr-i mîrân, Mehmed Paşazâde)
Mehmed Paşazâde Osman, bk. Osman Bey
(vezîr, Ağrıbozlu Mehmed Paşazâde)
Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa, bk. Süleyman
Paşa (mîr-i mîrân, İlbasanlı Mehmed Pa‑
şazâde)
Mehmed Paşazâde Süleyman Paşa'nın oğlu Mah‑
mud Bey, bk. Mahmud Paşa (mîr-i mîrân,
İlbasanlı Süleyman Paşazâde)
Mehmed Paşazâde Vezîr Yusuf Paşa, bk. Yusuf
Paşa (vezîr, Mehmed Paşazâde)
Mehmed Pehlivân Paşa
— Eleşkird sancağı mutasarrıfı, 303
Mehmed Râgıb (İbrahim Tâhir'in oğlu)
— Altunkale livâsı mutasarrıfı (16 S. 1208,
babası İbrahim Tâhir Bey'in fevtinden), 339
— Altunkale sancağı mutasarrıfı (11 S. 1215,
Mîr Yusuf'un fevtinden), 340
— Altunkale sancağı mutasarrıfı, 340
Mehmed Râgıb (mîr)
— Acara-i Ulyâ livâsı hissedârı (14 B. 1233,
babası Yusuf-ı sânî ve ammisi Mîr Ahmed
Vehbi'nin fevtlerinden), 335
Mehmed Râkım (Efendi, el-Hâc)
— başdefterdâr, 484
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— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Tersâne-i Âmire
eski emîni (25 Z. 1176), 463
— Tersâne-i Âmire emîni ve Kapudan paşa
vekîli, 443
Mehmed Râkım Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Cidde-i sancağı ve Habeş eyâleti mutasar‑
rıfı, Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi,
Mısır eski vâlisi (22 Ra. 1182), 427

— Rumeli eyâleti tîmâr eski defterdârı (müte‑
veffâ), 102
Mehmed Sâdık (Seyyid, bey, paşa, mîr-i mîrân,
Hacı Hasan Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Alaiye eski mu‑
tasarrıfı (10 L. 1174), 201
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski mu‑
tasarrıfı (12 Za. 1185), 202

— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Mı‑
sır eski vâlisi (22 Ra. 1182), 419

— Akşehir livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sa‑
hib sancağı eski mutasarrıfı (18 Z. 1170),
197

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı (28 Za.
1180), 423

— Alaiye livâsı mutasarrıfı (11 Ş. 1174), 229

Mehmed Râkım
— Midilli maa İskiros livâsı mutasarrıfı (7 R.
1184, babası Ahmed Paşa'nın mahlûlünden),
443
Mehmed Reşid (Emin Paşa'nın tebaası)
— Muş sancağı hissedârı (11 L. 1254), 398
Mehmed Rüşdî Efendi
— Murad Paşa'nın kapıkethüdâsı, 348
Mehmed Rüşdî Paşa (vezîr)
— Bosna vâlisi, 116
Mehmed Sâbit (paşa, vezîr)
— Çıldır beylerbeyisi, 319, 328, 341
— Çıldır vâlisi ve Faş muhâfızı, 340
— Çıldır vâlisi, 325, 335, 357, 360, 369
Mehmed Sâdık (es-Seyyid)
— Sivas kâdısı, 525
Mehmed Sâdık (Muş mutasarrıfı Maksud Pa‑
şa'nın oğlu)
— Malazgird sancağı hissedârı (11 R. 1200,
İbrahim Beyzâde Ali'nin refinden), 354
— Malazgird sancağı hissedârı (İbrahim Bey'in
refinden), 308
Mehmed Sâdık (Seyyid Çukadâr Eski Kilâr-ı
Hâssa)

— Alaiye livâsı mutasarrıfı (13 Z. 1181), 229
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, İçil eski mutasarrı‑
fı (3 Ra. 1192, 230
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (6 L. 1179), 229
— Alaiye livâsı mutasarrıfı. Akşehir sancağı
eski mutasarrıfı (27 C. 1171), 228
— Alaiye ve İçil sancakları mutasarrıfı (23 L.
1184), 230
— Alaiye ve İçil sancakları mutasarrıfı ve Var‑
na muhâfızı (5 N. 1186), 230
— Beyşehri ve Alaiye sancakları mutasarrıfı (2
C. 1184), 194
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Sultanönü sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (18 M. 1179), 208
— Dukakin sancağı mutasarrıfı (25 Ra. 1196),
91
— İçil livâsı mutasarrıfı, Alaiye eski mutasarrı‑
fı (12 Z. 1191), 227
— İçil, Alaiye ve Beyşehri sancakları mutasar‑
rıfı (17 Ş. 1184), 226
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Bey‑
şehri eski mutasarrıfı (Selh-i N. 1169), 163
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı (8 Za. 1177),
160

— Rumeli eyâleti tîmâr defterdârı (22 S. 1212),
515

— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Aksaray eski
mutasarrıfı (10 L. 1176), 160

— Rumeli eyâleti tîmâr defterdârı (Gurre-i Ra.
1208, Ali Çukadâr'ın bilâ-veled fevtinden),
101

— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Sultanönü
sancağı eski mutasarrıfı (21 L. 1177), 408
— Üsküb livâsı mutasarrıfı (29 B. 1184), 96
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— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Aksaray eski mu‑
tasarrıfı ve Ada-i Kebîr muhâfızı (24 Ra.
1195), 98
Mehmed Sâdık, Süleyman veled-i Osman Ça‑
vuş'un karındaşı, 535
Mehmed Sâdık
— Poshov livâsı mutasarrıfı (21 S. 1192, karın
daşı Mehmed Tayfur'un bilâ-veled fevtin‑
den), 337
Mehmed Sâdık
— Poshov livâsı mutasarrıfı (26 Ş. 1265, babası
Mehmed Tayfur'un fevtinden), 338
Mehmed Sâdık
— Şam defterdârı (11 N. 1238, Mehmed
Emin'in fevtinden), 494
Mehmed Sâdık
— Van eyâleti defter kethüdâsı, 403
Mehmed Saîd (Altunkale livâsı eski mutasarrıfı
Süleyman Es‘ad'ın ammizâdesi)
— Altunkale livâsı mutasarrıfı (15 Z. 1177,
Mehmed Hayri'nin terk-i hidmetinden), 339
Mehmed Saîd (Dergâh-ı Âlî gediklilerinden)
— Vidin defterdârı (17 Z. 1197), 473
Mehmed Saîd (mîr, Dede Mustafa'nın ammizâ‑
desi)
— Oltu sancağı mutasarrıfı (13 Ra. 1232), 324
Mehmed Saîd (mîr, Mehmed Şerîf'in oğlu)
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı (13 Za. 1232, Mîr Mustafa veled-i
Sâlih'in bilâ-veled fevtinden), 328
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı, 328
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (17 B.
1231), 320
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 321
Mehmed Saîd (Mîrü'l-hâc)
— Bağdad defterdârı (17 Ş. 1216, Dedesi Sü‑
leyman Bey'in fevtinden), 498
Mehmed Saîd Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Sek‑
bânbaşı (5 Za. 1206), 511
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Mehmed Saîd Bey (İbrahim Paşa'nın oğlu)
— Mamervan sancağı mutasarrıfı (3 Za. 1188,
Mîr Numan'ın refinden), 360
Mehmed Saîd Efendi
— nişâncı, eski Çavuşbaşı (Gurre-i B. 1195),
505
Mehmed Saîd Gâlib Paşa (es-Seyyid, vezîr, sadr-ı
sâbık)
— Erzurum vâlisi ve Şark cânibi seraskeri,
391, 395, 396
Mehmed Saîd Hân (Âdil Hânzâde, Veli eş-Şem‑
seddin evlâdlarından)
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı, 380
Mehmed Saîd Paşa (mîr-i mîrân, Mezemortazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (16 Za. 1191), 202
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (18 Ş. 1189), 202
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı, Aksaray eski
mutasarrıfı (5 L. 1192), 195
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Beyşehri eski
mutasarrıfı (9 M. 1194), 453
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski
mutasarrıfı (6 C. 1195), 186
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Kocaili eski
mutasarrıfı (17 Ra. 1194), 162
Mehmed Saîd veled-i Mehmed
— Semendire sancağı tîmâr tezkirecisi (20 Ş.
1211, ammisi Numan'ın bilâ-veled fevtin‑
den), 534
Mehmed Saîd
— Erzurum Mâliye defterdârı (27 Ca. 1176,
babası Eski Süleyman Destârî'nin kasr-ı
yedinden), 495
Mehmed Sâlih (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Haleb eyâleti yoklamacısı, 245
Mehmed Sâlih (mîr, bilâ-veled şehîden fevt olan
Mehmed'in akrabası)
— Şavşad livâsı mutasarrıfı (20 R. 1184), 326
Mehmed Sefer (mîr)
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (16 C.
1251, babası Mîr Ali'nin fevtinden), 337, 359
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— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı, 382

— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (18 C. 1201,
Mehmed Koçak Hân'ın refinden), 388

— Bitlis hâkimi (2 Za. 1172, Mehmed Bur‑
han'ın refinden), 381

— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (18 N. 1194,
Saîd Hânzâde Âdil Hân'ın refinden), 387

Mehmed Selim (Hân)

Mehmed Sercâmeşûy-i-Hâne-i Seferli
— Rumeli tîmâr defter kethüdâsı (29 N. 1179,
Hasan Hâne-i Hâssa'nın fevtinden), 102
Mehmed Sergüğüm-i Hazîne
— Anadolu eyâleti defter eski kethüdâsı (mü‑
teveffa), 178
Mehmed Subhî (el-Hâc)
— Darbhâne-i Âmire emîni, 279
— Darbhâne-i Âmire eski nazırı, 285
— Darbhâne-i Âmire nazırı, 275, 284, 285
Mehmed Şâkir (Mehmed Yümnî Bey'in oğlu),
329
Mehmed Şâkir (mîr, Mîr Abdullah'ın oğlu)
— Pertekrek sancağı hissedârı (29 S. 1247,
Mehmed Şâkir'in keff-i yedinden), 329
Mehmed Şehrî Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi (3 L. 1194), 507
Mehmed Şehrî Efendi
— Vidin defterdârı, 472
— Vidin defterdârı (19 L. 1172), 471
Mehmed Şemseddin veled-i Abdullah
— Cezayir eyâleti defter kethüdâsı (Seyyid
Mustafa Nuri'nin bilâ-veled fevtinden), 462
Mehmed Şeref (Hân, Âdil Hânzâde)
— Bitlis eski hâkimi, 382
— Bitlis hâkimi, 381, 390
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (12 B. 1202,
Fâik Ahmed Hân'ın refinden), 388
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (13 L. 1197,
Mîr Mehmed Koçak Hân'ın refinden), 387
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (14 M. 1190,
Mehmed Hâşim Hân'ın refinden), 385), 386
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (15 Ra. 1177,
Mehmed Haydar Hân'ın refinden), 383
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (18 B. 1199,
Âdil Hân'ın refinden), 387

— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (6 Z. 1170,
karındaşı Mehmed Saîd Hân'ın fevtinden),
380
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (8 S. 1188, ka‑
rındaşı Hasan Hân'ın fevtinden), 385
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (Gurre-i L.
1173) , Âdil Hânzâde, Haydar'ın azlinden,
382
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı (Selh-i Ş. 1191,
sagîrü's-sinn ve sabî olan Saîd Hânzâde Âdil
Hân'ın refinden), 386
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı, 381
Mehmed Şeref (mîr)
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı (23 Ra. 1188), 325
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı (7 Ş. 1188, akrabası Mehmed Ars‑
lan'ın fevtinden ve Mîr İshak'ın refinden),
325
Mehmed Şerîf (bey, paşa, vezîr)
— Çıldır eyâleti mutasarrıfı (23 Z. 1206), 318
— Çıldır vâlisi, 307, 319, 325, 328, 331, 336,
338, 339, 357, 358, 359
Mehmed Şerîf (mîr)
— Acara-i Ulyâ sancağı mutasarrıfı (25 L.
1251, birâderi Mîr Arslan Ali'nin bilâ-veled
fevtinden), 335
Mehmed Şerîf (mîr, Mîr Ca‘fer'in oğlu)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (9 R.
1196, babası Ca‘fer'in ve ammisi Ca‘fer'in
fevtlerinden), 319
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 322
— Livane ve Pertekrek sancağı mutasarrıfı,
320
— Livane ve Pertekrek sancağı mutasarrıfı (28
R. 1234, babası Ca‘fer Bey ve ammisi Mîr
Ali Durak'ın fevtinden), 320
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Mehmed Şerîf (Seyyid, Seyyid Abdülmu‘ti'nin
karındaşı), 536
Mehmed Şerîf Efendi
— başdefterdâr, 474
Mehmed Şeyhî (Muş mutasarrıfı Maksud Paşa'nın
oğlu)
— Malazgird sancağı hissedârı (11 R. 1200,
İbrahim Beyzâde Ali'nin refinden), 354
— Malazgird sancağı hissedârı (İbrahim Bey'in
refinden), 308
Mehmed Tâhir Bey (İsmail Beyzâde)
— Palu kazâsı hissedârı (21 L. 1233, akrabası
Hüseyin Bey'in bilâ-veled fevtinden), 274
Mehmed Tâhir
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (19 Ra. 1229,
Mîr Reşid'in fevtinden), 402
Mehmed Tayfur Bey
— Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından ve Hâssa
silâhşorlarından, 327
Mehmed Tayfur
— Poshov livâsı mutasarrıfı (Gurre-i Za. 1170,
babası Ömer'in mahlûlünden), 337
Mehmed Tayfur
— Poshov sancağı hissedârı (28 B. 1229, babası
Mehmed Sâdık Bey'in fevtinden), 337
Mehmed Timur, es-Seyyid, bk. Timur Paşa
(es-Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr)
Mehmed veled-i Abdullah
— Semendire sancağı tîmâr defterdârı (Ömer
tahvîlinden), 102
Mehmed veled-i Abdülbâki
— Haleb eyâleti tîmâr defterdârı (21 B. 1242,
Seyyid, el-Hâc, Hasan veled-i Mehmed'in
mahlûlünden), 246
Mehmed veled-i Ali
— Mora eyâleti defter kethüdâsı, 459
Mehmed veled-i Ca‘fer (Ahıshavî)
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (8 Za. 1219),
329
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı, 330
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Mehmed veled-i el-Hâc Mustafa
— Bosna eyâleti defter eski kethüdâsı (müte‑
veffa), 115
Mehmed veled-i Hacı Hüseyin
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (4 C. 1193,
İsmail'in refinden), 523
Mehmed veled-i Hacı Süleyman
— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi (28 C. 1220,
es-Seyyid Hasan'ın fevtinden), 536
Mehmed veled-i İbrahim (Seyyid)
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (Ali
veled-i Müteferrika Yusuf'un keff-i yedin‑
den), 515
Mehmed veled-i İvaz Mehmed
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (4 R. 1201,
Ali'nin refinden), 524
Mehmed veled-i Mehmed
— Haleb eyâleti tîmâr defterdârı (2 M. 1210,
Hüseyin veled-i Ebubekir'in kasr-ı yedin‑
den), 245
Mehmed veled-i Mehmed
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (5 Ş.
1187, Züfer'in azlinden), 512
Mehmed veled-i Mustafa (Hacı, Rumeli eyâleti
defterî çavuşlarından)
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (15 Z.
1216, Seyyid Sa‘dullah veled-i Hasan'ın
refinden), 516
Mehmed veled-i Mustafa
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (20 S.
1195, İsmail'in refinden), 521
Mehmed Yümnî (bey)
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı (7 Za. 1231 ka‑
rındaşı Mîr Es‘ad İsmail'in fevtinden), 329
— Şavşad sancağı mutasarrıfı (7 Za. 1231, ka‑
rındaşı Es‘ad İsmail Bey'in fevtinden), 326
Mehmed Yümnî Bey, 329
Mehmed Yümnî
— Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi kâtiblerinden,
329
mekârî bârgîrleri, 352
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mekâyid

— kâime, 90

— Ekrâd, 353, 354

— temessük, 129, 348

— eşkıyâ, 296, 299, 353, 354

— tezkire, 102, 103, 115, 215, 462

— Gürciyân, 340

— ve mümzâ müfredât defteri, 482

mekîdet
— Ekrâd, 344
— eşkıyâ, 272
Mekke-i Mükerreme, 153, 418, 425, 427
— emîri, 425
— Şeyhü'l-Haremliği, 221, 232, 418, 419, 420,
421, 425, 426, 427
Mekkîzâde Vezîr Hüseyin Paşa, bk. Hüseyin Paşa
(vezîr, Mekkîzâde)
mekr
— eşkıyâ, 241, 242
— ü keyd, 233

Memiş (ağa, paşa, mîr-i mîrân, vezîr)
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Niğde sancağı
eski mutasarrıfı (17 Ra. 1201), 56
— Niğde sancağı mutasarrıfı, eski Delîlbaşı,
186
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı, Kös‑
tendil eski mutasarrıfı (20 M. 1203), 89
Memiş Mehmed (Mîr-livâ)
— Üzeyr livâsı mutasarrıfı ve Karamurthanı
ağası (Gurre-i Muharrem 1178, Karamurt‑
hanı Ağası Ahmed'in refinden), 236
Memiş Paşazâde Bekir, bk. Ebubekir (bey, paşa,
mîr-livâ, Memiş Paşazâde)

mektûb, 71, 74, 96, 116, 144, 267, 272, 275, 279,
280, 285, 286, 298, 313, 314, 349, 351, 352,
355, 366, 381, 382, 383, 384, 385, 485, 486,
487, 512, 514, 522, 525, 528, 529, 532, 534,
557, 558

Memiş Paşazâde Ebubekir, bk. Ebubekir (bey,
paşa, mîr-livâ, Memiş Paşazâde)

Mektûbî-i defterî, 464

Menazgird/Mazgird livâsı, 290

mel‘anet, 114, 556, 558

Mendelcin

Menâsıb, 49, 84, 85, 268, 458
— tevcîhât bendi, 312

Melek Ahmed Paşazâde Osman Paşa, bk. Osman
Paşa (mîr-i mîrân, Melek Ahmed Paşazâde)

— kasabası, 406

Melek Mehmed Paşa (vezîr)

— livâsı, 406

— sancağı, 407

— Girid eyâleti mutasarrıfı (18 M. 1204), 144

Mendemi Aşîreti livâsı, 406

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı
ve Vidin Kalesi ve Bender muhâfızı (4 L.
1200), 126

Mengli Giray Hân

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Bender eski muhâfı‑
zı (4 L. 1200), 123
melik, 556, 557, 558, 559
— zâde, 558, 559
meliklik, 556, 557, 558, 559

— Kırım hânı (Gurre-i Ca. 1150), 543
mensûh tîmâr, 531
Menteşe livâsı, 177
merâsim-i serhaddârîyi icrâ, 133
merfûü'l-vezâre, 135, 186
Merzifon, 375
Mesud Giray Sultan (Arslan Giray Hânzâde)

Memâlik-i mahrûse, 49

— Kırım Kalgayı (11 C. 1182), 544

memerr-i eşkıyâ, 221, 222

— Kırım Kalgayı (3 Ra. 1178), 544

memhûr
— arzuhâl, 61, 276, 280, 286

Mesud Giray Sultan (Kırım Giray Hân'ın oğlu)
— Kırkkilise sancağı hissedârı (6 R. 1183), 129
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meşâyih, 285, 350, 380, 381, 385, 386, 389, 418
— Urbân, 425
meşrûta, 292, 307, 346
mevâcib, 241, 301, 309, 316, 348, 366, 367, 374,
384, 385, 386, 401, 480, 485, 489
— neferât, 487
Mevâlî
— aşîreti, 266, 267
— beyi, 267
— Beyliği, 262, 266, 267
— beyzâdeleri, 266, 267
— Urbânı, 267
— Urbânı beyzâdeleri, 267
mevâşî, 60, 302, 349
Mevkûfât, 117, 196
— Kalemi, 196, 482
Mevkûfâtcı, 497
Mevkûfâtî, 507
Mevlânâ Abdülaziz Efendi
— Tırhala kâdısı, 60
Mevlânâ Abdülgafur
— Eleşkird kâdısı, 305
Mevlânâ Ahmed Reşid (Sıdkızâde)
— Rumeli kazaskerinin şerîatcısı, 329
Mevlânâ Ebubekir
— Sivas kâdısı, 214
Mevlânâ Ebulhayr
— Amid kazâsı nâibi, 528
Mevlânâ el-Hâc Mustafa
— Medine-i Münevvere kâdısı, 540
Mevlânâ el-Hâc Yusuf
— Bitlis kâdısı, 382
Mevlânâ es-Seyyid eş-Şeyh Mustafa
— Erzurum kâdısı, 297
Mevlânâ es-Seyyid Sun‘ullah
— Van nâibi, 403
Mevlânâ Feyzullah
— Van kazâsı nâibi, 384
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Mevlânâ Hâfız Mustafa
— Bosna kazâsı nâibi, 520
Mevlânâ Hasan
— Bitlis kazâsı nâibi, 386
Mevlânâ İbrahim
— Adilcevaz kazâsı nâibi, 350
Mevlânâ Mehmed Emin
— Ahlat maa Erciş kâdısı, 384
Mevlânâ Mehmed Muhlisî
— Erzurum kâdısı, 350
Mevlânâ Mehmed Murad Efendi (Dâmâdzâde)
— Anadolu kazaskeri, 384
Mevlânâ Mehmed Refî‘
— Amid kazâsı eski nâibi, 529
Mevlânâ Mehmed Saîd
— Van nâibi, 402
Mevlânâ Mehmed
— Hınıs kâdısı, 384
Mevlânâ Mesud
— Amid kazâsı nâibi, 529
Mevlânâ Osman
— Bitlis kazâsı nâibi, 391, 392
Mevlânâ Yusuf
— Bayezid kâdısı, 303
Mevlânâ Yusuf
— Bitlis kâdısı, 381
mevsim-i hac, 497
mevsûku'l-kelîm, 535
Meydân Paşazâde Gâzi Mehmed, bk. Gâzi Meh‑
med (paşa, Meydân Paşazâde)
Meyyafarikin
— aşâiri mukâtaası, 291
— karyesi, 291
— livâsı, 290
— sancağı, 291
mezâd, 288, 292
mezâlim, 156, 216, 221, 260, 267, 296, 382, 391,
392, 395, 396, 561
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— ve taaddî, 241, 242, 354
— ve taaddiyât, 345, 347, 352, 561
mezâri, 273, 366, 398, 399
Mezemortazâde Mehmed Saîd Paşa, bk. Mehmed
Saîd Paşa (mîr-i mîrân, Mezemortazâde)
Mısır, 87, 142, 143, 150, 172, 181, 184, 205, 221,
225, 227, 233, 234, 240, 253, 256, 257, 264,
271, 418, 419, 420, 421, 426, 427, 428, 441,
459, 536, 538, 541

— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski
beylerbeyisi (12 M. 1173), 370
— Üsküb ve İnebahtı sancakları mutasarrıfı
ve İnebahtı Kalesi muhâfızı, Yanya sancağı
eski mutasarrıfı (3 Ra. 1171), 96
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Köstendil sancağı
eski mutasarrıfı (27 C. 1170), 61
Mısrî Osman Bey
— Dukakin livâsı eski mutasarrıfı, 90

— defterdârı, 418, 425, 498

— Dukakin livâsı mutasarrıfı (10 L. 1174), 90

— defteri, 65, 77, 262, 266, 371, 559

— Dukakin livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 89

— irsâliyye hazînesi, 428

Midilli

— İskenderiyesi sancağı, 455

— maa İskiros livâsı, 443

— kaymakamı, 233, 423

— sancağı, 455

— mîr-i hâccı, 425

— sancağı hâssı, 443

— mîr-i hâclığı, 429
— Mîrü'l-hâclığı, 427, 428
— tevliyeti, 232
Mısr-ı Kahire, 255, 428, 429, 499
— Defterdârlığı, 498, 499
— eyâleti, 49, 421, 423, 424
— Mîr-i Hâclığı, 427
— tevliyeti, 422, 423
Mısrî Ahmed (paşa)
— Bender ve Üsküb sancakları mutasarrıfı ve
Bender Kalesi muhâfızı (13 Ş. 1171), 136
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Kocaili
sancağı eski mutasarrıfı (10 L. 1174), 154
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı, Üsküb sancağı
eski mutasarrıfı (4 L. 1171), 448
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Kocaili sancağı eski mutasarrıfı (Gurre-i S.
1176), 441
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, eski, Trabzon
beylerbeyisi (6 Ra. 1174), 452
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (5 C. 1172), 216
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı ve
Kavala Kalesi muhâfızı, Kocaili sancağı eski
mutasarrıfı (Gurre-i S. 1176), 86

Mihaliki
— Eflak voyvodası, dîvân eski tercümânı (12
Ş. 1197), 554
Mihalzâde İstefan, bk. İstefan (Mihalzâde)
Mihalzâde Kostantin Voyvoda, bk. Kostantin
Voyvoda (Mihalzâde)
Mihrani livâsı, 290
Mihri Mehmed, bk. Mehmed Mihri
Mikdad Ahmed Paşa (vezîr, Ali Paşazâde)
— Amasya livâsı mutasarrıfı (26 B. 1195), 211
— Çorum livâsı mutasarrıfı (7 N. 1196), 209
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski
vâlisi (17 M. 1200), 271
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski
vâlisi (14 Ca. 1193), 295
— İçil livâsı mutasarrıfı, Amasya sancağı eski
mutasarrıfı (20 Ş. 1195), 227
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Çorum sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (10 R. 1197), 182
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir
eski vâlisi (4 L. 1200), 182
— Maraş eyâleti mutasarrıfı ve Bender başbu‑
ğu, Sivas eski vâlisi (3 L. 1202, 219
— Niğde livâsı mutasarrıfı (5 S. 1205), 187
— Sivas eyâleti mutasarrıfı (11 R. 1192), 205
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— Sivas eyâleti mutasarrıfı (15 R. 1201), 206

— tezkiresi, 102, 533

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Cerde eski başbu‑
ğu ve Trablusşam vâlisi (6 Ş. 1199), 206

mîr-i mîrânî rütbesi, 188

— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu, Trabzon eski vâlisi (2 R. 1199), 261
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (22 N. 1198), 372
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(5 L. 1192), 372
Milan

mîr-i mîrâniyyet, 80
— pâyesi, 369
mîr-i mîrânlığı
— ibkâ, 75, 76, 98, 109, 135, 157, 199, 219, 452
— merfû‘, 71
— ref‘, 66
— ref‘ ve terkîn, 109

— aşâyiri, 355

mîr-i mîrânlık, 95, 390

— aşîreti, 355

— rütbesi, 394, 396

Milava nâhiyesi (Semendire sancağı), 103

mîrî

Milavan karyesi (Erçek nâhiyesi, Van sancağı),
403

— akçe, 500

Millü, 266

— asker, 162

— aşîreti, 269

— asker tedâriki, 64
— kalyonlar kâtibi, 468, 507

Milyana livâsı, 431

— kalyonlar kitâbeti, 506

Minuçihr

— kâtibi defterleri, 241

— Dadyan meliki, 557

— mukâtaa, 85, 128, 129, 371

— Dadyanı Meliki (9 C. 1171, karındaşı Ot‑
ya'nın refinden), 556

— piyâde asker, 81

Mîr Ali Durak veled-i Ahıskavî Mehmed, bk. Ali
Durak (mîr, Ahıskavî Mehmed'in oğlu)
Mîr Mustafa veled-i Pehlivân Ahmed, bk. Mus‑
tafa (mîr, Pehlivân Ahmed'in oğlu)
mîr

— piyâde, 85
mîrîli
— mansıb, 84, 268
— menâsıb, 49, 458
mîr-livâ

— hâc, 146, 150, 206, 227, 232, 235, 241, 250,
254, 260, 261, 271, 269, 372, 418, 492

— Bitlis, 390

— hâclık, 246, 255, 429

— hâssı, 331

— hâclık umûru, 428

— pâyesi, 156

mîrâhûr-ı evvel, 86, 152, 262, 433
— hazret-i şehriyârî, 441

— hâsları, 312

— Zaruşad havâssı, 366
mîr-livâlığı

— pâyesi, 278, 282, 287

— ibkâ, 96, 109

— şehriyârî, 50

— ref‘, 71, 74, 96

mîralây, 102, 115, 215, 245, 522, 523
mîr-alem, 56, 106, 112, 113, 124, 127
Mîr-i Aşîret-i Bacilan livâsı, 408
mîr-i mîrân
— mansıblığı, 196
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— ref‘ ve terkîn, 109
mîr-livâlık, 96, 129, 139, 140, 175, 236, 366, 406,
460
— emri, 366
— rütbesi, 156

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Mîrü'l
— hâc, 216, 224, 248, 249, 257, 360, 361, 373,
428, 492, 498
— hâclık, 246
Mîrü'l-hâc Ahmed Bey'in oğlu Abdurrahman,
bk. Abdurrahman (mîr, Mîrü'l-hâc Ahmed
Bey'in oğlu)
Mîrü'l-hâc Ahmed Bey'in oğlu Abdülbâki, bk.
Abdülbâki (bey, mîr, Mîrü'l-hâc Ahmed
Bey'in oğlu)
Mirza (bey, paşa, Murad Paşa oğlu)
— Malazgird sancağı hissedârı (26 R. 1212,
İshak Paşa ve Mahmud Bey'in oğullarının
reflerinden), 356
— Muş ve İs‘ird sancakları ve Şirvan kazâsı
mutasarrıfı, 292
— Selim Paşa'nın birâderi, 292
— Şirvan kazâsı mutasarrıfı, 292
— Şirvan kazâsı ve İsird sancağı mutasarrıfı,
291
Mirza (Hâci'l-akvât, mîr-livâ, Yedisan mirzala‑
rından)
— Kılburun livâsı mutasarrıfı ve Özi Kalesi ve
çevresi muhâfızı (25 Z. 1151), 140
Mirza Mehmed
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı, Acu eski muhâfızı (28 R. 1172), 135
Mirza Paşazâde Abdurrahman, bk. Abdurrah‑
man Paşa (Mirza Paşazâde, Alâeddin Paşa
hânedânından)

— Aksaray, Akşehir ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (8 Za. 1181), 201
— Akşehir, Aksaray ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eyâ‑
leti eski vâlisi (8 Za. 1181), 198
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Vidin ve Niğ‑
bolu sancakları eski mutasarrıfı (6 L. 1179),
151
— Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (8 Za. 1181), 194
— Karaman eyâleti ve Aksaray, Akşehir ve
Beyşehri sancakları mutasarrıfı, Anadolu
eski vâlisi (8 Za. 1181), 181
— Maraş ve Adana eyâletleri mutasarrıfı, Ka‑
raman eski vâlisi (15 Ca. 1182), 217
Molla Bey (Bilanlı Abdurrahman Paşa oğlu)
— Karamurt hânı derbendi ağası (27 Ca. 1201,
İsmail Bey'in refinden), 239
Mollacıkzâde Abdülfettah Beyefendi, bk. Abdül‑
fettah Beyefendi (Mollacıkzâde)
Mollacıkzâde Ali, bk. Ali (ağa, mîr-i mîrân, Mol‑
lacıkzâde)
Molyaepani karyesi (Kenoryo nâhiyesi, Kandiye
sancağı), 527
Mora, 50, 53, 55, 58, 60, 75, 82, 86, 89, 101, 105,
108, 124, 127, 138, 143, 147, 148, 154, 169,
170, 171, 181, 435, 437, 438, 439, 440, 444,
445, 446, 448, 449, 450, 451, 459, 503, 504
— Eyâleti Defter Kethüdâlığı, 459

Mirza Paşazâdeler, 292

— Eyâleti Muhassıllığı, 456, 457

Misivri, 453

— eyâleti, 104, 458, 459, 503, 504

— kasabası, 168

— livâsı, 459

— Muhâfızlığı, 113

— Muhassıllığı, 49, 456

Miyadin karyesi (Altınözü nâhiyesi, Haleb sanca‑
ğı), 245, 246
Mizistre, 82
— livâsı, 459
Moldovancı Ali Paşa (vezîr)
— Adana ve Maraş eyâletleri mutasarrıfı, Ka‑
raman eski vâlisi (15 Ca. 1182), 222

— sancağı, 459
Moralı Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa (Moravî,
vezîr)
Morava cisri, 203
Moravî Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa (Moravî,
vezîr)
Mordestine zeâmeti (Niş nâhiyesi), 103
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Moskov
— keferesi, 499, 500
— keferesinin memleketi, 128
Moskovlu, 554
— laîni, 233
Mostar seferi, 531

— ve cidâl, 370
— ve mukâtele, 298
muhârese, 172, 272, 300, 340, 341, 427, 428, 429,
436, 554, 560
— memleket, 400
— serhad, 342

Moton Kalesi, 67, 78

muhâsara, 352, 556

Moylova, 82

muhâsebe, 347, 348, 494

muaccele, 84, 85, 128, 174, 175, 211, 213, 238,
255, 273, 292, 308, 309, 346, 347, 348, 353,
354, 355, 356, 362, 489, 490

muhâsebeci, 468, 469, 491, 500, 501, 506

— akçesi, 348
— bedeli, 68, 211
— kadîme, 292
muâf, 554
muâfiyyet, 547, 556
muâhedât, 559
mufassal, 346
mugâyir-i şurût-ı ocaklık, 304
muhâfaza
— kale ve enhâ, 117, 313
— ve himâyet, 296
— ve muhârese, 272, 300, 340, 341, 400, 427,
428, 429, 436
muhâfız tezkiresi, 103, 534

Muhâsebe-i evvel, 462
muhassıl, 49, 50, 53, 55, 86, 124, 127, 148, 151,
124, 170, 175, 179, 192, 197, 211, 233, 258,
370, 371, 372, 373, 423, 437, 438, 439, 444,
445, 459, 504, 536
muhassılîn, bk. muhassıl
muhassıllık, 49, 247, 258, 267, 456, 457, 458,
459, 504
muhassıllıklar, bk muhasıllık
Muhsinzâde Mehmed Paşa, bk. Mehmed Paşa
(vezîr, Muhsinzâde)
Muhtar Paşa (mîr-i mîrân, Depedelenli Ali Paşa
zâde)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı (25 Z. 1205), 451
Muhtar Paşazâde Abdullah, bk. Abdullah (bey,
mîr-i mîrân, paşa, vezîr, Muhtar Paşazâde)

muhâfızîn-i serhaddât-ı mansûre, 499, 500

Muhtar Paşazâde Mehmed, bk. Mehmed (bey,
mîr-livâ, paşa, Muhtar Paşazâde)

muhâlefet, 118, 268, 276, 359, 576

muhtâr, 246, 516, 517, 518, 526, 536

muhallefât, 288

muhtârân, bk. muhtâr

Muhammed (Dayızâde, Ümerâ-i Mısriyye'den)

muhtârlar, bk. muhtâr

— Cidde-i sancağı ve Habeş eyâleti mutasar‑
rıfı, Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi,
Mısır eski defterdârı ve Mısır mîr-i hâccı
(16 M. 1171), 425
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrı‑
fı, Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi,
Mısır eski defterdârı ve mîr-i hâccı (16 M.
1171), 418
muhârebât, 531
muhârebe, 177, 178, 214, 243, 333, 334, 345, 346,
352, 391, 407, 502, 517, 532, 555
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Muhterem Ağa (Harem-i Hümâyûn ağavâtından)
— Medine-i Münevvere Haremü'n-Nebevî
nâibi, (20 L. 1252, Reyhan Ağa'nın fevtin‑
den, kaydı terkîn edilmiştir), 543
muhterik, 215, 216
Muhyiddin Bey
— Hizan hükûmeti mutasarrıfı (7 N. 1131), 392
Muhyiddin Paşa (mîr-i mîrân, Ahmed Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Kırşehri sancağı
eski mutasarrıfı (5 L. 1192), 202
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— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Aksaray sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (4 L. 1194), 199
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı (7 L. 1190), 191
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Akşehir sancağı
eski mutasarrıfı (Selh-i R. 1196), 191
mukâtaa, 62, 85, 128, 129, 133, 140, 169, 170,
171, 172, 174, 176, 211, 212, 213, 219, 220,
239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 255,
257, 258, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 273,
309, 347, 348, 362, 406, 456, 457, 458, 483,
484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
— bedel, 211
— emîni defterleri, 289
— mîriyye, 252, 258, 292
— muhâsebesi, 399
mukâtaalık, 399
mukâtaât, bk. mukâtaa
mukır ve mu‘terif, 559
mûkız-ı fitne, 314
Murad (paşa, Maksud Paşazâde)
— hâsları, 397

— Muş sancağı eski mutasarrıfı (müteveffâ), 395
— Muş ve İs‘ird sancakları ve Şirvan kazâsı
mutasarrıfı, 292
— Selim Paşa'nın pederi, 292
— Şirvan kazâsı eski mutasarrıfı, 292
— Şirvan kazâsı ve İs‘ird sancağı mutasarrıfı,
291
Murad Paşa ve oğulları (Mirza Bey, Mehmed Bey
ve Selim Bey)
— Malazgird sancağı hissedârları, 357
— Malazgird sancağı hissedârları (26 R. 1212),
356
Murad Paşa, 356, 388
Murad
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Ada eski muhâ‑
fızı (8 L. 1169), 190
Muradullah Bey (Seyyid)
— Adilcevaz livâsı mutasarrıfı (15 N. 1169,
Süleyman Paşazâde es-Seyyid Mustafa'nın
refinden), 400

— Muş sancağı mutasarrıfı (22 Ca. 1213), 397

— Adilcevaz sancağı eski mutasarrıfı (müte‑
veffâ), 401

— Muş sancağı mutasarrıfı, 394

— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı, 400

Murad Abbas (mîr)
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (9 Ş. 1251 babası Mîr Mehmed
Şerîf'in fevtinden), 322
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (babası Mîr Mehmed Şerîf'in fev‑
tinden), 323
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 322
Murad Bey (Emin Paşa'nın birâderi)
— Muş sancağı hissedârı (11 L. 1254), 398
Murad Beyzâde Mîr Mustafa, bk. Mustafa (mîr,
Murad Beyzâde)
Murad bk. Muradullah Bey
Murad Paşa (mîr-i mîrân, sâdât-ı kirâmdan)
— Muş mutasarrıfı, 346
— Muş mutasarrıfı, Hınıs ve Tekman sancak‑
ları hissedârı (20 Ca. 1218), 347

murâfaa, 341
— hasma ihtimâm ve dikkat, 194
Murtaza (mîr)
— Bilican sancağı mutasarrıfı, 392
Murtaza Abdullah (mîr)
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (Gurre-i Ş. 1259 babası Mîr Meh‑
med Şerîf'in fevtinden), 323
— Pertekrek sancağı hissedârı (9 Ş. 1251, ba‑
bası Ahıshavî Mehmed'in fevtinden), 330
— Pertekrek sancağı hissedârı, 330
Murtaza
— Kulb livâsı mutasarrıfı (24 B. 1168, babası
Hüseyin'in fevtinden), 290
Musa (bey, paşa, Seyyid, Dergâh-ı Âlî kapıcıba‑
şılarından)
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu (Gurre-i R. 1209), 261
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Musa Ağa
— Kütahya mütesellimi, 176
Musa bin İbrahim
— Van vilâyeti tîmâr defterdâr (15 Ra. 1221,
Abdullah Misâlî'nin fevtinden), 403
Musa Paşa
— Cidde-i ma‘mûre sancağı ve Habeş eyâleti
mutasarrıfı, Mekke-i Mükerreme Şey‑
hü'l-Haremi, Şam eski mütesellimi (15 R.
1170), 425
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi (15
R. 1170), 418
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
ve Cerde başbuğu, Cidde sancağı eski muta‑
sarrıfı (20 R. 1170), 252
— Sayda eyâleti mutasarrıfı, 418, 425
Musa Paşa
— Girid defterdârı İbrahim Bey'in ecdâdı, 484
Musâhib Tayfur Ahmed
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi (20
Z. 1175), 427
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi (20 Z.
1175, Mehmed Ağa'nın mahlûlünden), 536
Musazâde hafîdi Mehmed Efendi, bk. Mehmed
Efendi (Musazâde hafîdi)
Mustafa
— Acara ve İmirhavi mutasarrıfı (16 C. 1092,
babası Mahmud'un kasr-ı yedinden), 306
Mustafa
— Anadolu eyâleti defterdârı, 517
Mustafa
— Babikan karyesi kethüdâsı, 276
Mustafa
— Bitlis kazâsı nâibi, 384, 385
Mustafa
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı, tîmâr eski
tezkirecisi (22 M. 1189, Receb Paşazâde
Mîr Osman'ın refinden), 520
Mustafa
— Bosna eyâleti eski tîmâr defterdârı, 114
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— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı (12 R. 1170),
114
Mustafa
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (24 B. 1192,
Derviş el-Hâc İbrahim veled-i Mustafa'nın
mahlûlünden), 532
Mustafa
— Dukakin livâsı mutasarrıfı (27 Ş. 1170), 89
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Dukakin sancağı
eski mutasarrıfı (15 Ş. 1173), 71
Mustafa
— Eğnik karyesi kethüdâsı, 276
Mustafa
— Keçileriskelesi livâsı mutasarrıfı (29 Ca.
1153), 377
Mustafa
— Mendelcin sancağı hissedârı, 406
Mustafa
— Mîralây-ı sâbık, 522
Mustafa
— Ohri livâsı mutasarrıfı (17 Z. 1169), 80
Mustafa
— Palu hükûmeti hâkimi (5 Za. 1170), 279
Mustafa
— Palu hükûmeti mutasarrıfı (20 Z. 1171,
Seyfullah'ın refinden), 280
Mustafa
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (Gurre-i
R. 1185, Mehmed'in azlinden), 512
Mustafa
— Semendire sancağı alâybeyisi, 534
Mustafa
— Şattülarab kapudanı (20 L. 1173, babası
Ahmed Paşa'nın fevtinden), 461
Mustafa (bey, paşa, es-Seyyid, tevkî‘î, vezîr)
— Aydın livâsı mutasarrıfı (13 Za. 1192), 172
— Aydın livâsı mutasarrıfı, eski Kethüdâ-yı
sadr-ı âlî (26 B. 1183), 171
— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Aydın sancağı eski mutasarrıfı (10 L. 1193),
105
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— Hersek sancağı ve Bosna eyâleti mutasarrıfı,
Aydın sancağı eski mutasarrıfı (10 L. 1193),
108
Mustafa (bey, paşa, mîr-i mîrân, Mehmed Pa‑
şazâde)
— Dukakin livâsı mutasarrıfı (16 M. 1184), 90
— İnebahtı ve İskenderiye sancakları mutasar‑
rıfı ve İnebahtı Kalesi muhâfızı (7 L. 1191),
450
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı (27 Ca. 1190),
75
— Üsküb livâsı mutasarrıfı (20 Ş. 1183), 96
Mustafa (Dergâh-ı Muallâ müteferrikalarından)
— Hotin defterdârı ve Hotin Kalesi binâ emîni
(24 Za. 1197), 477
Mustafa (el-Hâc)
— Anadolu eyâleti çavuşlar emîni, 530
Mustafa (el-Hâc)
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (23 S.
1224, el-Hâc Eyüb'ün refinden), 517
Mustafa (el-Hâc)
— Kandiye çavuşlar emîni (8 L. 1193, Mehmed
bin Osman'ın bilâ-veled fevtinden), 530
Mustafa (el-Hâc, Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşıların‑
dan)
— Keban Madeni emîni, 277, 280, 281, 286
— Keban ve Ergani meâdini emîni, 281
— Maden emîni, 286
— Vidin defterdârı, Keban Madeni eski emîni
(19 L. 1170), 471
Mustafa (el-Hâc, Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşıların‑
dan)
— Maden emîni, 277
Mustafa (Enderûn-ı Hazîne-i Hümâyûn)
— Şam defterdârı (12 Ş. 1210, Hâfız İshak Hâ‑
ne-i Kilâr-ı hâssa-i sâbık'ın fevtinden), 493
Mustafa (es-Seyyid)
— Semendire sancağı tîmâr defterdârı, 534
Mustafa (es-Seyyid, Süleyman Paşazâde)
— Adilcevaz livâsı mutasarrıfı (13 M. 1168),
399

Mustafa (Genç hükûmeti mutasarrıfı Mansur
Bey'in akrabası)
— Genç hükûmeti mutasarrıfı (20 M. 1176), 289
Mustafa (Hacı Paşazâde)
— Delvine livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 65
Mustafa (Hacı)
— Diyarbekir çavuşlar emîni, 528
Mustafa (mîr)
— Acara-i Süflâ sancağı mutasarrıfı (19 Za.
1208, babası Mustafa Bey'in fevtinden, akra
bası Sâlih Bey'in refinden), 336
Mustafa (mîr)
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı (14 M. 1184, babası Sâlih'in fev‑
tinden), 325
Mustafa (mîr, Mîr Mehmed'in oğlu)
— Pertekrek sancağı eski mutasarrıfı, 328
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (7 L. 1198,
Mîr Ali veled-i Mîr Mehmed Tayfur'un
terk-i hidmet ve refinden), 327
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (Durmuş
Mehmed Bey veled-i Yusuf-ı sânî, bilâ-ve‑
led fevtinden), 328
Mustafa (mîr, Murad Beyzâde)
— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı (4 S. 1239,
Mîr Ahmed Bey'in azlinden), 115
Mustafa (mîr, Pehlivân Ahmed'in oğlu)
— Ahilkelek sancağı mutasarrıfı (7 Ra. 1235,
Ahmed'in mahlûlünden), 358
Mustafa (mîr-i mîrân)
— Malatya sancağı mutasarrıfı ve Gümüşhane
emîni (21 Ş. 1198, Rişvânzâde Ömer'in
refinden), 220
Mustafa (mîr-i mîrân, Yayçeli, İbrahim Paşazâde)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski mu‑
tasarrıfı (24 B. 1197), 111
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Klis eski mutasar‑
rıfı (4 L. 1196), 98
Mustafa (mîr-i mîrândan Şahinzâde Osman Pa‑
şa'nın oğlu)
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı (24 Za. 1199), 372
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Mustafa (paşa, mîr-i mîrân)
— Madenler emîni, 278, 283, 288
Mustafa (paşa, mîr-i mîrân, İbrahim Paşazâde)
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (26 R. 1195), 295
— Girid eyâleti mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (Gurre-i B. 1199), 143
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Ankara
sancağı eski mutasarrıfı (8 Ş. 1189), 155
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Klis eski mutasarrıfı (24 Ş.
1183), 449
— İnebahtı sancağı mutasarrıfı, Musul, eski
vâlisi (14 S. 1199), 451
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi mu
hâfızı, Erzurum eski vâlisi (7 C. 1196), 365
— Klis livâsı mutasarrıfı (22 Ra. 1182), 112
— Klis livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (7 L. 1191), 113
— Klis livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski muhâ‑
fızı (5 Ra. 1184), 112
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(18 B. 1197), 414
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Klis eski mutasarrıfı
(13 Z. 1186), 81
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Kars eski muhâ‑
fızı (4 L. 1196), 265
Mustafa (Râmî Paşazâde)
— nişâncı, Şıkk-ı Evvel eski defterdârı (11 L.
1174), 503
Mustafa (Seyyid)
— Cezayir eyâleti defter kethüdâsı, 462
Mustafa (Seyyid)
— Haleb eski alâybeyi, 244
Mustafa (Seyyid)
— Sivas eski alâybeyisi, 525
Mustafa (Seyyid, el-Hâc Ali'nin oğlu)
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (Gurre-i
Ra. 1237, Ahmed'in refinden), 518
Mustafa (Seyyid, Hâne-i Seferli-i sâbık)
— Şam defterdârı (27 S. 1199), 492
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— Şam defterdârı (Selh-i L. 1200), 493
Mustafa (Seyyid, Mîr)
— Mecingerd sancağı hissedârı, 301
Mustafa (Seyyid, Şam-ı Şerîf sâkinlerinden Ha‑
mavîzâde)
— Şam defterdârı (25 Ra. 1193), 492
Mustafa (Süleyman Paşazâde, ümerâ-i deryâdan)
— Rodos livâsı mutasarrıfı (17 M. 1166), 435
Mustafa (teberdârân-ı zülüflüyân-ı hâssa)
— Haleb eyâleti defter kethüdâsı (28 Z. 1233,
Ali veled-i el-Hâc silâhşor-ı hâssanın
bilâ-veled fevtinden), 245
Mustafa (vezîr)
— Deryâ kapudanı, eski mîrâhûr-ı evvel (gur‑
re-i Ra. 1174), 433
Mustafa (vezîr, Es‘ad Paşa karındaşı)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski bey‑
lerbeyisi (6 L. 1169), 220
Mustafa (Yaşar Hasan'ın yeğeni)
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (3 R. 1182,
Yaşar Hasan'ın fevtinden), 532
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi Yaşar Ha‑
san'ın vekîli, 532
Mustafa Ağa (el-Hâc, mîrâhûr-ı evvel)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı (9 R. 1191), 152
Mustafa Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri Ağası, eski Kul
kethüdâsı (15 C. 1189), 509
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri Ağası, eski Kul
kethüdâsı (28 M. 1207), 511
Mustafa Ağa
— Hotin defterdârı (10 S. 1200, Mustafa Hilmi
Efendi'nin mahlûlünden), 478
Mustafa Âtıf (bey, Mîr)
— Ostiha sancağı mutasarrıfı, 341
— Ostiha sancağı mutasarrıfı (22 S. 1212,
birâderzâdesi, Abdi'nin fevtinden, el-Hâc
Ali'nin refinden), 340
Mustafa Bey (Ahmed Bey'in oğlu)
— Harir Hükûmeti eski mutasarrıfı, 407
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Mustafa Bey (Çapanzâde), 213
— Kengırı livâsı mutasarrıfı, Dergâh-ı âlî
kapıcıbaşılarından (13 Ş. 1193), 175
Mustafa Bey (el-Hâc)

Mustafa Efendi (es-Seyyid, el-Hâc)
— başdefterdâr, 177, 236, 237, 366, 473, 477,
480, 481, 492, 497
— nişâncı, Defter eski emîni (16 Ş. 1201), 505

— Hâssa silâhşorlarından, 355

— nişâncı, Defter eski emîni (8 L. 1197), 505

Mustafa Bey (Mahmud Bey'in oğlu)

— nişâncı, Matbah-ı Âmire eski emîni (5 L.
1198), 505

— Malazgird sancağı hissedârı (4 Ra. 1208),
308), 356
Mustafa Bey (Mîr Ali'nin akrabası)
— Pertekrek sancağı eski mutasarrıfı, 327
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı, 327
Mustafa Bey (mîr-i mîrân, Selim Paşazâde)
— Delvine sancağı mutasarrıfı (24 M. 1204), 70
Mustafa Bey (Ocakzâde)
— Hazzo hükûmeti mutasarrıfı (13 M. 1173,
Mansur'un refinden), 272
— Hazzo hükûmeti mutasarrıfı (7 C. 1167), 272
Mustafa Bey (Teşrîfâtî Cânım Hocazâde)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, eski Teşrîfâtî (7 L.
1190), 507
Mustafa Bey
— Acara-i Süflâ livâsı mutasarrıfı (20 B. 1161,
Numan Bey'in kasr-ı yedinden), 335
— Acara-i Süflâ sancağı mutasarrıfı (Selh-i Ş.
1174, Çukadâr el-Hâc Ebubekir'in refin‑
den), 336
Mustafa Bey
— Cebel livâsı mutasarrıfı (14 R. 1117), 410
Mustafa Bey
— Mecingerd sancağı mutasarrıfı, 301
Mustafa Bey
— Van ağalarının mu‘teberlerinden, 400
Mustafa Beyefendi (Lâmî Paşazâde)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Defter eski emîni (9
Ca. 1174), 463
Mustafa Beyzâde Mehmed, bk. Mehmed (mîr-i
mîrân, Mustafa Beyzâde)
Mustafa Çavuş
— Diyarbekir çavuşlar emîni (15 B. 1170, Ab‑
dülvehhab'ın refinden), 528

— nişâncı, sadrıazam eski kethüdâsı (7 L.
1191), 505
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, başdefterdâr eski
mektûbcusu (15 N. 1192), 464
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Defter eski emîni
(17 N. 1196), 464
Mustafa Efendi
— Faş kâdısı, 374
Mustafa Halimî (Efendi)
— başdefterdâr, 61, 475, 478
— Musul eyâleti mutasarrıfı, eski başdefterdâr
(7 Ra. 1173), 413
— Şıkk-ı Evvel defterdârı (3 N. 1171), 462
Mustafa Hâne-i Hâssa
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (27 C.
1182, Sâlih Hâne-i Hâssa'nın fevtinden),
517
Mustafa Hâne-i Hâssa-i Şehriyârî
— Anadolu eyâleti tîmâr defterdârı (24 N.
1206, Hâfız Ömer Hâne-i Hâssa'nın şehîden
fevtinden), 177
Mustafa Hilmi Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan, Dağıstanî Paşa'nın dîvân
kâtibi)
— Hotin defterdârı, 477
— Hotin defterdârı (20 R. 1196), 477
— Hotin defterdârı (6 Z. 1200, Mustafa
Ağa'nın mahlûlünden), 478
Mustafa İsmet Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Cebeciler eski kâtibi
(5 L. 1208), 507
Mustafa Paşa (vezîr)
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski
vâlisi (6 L. 1169), 257
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— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Trablusşam eski
vâlisi (5 L. 1170), 50

— Kavala sancağı mutasarrıfı, Belgrad eski
muhâfızı (4 L. 1195), 443

— Trablusşam vâlisi ve Cerde başbuğu (21 S.
1170), 258

— Kavala, Selanik ve Hudâvendigâr sancakları
mutasarrıfı (5 L. 1175), 441

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
Mısır eski vâlisi (25 R. 1189), 253

— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Sultanönü
eski mutasarrıfı (10 L. 1193), 189

Mustafa Paşa (Divriğili, vezîr)
— Haleb eyâleti mutasarrıfı ve Soğucak cânibi
başbuğu (25 C. 1201), 235
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Soğucak eski
muhâfızı (Gurre-i Za. 1203), 224
— Haleb ve Rakka eyâletleri mutasarrıfı (15
Ra. 1206), 235
Mustafa Paşa (es-Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr)
— Ağrıboz sancağı mutasarrıfı, Selanik eski
mutasarrıfı (14 B. 1199), 447
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Aydın eski mu‑
hassılı (2 Za. 1183), 445
— Aydın livâsı mutasarrıfı, Selanik sancağı
eski mutasarrıfı (7 C. 1196), 172
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı (3 Ca. 1191), 195
— Beyşehri livâsı mutasarrıfı ve Özi muhâfızı,
Niğde sancağı eski mutasarrıfı (26 S. 1190),
194
— Deryâ kapudanı, Selanik, Kavala ve Hu‑
dâvendigâr sancakları eski mutasarrıfı ve
tevkî‘î (15 M. 1176), 433
— Hudâvendigâr, Selanik ve Kavala sancak‑
ları mutasarrıfı, Mora eski muhassılı (5 L.
1175), 154

— Niğde livâsı mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı (16 Z. 1189), 185
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (20 B. 1194), 185
— Selanik livâsı mutasarrıfı, eski silâhdâr-ı
şehriyârî (2 L. 1194), 88
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Aydın eski mutasarrıfı (4 R. 1197), 88
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Belgrad eski muhâfızı (4 L. 1195), 88
— Selanik, Hudâvendigâr ve Kavala sancak‑
ları mutasarrıfı, Mora eski muhassılı (5 L.
1175), 86
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Karesi eski mu‑
tasarrıfı (16 Ra. 1198, emri geri gelmiştir),
206
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Beyşehri san‑
cağı eski mutasarrıfı (22 R. 1192), 162
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, İsmail ordusu
me’mûru (5 L. 1192), 162
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Karesi eski
mutasarrıfı (22 Ca. 1196), 162
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Niğde eski
mutasarrıfı (10 S. 1195), 162
Mustafa Paşa (es-Seyyid, vezîr, el-Hâc, sadr-ı
sâbık/esbak)

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili eski muta‑
sarrıfı (2 Za. 1183), 449

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Belgrad eski
muhâfızı (5 L. 1175), 444

— Karesi livâsı mutasarrıfı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (27 N. 1197),
158

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Semendire sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (5 L. 1175), 444

— Karesi livâsı mutasarrıfı, Sultanönü sancağı
eski mutasarrıfı (23 S. 1196), 158

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (12 Z. 1170), 443

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Aydın eski mu‑
hassılı (2 Za. 1183), 439

— Belgrad muhâfızı, 102, 103, 479
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— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (12 Z. 1170), 437
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— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Belgrad eski
muhâfızı (5 L. 1175), 437
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Semendire eski
mutasarrıfı (5 L. 1175), 437
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Ağrıboz
ve Karlıili sancakları eski mutasarrıfı (4 L.
1171), 422
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Belgrad eski muhâfızı (4 L. 1181), 119
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Belgrad eski
muhâfızı (19 Za. 1211), 52
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Bosna eski vâlisi
(4 L. 1194), 51
— Rumeli vâlisi, 515
— Semendire livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, Rumeli eski vâlisi (11 Ra.
1195), 100
— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad Kalesi muhâfızı, Deryâ eski ka‑
pudanı (15 B. 1174), 99

Mustafa Paşa (İskenderiyeli Mehmed Paşazâde)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (6 N. 1185), 72
Mustafa Paşa (Mehmed Paşazâde Mahmud Pa‑
şa'nın karındaşı), 91
Mustafa Paşa (mîr-i mîrân, Akcahisarlı Tobdan‑
zâde)
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Ohri eski
mutasarrıfı (12 B. 1202), 76
— Ohri livâsı mutasarrıfı (23 Ra. 1202), 83
Mustafa Paşa (Nablusî, mîr-i mîrân, vezîr)
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, İçil
ve Nablus sancakları eski mutasarrıfı (14 Ş.
1190), 420
— İçil livâsı mutasarrıfı, Sayda eski vâlisi (19
Ca. 1190), 226
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı (Gurre-i
Ca. 1188, 423
— Nablus ve İçil sancakları mutasarrıfı, Mısır
eski vâlisi (6 L. 1189), 256
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
İçil eski mutasarrıfı (2 R. 1190), 253

— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili
sancakları eski mutasarrıfı (2 C. 1178), 99

Mustafa Paşa (Rikâb-ı Hümâyûn kaymakamı)

— Semendire ve Tırhala sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad muhâfızı, 103, 534

Mustafa Paşa (sadrıazam), 50

— Tırhala livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 57
— Tırhala ve Semendire sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad Kalesi muhâfızı, eski Deryâ ka‑
pudanı (Fî 15 B. 1174), 57
— Tırhala ve Semendire sancakları mutasarrıfı
ve Belgrad muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili
sancakları eski mutasarrıfı (2 C. 1178), 57
— Yanya livâsı mutasarrıfı, Rumeli eski vâlisi
(28 Ra. 1171), 61
Mustafa Paşa (İbiklizâde, mîr-i mîrân)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı ve Soğucak
muhâfızı, Ankara sancağı eski mutasarrıfı
(26 S. 1202), 203
— Ankara sancağı mutasarrıfı ve Soğucak
muhâfızı, Aksaray sancağı eski mutasarrıfı
(13 Ş. 1203), 169

— Mora eyâleti mutasarrıfı (14 C. 1206), 459
Mustafa Paşa (Seyyid, el-Hâc, kaymakam, vezîr,
tevkî‘î)
— Haleb eyâleti mutasarrıfı (10 M. 1203), 235
— Haleb eyâleti mutasarrıfı (6 L. 1172), 232
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (11 Za. 1199), 235
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Özi eski muhâfızı
(12 C. 1182), 233
— Haleb vâlisi, 237
— nişâncı ve Rakka vâlisi (Selh-i Ş. 1192), 505
— Rakka eyâleti mutasarrıfı (24 Ş. 1192), 265
— Rakka eyâleti mutasarrıfı ve Haleb vâlisi (15
Ra. 1204, Millü iskânbaşısı şakî Timur'u
yakalamak şartıyla), 266
— Rakka eyâleti mutasarrıfı ve Soğucak başbu‑
ğu, Tırhala eski mutasarrıfı (3 L. 1202), 266
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— Rakka eyâleti mutasarrıfı ve Soğucak
muhâfızı (16 L. 1203), 266

— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı (8 L. 1169), 377

— Rakka vâlisi, 273

— Van eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(Gurre-i L. 1173), 378

— Tırhala sancağı mutasarrıfı ve Soğucak Baş‑
buğu, Trabzon eski vâlisi (18 Ca. 1202), 59
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâli‑
si ve Soğucak başbuğu (10 Z. 1201), 373
Mustafa Paşa (Seyyid, el-Hâc, mîr-i mîrân, vezîr)

Mustafa Paşa (Seyyid, el-Hâc, vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İçil ve Alaiye san‑
cakları eski mutasarrıfı (11 R. 1178), 444

— Çorum livâsı mutasarrıfı ve Kars beylerbe‑
yisi (22 N. 1198), 209

— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (6 L. 1177), 229

— Çorum livâsı mutasarrıfı ve Soğucak muhâ‑
fızı, Kars eski beylerbeyisi (3 Ş. 1200), 209

— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve tevkî‘î (Gur‑
re-i M. 1174), 151

— Erzurum eski vâlisi, 349, 350
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı (14 Z. 1200),
296
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Kars eyâleti
eski mutasarrıfı (5 L. 1170), 293
— Erzurum vâlisi, 296, 299, 313, 314, 344, 350
— İçil livâsı mutasarrıfı, Sultanönü eski muta‑
sarrıfı (28 C. 1197), 227
— İçil livâsı ve Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars
Kalesi muhâfızı (7 L. 1197), 227
— Karesi sancağı mutasarrıfı ve Boğaz-ı
Bahr-i Sefîd muhâfızı, Maraş eski vâlisi (3
L. 1202), 159
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Maraş eski beylerbeyisi (19 B.
1199), 365
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(4 L. 1171), 363
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(8 L. 1169), 363
— Kars eyâleti ve Çorum sancağı mutasarrıfı,
365
— Kars eyâleti ve İçil sancağı mutasarrıfı (7 L.
1197), 365
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (21 Z. 1189), 218
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Kars eski beyler‑
beyisi (2 R. 1199), 218
— Maraş eyâleti mutasarrıfı. Erzurum eski
vâlisi (4 L. 1201), 219
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— Bağdad ve Basra vilâyetleri mutasarrıfı (10
N. 1189), 405
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Van eski
vâlisi (14 S. 1175), 269
— Diyarbekir vâlisi, 272, 273
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Anadolu eski vâlisi (13 Ca. 1191),
149
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Ka‑
lesi muhâfızı, Resmo eski muhâfızı (17 C.
1192), 149
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (25 Ca. 1191), 155
— İçil ve Alaiye sancakları mutasarrıfı, Diyar‑
bekir eski vâlisi (6 L. 1177), 225
— İçil ve Nablus sancakları mutasarrıfı (21 Z.
1189), 226
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Tırhala sancağı eski mutasarrıfı
(4 Z. 1169), 448
— İnebahtı sancağı mutasarrıfı (21 N. 1199),
451
— İnebahtı sancağı mutasarrıfı ve İnebahtı
Kalesi muhâfızı, Hanya eski muhâfızı (4 L.
1194), 450
— İnebahtı sancağı mutasarrıfı ve İnebahtı
Kalesi muhâfızı, Sivas eski vâlisi (18 Z.
1176), 448
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İçil ve Alaiye
sancakları eski mutasarrıfı, 438
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— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi mu
hâfızı, Anadolu eski vâlisi (10 L. 1174), 456
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kale‑
si muhâfızı, Deryâ eski kapudanı (26 N.
1176), 457
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, İçil sancağı eski mutasarrıfı (27 S.
1171), 456
— Mora vâlisi ve nişâncı (15 B. 1171), 503
— nişâncı ve Mora muhassılı (26 N. 1176), 504
— Sivas eyâleti mutasarrıfı (25 Za. 1176), 204
Mustafa Paşa (Seyyid, el-Hâc, vezîr, sadr-ı sâbık)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Cidde eski vâlisi
(24 Ca. 1199), 224

— Sultanönü ve Kocaili sancakları mutasarrıfı
(6 L. 1172), 160
Mustafa Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân, Avukatlızâde)
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Çorum sancağı
eski mutasarrıfı(18 M. 1179), 363
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (7 L. 1190), 453
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (10 B. 1177), 452
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Kocaili sancağı
eski mutasarrıfı (6 Ca. 1175), 216
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Van eski
beylerbeyisi (17 Za. 1179), 409

— Cidde sancağı mutasarrıfı, 233

— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı (25 C. 1182),
409

— Cidde-i ma‘mûre sancağı ve Habeş eyâleti
mutasarrıfı, Mekke-i Mükerreme Şey‑
hü'l-Haremi (Gurre-i M. 1175), 426

— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski
beylerbeyisi (Fî 5 L. 1175), 408

— Cidde-i sancağı ve Habeş eyâleti mutasar‑
rıfı, Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi,
Mısır eski vâlisi (7 Za. 1173), 426
— Çorum livâsı mutasarrıfı, Kocaili sancağı
eski mutasarrıfı (3 Ş. 1178), 208
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Mı‑
sır eski vâlisi (7 Za. 1173), 418
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi (2 Ra.
1199), 421
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Cidde eski vâlisi
ve Mısır kaymakamı (23 C. 1175), 233
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Habeş eyâleti ve
Cidde sancağı eski mutasarrıfı (Gurre-i M.
1175, emri geri gelmiştir), 232
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Kara‑
man eski vâlisi (4 S. 1191), 164
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Adana eski
vâlisi (7 B. 1199), 182

— Van eyâleti mutasarrıfı, Kars eski beylerbe‑
yisi (27 M. 1179), 378
Mustafa Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân, Trapoliçeli
Nakîbzâde)
— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Akdeniz eski
başbuğu (26 M. 1206), 454
Mustafa Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr)
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Ohri eski muta‑
sarrıfı ve Tutrakan muhâfızı (17 S. 1189),
168
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Van eski vâlisi
(24 Za. 1169), 166
— Ankara sancağı mutasarrıfı ve Anapa
muhâfızı (Gurre-i N. 1206), 169
— Ankara sancağı mutasarrıfı ve Soğucak
muhâfızı (22 M. 1201), 169
— Ankara ve Hudâvendigâr sancakları mu‑
tasarrıfı, Özi Donanması seraskeri (8 B.
1188), 168

— Kocaili livâsı mutasarrıfı, 452

— Hudâvendiğâr ve Ankara sancakları muta‑
sarrıfı, Özi donanması seraskeri (8 B. 1188),
155

— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Karaman vâlisi
ve Bahr-i Siyah Boğazı muhâfızı (4 M.
1202), 454

— İçil livâsı mutasarrıfı, Ankara ve Hudâ‑
vendigâr sancakları eski mutasarrıfı (14 S.
1189), 226

— Kocaili livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 451
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Mustafa Paşa (Seyyid, vezîr, Şehsüvârzâde)
— Akşehir livâsı mutasarrıfı ve Karaman vâlisi
(23 B. 1170), 197
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Van eski
muhâfızı (Gurre-i L. 1173), 293
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Kayseriyye
sancağı eski mutasarrıfı (15 C. 1170), 179
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Musul eyâleti
eski mutasarrıfı (11 Za. 1169), 187

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Ağrıboz eski muhâfızı (4 L. 1200), 89
— Selanik, Kavala ve Karesi sancakları muta‑
sarrıfı (23 C. 1198), 88
— Sultanönü ve Karesi sancakları mutasarrıfı,
Haleb eski vâlisi (16 Ra. 1198), 162
— Yanya, Selanik ve Kavala sancakları muta‑
sarrıfı (7 N. 1198), 64
Mustafa Paşa (Taşlıcalı Mehmed Paşazâde)

— Musul eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(8 L. 1169), 412

— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Niğde eski mu‑
tasarrıfı (25 S. 1197), 200

— Musul eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski
vâlisi (10 L. 1174), 413

— İzvornik livâsı mutasarrıfı (2 L. 1205), 111

— Rakka eyâleti mutasarrıfı Musul eski vâlisi
(17 Za. 1175), 263
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Karaman eski vâlisi (Selh-i L.
1170), 378
Mustafa Paşa (silâhdâr, vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı ve Karadeniz
muhâfızı (12 L. 1203), 224
— Ağrıboz sancağı ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı,
Kandiye eski muhâfızı (25 Ca. 1200), 447
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Selanik sancağı
eski mutasarrıfı (4 L. 1211), 107
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Ağrıboz ve Karlıili
eski mutasarrıfı (28 R. 1200), 143

— Niğde sancağı mutasarrıfı (Gurre-i Ra.
1196), 186
Mustafa Paşa (Trabzon beylerbeyisi ve Faş
muhâfızı Hacı Şahin Paşazâde Osman Pa‑
şa'nın oğlu)
— Goniya sancağı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (2 Za. 1200), 377
— Goniya sancağı mutasarrıfı (29 S. 1205), 377
Mustafa Paşa (vezîr), 419
Mustafa Paşa (vezîr, Rüstem Zaîmzâde)
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Selanik eski
mutasarrıfı (29 C. 1204), 52
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı (15 C.
1204), 89
Mustafa Paşa (vezîr, Yazıcı İbrahim Paşazâde)

— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (10 Ra. 1197), 234

— Ağrıboz sancağı mutasarrıfı, Girid eski vâli‑
si (28 R. 1200), 447

— Haleb eyâleti mutasarrıfı ve Rikâb-ı
Hümâyûn kaymakamı, Kocaili eski muta‑
sarrıfı (19 Z. 1203), 235

— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Karahisar-ı Sahib eski mutasarrıfı
(25 Ca. 1191), 149

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Selanik eski
mutasarrıfı (4 L. 1195), 182

— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Ağrıboz ve Karlıili sancakları eski
mutasarrıfı (25 Ca. 1200), 149

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Selanik ve
Kavala sancakları eski mutasarrıfı (4 L.
1201), 182

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Girid eski vâlisi ve Anabolu muhâfızı (4 L.
1201), 89

— Karesi, Sultanönü ve Selanik sancakları mu‑
tasarrıfı, Haleb eski vâlisi (16 Ra. 1198), 158

Mustafa Paşa bk. Hâfız Mustafa Paşa

— Kavala sancağı mutasarrıfı (2 L. 1194), 443

Mustafa Paşa

— Kocaili sancağı mutasarrıfı, eski Adana vâ‑
lisi ve Karadeniz Boğazı muhâfızı (Gurre-i
Za. 1203), 454
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— İlbasan livâsı mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı, Çalıkkavak eski muhâfızı (2 Ca.
1189), 72

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

Mustafa Paşa
— sadr-ı esbak, 362
Mustafa Paşa
— Tuna Şaykaları kapudanları başbuğu, 460
Mustafa Paşazâde Kaplan Paşa, bk. Kaplan Paşa
(Mustafa Paşazâde)
Mustafa Paşazâde Mehmed, bk. Mehmed (paşa,
Mustafa Paşazâde)
Mustafa Paşazâde Mîr Süleyman, bk. Süleyman
(mîr, Mustafa Paşazâde)
Mustafa Râsih Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Büyükkale eski tezki‑
recisi (5 L. 1192), 507
Mustafa Receb (mîr)
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı (20 Ş. 1253, babası Mîr Ahmed'in
fevtinden), 322
Mustafa Reşid Efendi
— Hazîne-i Âmire'nin Şıkk-ı Sânî Defterdârı
ve Îrâd-ı Cedîd Defterdârı ve Asker Nezâ‑
reti muallimi (1206), 467
Mustafa Reşid Paşa (vezîr)
— Girid vâlisi ve Kandiye muhâfızı, 527
Mustafa Safayî Efendi
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı, Avlonya eski
mukâtaacısı, 468
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı, Avlonya eski mukâ
taacısı (16 M. 1175), 467
Mustafa Ser-Tüfengî-i Hâne-i Hâssa
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı (2 R. 1173,
Mehmed Sergüğüm-i hazîne'nin fevtinden),
178
Mustafa Seyyid Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, İstanbul Baruthânesi
eski nazırı (4 L. 1195), 507
Mustafa Sıdkı (el-Hâc)
— Darbhâne emîni, 280
— Darbhâne-i Âmire emîni, 276, 286
— Darbhâne-i Âmire nazırı, 281
Mustafa veled-i Abdullah
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (8 S.
1238, el-Hâc, Mustafa'nın refinden), 518

Mustafa veled-i Abdullah
— Cezayir eyâleti çavuşlar kethüdâsı (10 Ş.
1212, Ebubekir veled-i Osman'ın fevtin‑
den), 528
Mustafa veled-i Ahmed Çavuş (Seyyid)
— Cezayir eyâleti çavuşlar emîni (Selh-i Ş.
1190), 531
Mustafa veled-i Ca‘fer
— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı
(18 Ca. 1159, babası Ca‘fer'in fevtinden),
307
— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı, 359
— İmirhavi livâsı mutasarrıfı (15 Ş. 1151), 336
Mustafa veled-i Hüseyin
— Semendire livâsı defter kethüdâsı (29 B.
1245, Hasan veled-i Osman'ın fevtinden),
104
Mustafa veled-i Mehmed (es-Seyyid)
— Semendire sancağı tîmâr tezkirecisi (10 N.
1238, el-Hâc Mehmed Saîd veled-i Meh‑
med'in bilâ-veled fevtinden), 534
Mustafa veled-i Mehmed Bey (Çıldır eski vâlisi
Süleyman Paşa'nın birâderzâdesi)
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı (21 Z. 1190,
Durmuş Mehmed Bey'in fevtinden), 326
— Pertekrek sancağı eski mutasarrıfı (Durmuş
Mehmed Bey'in bilâ-veled fevtinden), 327
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (27 R. 1207,
ibkâ), 328
— Pertekrek sancağı mutasarrrıfı (Tus/Tuz
Mehmed Bey'in fevtinden), 327
Mustafa veled-i Mehmed
— Semendire sancağı tîmâr tezkirecisi, 533
— Semendire sancağı tîmâr tezkirecisi (3 L.
1178), 534
Mustafa veled-i Osman
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (7 M. 1198,
Mehmed veled-i Hacı Hüseyin'in firârın‑
dan), 523
Mustafa, (mîr-i mîrân, paşa, Osman Kukazâde)
— Delvine livâsı mutasarrıfı (20 B. 1190), 68
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— Delvine sancağı mutasarrıfı (21 Za. 1189,
Aydonatlı, mîr-i mîrân, Ebubekir Paşa'nın
refinden), 68
— Delvine sancağı mutasarrıfı (27 B. 1192), 69
— Delvine sancağı mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (4 L. 1196), 69
— Köstendil sancağı mutasarrıfı, Delvine eski
mutasarrıfı (7 C. 1196), 56
Musul, 182, 205, 215, 216, 222, 259, 263, 265,
270, 371, 379, 405, 408, 409, 412, 413, 416,
451, 523
— Çavuşân Kethüdâlığı, 527
— eyâleti, 49, 187, 346, 368, 409, 412
Musullu Müftîzâde Osman, bk. Osman (Musullu
Müftîzâde)
Muş (Van eyâleti), 291, 292, 347, 353, 382, 390,
398
— kazâsı, 398, 399
— livâsı, 394, 396, 397
— Mütesellimliği, 399
— nâhiyesi, 390, 397, 398
— sancağı, 353, 355, 390, 394, 395, 396, 39
— şehri nefs, 397, 398
Muşlu Alâeddin oğulları, 297
mutazarrıru'l-ahvâl, 297
Mutıh (Haleb sancağı)
— livâsı, 243
— nâhiyesi, 243, 244, 245
muvazzaf asker, 273
Muzaffer Bey
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (4 Z. 1183), 140
muzmahil, 384, 461
— ve münkarız, 301
Mübarek Şah Bey (Mîr-livâ)
— Soğucak Kalesi livâsı mutasarrıfı ve Soğu‑
cak Kalesi muhâfızı (10 L. 1174), 140
mübâşir, 241, 486
mübtelâ
— ârıza-i illet, 214
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— fakr u meşakkat, 345
— mezâlim-i ilâ yuhsâ, 298
— zarûret, 324
mübtezel-i âlem, 520
mücâzât, 285, 500, 501, 503
— mâ-yelîk, 515
müeccel/müeccele, 128, 129
müfsid, 313, 381, 519
— köhne, 114
— ve muharrik, 523
— ve mürtekib-i envâ‘-ı hiyel, 532
müfsidân, bk. müfsid
Müftîzâde Seyyid Abdurrahman Efendi, bk. Ab‑
durrahman Efendi (Seyyid, Müftîzâde)
mühürlü
— arzuhâl, 277, 287, 383
— mahzar, 380
— tezkire, 214, 527, 530, 531, 534
mükedderü'l-hâl, 297
Mükellef Ahmed
— Kütahya eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 517
mükemmel kapısı halkı, 78, 120, 162, 171, 172,
206, 364, 409
— ile sefere eşmek, 326
Müküs livâsı, 393
mülâzım, 215, 244, 246, 535
mülkiyyet, 326, 327, 336
mültezim/mültezimîn, 49, 345
münâkaşa, 71
münâzaât-ı kesîre, 343
münkarız, 301
mürâfaa, 341
mürde-seng, 285
mürtekib-i envâ‘-ı hiyel, 532
mürûr, 85
— u ubûr, 220, 237, 238, 239, 276, 300, 301, 349
müsellah
— kışlak askeri, 91, 94
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— piyâde, 413
— tüfenkci, 453
— ve güzîde ve müntehab asker tedârik, 436

389, 390, 391, 392, 400, 401, 402, 403, 517,
520, 528, 529, 530,
Nâibü'l

müsinn ü ihtiyâr, 114, 302, 314, 381, 431

— Harem, 543

müstahfız defteri, 530

— Haremi'ş-Şerîf-i Hazret-i Nebevî hidmeti,
542

müstahfızân/müstahfizîn, 141, 308, 380, 382,
384, 386, 389, 400
müstakil sancak, 390
müteğallibe, 343
mütekâid, 153, 199, 228, 433, 435
müteneffir, 436
mütesellim, 66, 69, 73, 80, 88, 90, 95, 116, 117,
136, 156, 159, 160, 165, 169, 176, 203, 204,
205, 209, 216, 217, 230, 231, 235, 237, 244,
258, 259, 261, 267, 268, 304, 379, 390, 398,
399, 418, 425, 523, 525, 532
mütesellimlik, 116, 117, 118, 312, 561
— avâidi, 116, 117
— câizesi, 298
— mâhiyesi, 196
müvellâ, 355
müzâyede, 238

N
Nablus, 226
— livâsı, 255, 256
— sancağı, 246, 247, 248, 249, 250, 372, 420
Nablusî Mustafa Paşa, bk. Mustafa Paşa (Nablusî,
mîr-i mîrân, vezîr)
Nagor nâm-ı diğer Trebin (Hersek sancağı, Bos‑
na eyâleti), 469
nâhiye, 60, 101, 102, 103, 104, 115, 177, 178,
213, 214, 215, 243, 244, 245, 246, 257, 297,
303, 322, 323, 324, 329, 333, 342, 343, 366,
367, 368, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398,
402, 403, 459, 462, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525,
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,
535, 536,
nâib, 115, 156, 274, 275, 283, 285, 286, 299, 350,
352, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,

— Haremlik-i Hazret-i Nebevî hidmeti, 543
Nâilî Abdullah Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Cidde-i sancağı ve Habeş eyâleti mutasar‑
rıfı, Cidde Kalesi muhâfızı, Mekke-i Mü‑
kerreme Şeyhü'l-Haremi, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (11 Ca. 1171), 426
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı (8 L. 1169), 141
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Sela
nik ve Kavala sancakları eski mutasarrıfı
(11 Ca. 1171), 418
— Kandiye muhâfızı, 483
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Kandiye eski muhâfızı (5 L. 1170), 440
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Kandiye eski muhâfızı (5 L. 1170), 86
Nakşa-Barre livâsı, 440
nân-pâre, 83, 129, 130, 177, 178, 213, 215, 309,
337, 340, 349, 351, 355, 360, 523, 527, 528
Nasran karyesi, 276
Nasrullah (Ali'nin oğlu)
— Mahcil sancağı hissedârı (21 M. 121, Abdül‑
muttalib'in bilâ-veled fevtinden 7), 331
— Mahcil sancağı hissedârı (17 Ş. 1236, babası
Ali'nin fevtinden), 332
Nasrullah Bey (Mîr Yusuf Hazîne-i Hümâyûn'un
pederi), 339
Nasrullah
— Çeçerek livâsı mutasarrıfı, 358
Nasrullah
— Hartvis livâsı mutasarrıfı (27 Z. 1133), 338
Nasuh (mîr, paşa, vezîr, Sa‘deddin Paşazâde)
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Dergâh-ı Âlî
eski kapıcıbaşılarından (18 C. 1198), 271
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— İçil livâsı mutasarrıfı, Trabzon eski vâlisi
(26 Za. 1199), 228

Niksar nâhiyesi (Sivas sancağı), 523
Niş, 89, 98, 165, 203, 219, 460, 476

— Niğde sancağı mutasarrıfı (4 L. 1201), 186

— Defterdârlığı, 483

— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (2 Ra. 1199), 372

— Kalesi, 98, 165, 481

navl-ı sefâyin, 473
nef‘an li'l-mîrî, 176, 255, 354, 481
neferât-ı kale, bk. kale neferâtı
nef‘-i mîrî, 308, 348, 356, 489
nefsâniyyet, 215, 244, 327, 328, 339, 342, 489,
523
nefs-i şehir, 391
— şehr-i Bitlis, 390
neft, 407
nefy, 221
— ü iclâ, 215, 345, 523
Negotin karyesi (Kalkandelen nâhiyesi, Üsküb
sancağı), 512
nehb, 556
— ü gâret, 350, 382, 383, 384
Nemçeli Mehmed
— Bosna çavuşlarından, 114
Nemçeli, 114
Nergele nâhiyesi (Maraş sancağı), 535
nevbet-i tasarruf, 289
Nısf-ı Livane ve Pertekrek bk. Livane ve Pertek‑
rek sancağı
nifâk, 522
Niğbolu, 125, 192, 210, 372
— livâsı, 124, 125
— sancağı, 51, 53, 57, 65, 77, 104, 107, 118,
121, 122, 123, 124, 125, 130, 132, 147, 151,
438, 444, 521
Niğde, 97, 132, 153, 158, 162, 183, 189, 194, 200,
206, 209, 240, 243, 364, 376, 452, 453, 454
— livâsı, 183, 184, 187
— sancağı, 56, 73, 76, 131, 146, 157, 159, 164,
179, 180, 181, 183, 184, 186, 190, 192, 193,
194, 197, 198, 199, 209, 210, 221, 222, 223,
224, 231, 376
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— nâhiyesi, 103
Nişâncılık, 49, 503, 505
— hidmeti, 503, 504
— vekâleti, 469
nişân-ı hümâyûn, 556
Niyâbet-i Harem-i Nebevî hidmeti, 541
nizâ‘, 356
— ve hısâm, 419, 427
— ve şikâk, 269
Norşin karyesi (Muş nâhiyesi), 397, 399
Nuh
— Van vilâyeti tîmâr eski defterdârı, 402
Nuh Bey (Ali Bey'in pederi)
— eşkıyâdan olup maktûlen fevt, 349
Nuh Beyzâde Ali Bey, bk. Ali Bey (Nuh Beyzâde)
Nuh Beyzâde Ali Bey'in oğlu Mîr Abdi, bk. Abdi
(mîr, Nuh Beyzâde Ali Bey'in oğlu)
Numan
— Bağdad defterdârı, 497
Numan
— Mora eyâleti defter kethüdâsı (21 R. 1187,
babası Mehmed veled-i Ali'nin fevtinden),
459
Numan
— Semendire sancağı tîmâr tezkirecisi (Musta‑
fa veled-i Mehmed'in fevtinden), 534
Numan (mîr)
— Mamervan sancağı mutasarrıfı (23 Ra. 1188
Mîr Fethullah veled-i Sâlih'in bilâ-veled
fevtinden), 360
Numan Ağa (mîr-i mîrân, Dergâh-ı Âlî kapıcıba‑
şılarından)
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı (2 S. 1201), 365
Numan Bey (Seyyid, Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşıla‑
rından)
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— Girid Defterdârlığı hisse mutasarrıfı, 490
Numan Bey
— Acara-i Süflâ livâsı mutasarrıfı, 335
Numan Efendi
— Bağdad defterdârı (Selh-i Z. 1187, Mahmud
Efendi'nin fevtinden), 497
Numan Enis
— nişâncı, eski reîsü'l-küttâb (9 Ş. 1177), 504
Numan Paşa (es-Seyyid, vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, İçil sancağı eski
mutasarrıfı (17 Ş. 1170), 220
— Akşehir, Niğde ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı (14 N. 1171),
197
— Alaiye ve İçil sancakları mutasarrıfı, Sayda
eyâleti eski mutasarrıfı (11 B. 1176), 229
— Ankara livâsı ve Van eyâleti mutasarrıfı,
Trabzon eski vâlisi (4 Ra. 1178), 167
— Beyşehri ve Niğde sancakları ve Karaman
eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi (18 C.
1171), 192
— Çıldır eyâleti ve Goniya sancağı mutasarrıfı
ve Faş Kalesi muhâfızı mutasarrıfı, Erzu‑
rum eski vâlisi (4 C. 1180), 316
— Çıldır vâlisi ve seraskeri, 360
— Çıldır vâlisi, 319, 325, 326, 336, 339, 559
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski
vâlisi (14 Z. 1171), 269
— Diyarbekir vâlisi, 272
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Van eski
muhâfızı (27 M. 1179), 294
— Erzurum vâlisi, 298, 300, 352, 353, 383
— Girid eyâleti mutasarrıfı (4 Ca. 1189), 143
— Goniya livâsı mutasarrıfı, Çıldır vâlisi ve
Faş Kalesi muhâfızı (Gurre-i Ş. 1181), 375
— İçil livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 225
— İçil livâsı mutasarrıfı, Sayda eski vâlisi (28
C. 1184), 226
— İçil ve Alaiye sancakları mutasarrıfı, Sayda
eski mutasarrıfı (11 B. 1176), 225
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski
vâlisi ve seraskeri (20 Za. 1185), 181

— Karaman eyâleti, Niğde ve Beyşehri san‑
cakları mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi (18 C.
1171), 179
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve muhâfızı, 368
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(27 S. 1171), 216
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski
vâlisi (7 L. 1184), 423
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (6 L. 1172), 413
— Niğde livâsı ve Karaman eyâleti mutasarrıfı,
Maraş eski vâlisi (18 C. 1171), 183
— Rakka eyâleti mutasarrıfı ve Mısır vâlisi (8
L. 1184), 264
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (Gurre-i Z. 1171), 262
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı ve Hacıoğlupaza‑
rı seraskeri, Sivas eski vâlisi (6 Ra. 1186), 51
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
Çıldır eski vâlisi (Gurre-i Ra. 1184), 253
— Sayda eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
vâlisi (23 Ca. 1173), 252
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Çıldır eski vâlisi
(13 B. 1184), 205
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, İçil eski mutasarrı‑
fı (22 B. 1184), 204
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski vâli‑
si (26 M. 1187), 205
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, İçil ve Alaiye
sancakları eski mutasarrıfı (6 L. 1177), 371
— Van eyâleti ve Ankara sancağı mutasarrıfı
ve Van Kalesi muhâfızı, Trabzon eski vâlisi
(4 Ra. 1178), 378
Numan Paşa (Kahraman Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı (2 Z. 1205), 203
Numan Paşa, 376
Numan Paşa
— Maraş alâybeyisi, 536
— Maraş eyâleti alâybeyisi, 536
Numan Paşazâde İsmail, bk. İsmail (Numan Pa‑
şazâde)
Nureddin (Kırım), 543, 544
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Nurullah Paşa (vezîr)
— Meâdin-i Hümâyun emîni, 274
Nurullah

— livâsı, 80, 81
— sancağı, 53, 59, 62, 63, 70, 71, 77, 80, 82, 86,
89, 91, 92, 93, 132, 145, 189, 218, 441, 447

— Adilcevaz sancağı eski mutasarrıfı (müte‑
veffâ), 402

Ohrili Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa (Ohrili,
vezîr)

— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (20 C. 1212,
el-Hâc Hamza'nın fevtinden), 401

Ohrili Ahmed Paşazâde Mahmud Paşa, bk. Mah‑
mud Paşa (Ohrili Ahmed Paşazâde)

Nusaybin livâsı, 291
nush u pend, 395
nükûd, 489
nüvvâb, 93, 401, 560
— arzları, 350
Nüzûl, 66, 308
— emîni, 70
— emâneti, 500

O
ocak

Ohrili İsmail Paşa, bk. İsmail Paşa (mîr-i mîrân,
Ohrili)
Oltu, 317
— livâsı, 324
— sancağı, 316
— sancakbeyi, 359
Ordu
— defterdârı, 502
— Defterdârlığı, 502
— Hümâyûn, 55, 78, 112, 128, 131, 176, 183,
213, 214, 310, 362, 389, 413, 460
— Hümâyûn Çarhacılığı, 56, 447

— hazînedârı, 430

— Hümâyûn defteri, 245

— sâhibi beyler, 355

— Hümâyûn Konakcılığı, 131

ocaklar halkı, 499, 501

— Hümâyûn kuyûdu, 362

ocaklı, 383, 388, 390, 510, 530

— Hümâyûn Seraskerliği, 52

— neferâtı, 385
Ocaklık, 272, 274, 277, 279, 282, 284, 287, 289,
290, 291, 292, 299, 301, 318, 320, 321, 330,
332, 334, 335, 337, 346, 359, 374, 380, 383,
387, 391, 392, 393, 401, 402, 407, 410, 411,
484, 485, 486, 487, 488, 490
— kaydı ref‘, 356
— kaydı ref‘ ve terkîn, 345
— kaydları ref‘ ve terkîn, 345
— şurûtu, 330
— ve mâlikâne, 307

— nazırı, 295
Orine karyesi, 276
Osman
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı, 517
Osman
— Bayezid kâdısı, 302
Osman
— Belgrad defterdârı, Vidin eski defterdârı (19
L. 1170), 478
Osman

Ocakzâde, 272, 520

— Bitlis kâdısı, 388

Odiş, 557

— Bitlis kazâsı nâibi, 388

— Melikliği, 557
Ogunik karyesi (Muş nâhiyesi), 397
Ohri, 63, 70, 71, 72, 75, 76, 87, 95, 97, 138, 158,
168, 188, 201, 235, 442, 447, 454, 458
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Osman
— Çıldır livâsı mutasarrıfı (17 Z. 1161), 341
Osman
— Girid Hazînesi defterdârı, 527
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— Girid Hazînesi defterdârı, Vali Seyyid Ah‑
med Paşa'nın kaymakamı, 530
Osman
— Hınıs kâdısı, 298
Osman
— Nasran karyesi kethüdâsı, 276
Osman (Ağa)
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (13 R. 1181), 509
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (16 Ca. 1202), 511
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (4 Z. 1177), 508
Osman (Ağa)

— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (Hü‑
seyin Bey'in refinden), 309
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı, 337
Osman (bey, mîr, Receb Paşazâde)
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (14 L.
1179, Palyoş el-Hâc Mehmed'in refinden),
520
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (15 N.
1184, Yunus oğlu İbrahim'in refinden), 520
— Bosna eyâleti çavuşlar kethüdâsı (9 Ca.
1189, Mustafa'nın refinden), 520
Osman (bey, paşa, vezîr, Ahmed Paşazâde)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (24 S. 1185), 445

— Haremü'n-Nebevî hazînedârı, 540

— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Tırhala sancağı
eski mutasarrıfı (9 C. 1186), 105

— Medine-i Münevvere Haremü'n-Nebevî
nâibi (, Muhterem Ağa'nın fevtinden), 543

— Hersek sancağı mutasarrıfı ve Tırhala eski
mutasarrıfı (9 C. 1186), 108

— Medine-i Münevvere Haremü'n-Nebevî
nâibi ve Haremü'n-Nebevî hazînedârı (10
Ş. 1192, Cevher'in azlinden), 541

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı
Kalesi muhâfızı, Mora eski muhâfızı (5 Z.
1184), 449

— Medine-i Münevvere Haremü'n-Nebevî
nâibi, 542

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı (24 S. 1185), 439

Osman (ağa, vezîr)
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Dâ‑
ru's-saâde Ağası vekîli (11 Ş. 1185), 423
Osman (bey, Mîr)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (28 B.
1167), 318
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (9 Ş.
1172, karındaşı Ali'nin fevtinden), 318
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318,
319, 320
Osman (bey, mîr, bilâ-veled fevt olan Hayreddin
veled-i Mustafa'nın akrabası)
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (19
B. 1230, akrabası Hayreddin veled-i Mus‑
tafa'nın bilâ-veled fevtinden ve Mîr Hüse‑
yin'in refinden), 337
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (19
B. 1230, Hüseyin Ağa Çukadâr-ı Rikâb-ı
Hümâyûn'un refinden), 359

— Köstendil ve Tırhala sancakları mutasarrıfı,
Ağrıboz eski muhâfızı (17 Za. 1185), 54
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı (20 Ş. 1184), 457
— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Mora vâlisi (24
Ş. 1184), 58
— Tırhala ve Köstendil sancakları mutasarrıfı,
Ağrıboz eski muhâfızı (17 Za. 1185), 58
Osman (delîlbaşı)
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski beyler‑
beyisi (12 N. 1197), 206
Osman (es-Seyyid)
— Haleb kâdısı, 244
Osman (eş-Şeyh, bey, mîr-livâ, Dâhir Ömerzâde)
— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı (5 Za. 1196),
156
Osman (Hacı)
— Prizrin sancağı mutasarrıfı, Klis eski muta‑
sarrıfı (5 L. 1175), 93
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— İlbasan livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı
eski mutasarrıfı (14 M. 1172), 70
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Prizrin sancağı
eski mutasarrıfı (13 Za. 1178), 109
— Klis livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski mutasar‑
rıfı (18 Ş. 1173), 111
Osman (mîr, Yenizânzâde)
— Soğucak Kalesi muhâfızı, 560
— Soğucak Kalesi muhâfızı ve Soğucak livâsı
mutasarrıfı (22 C. 1191), 141
Osman (mîr-i mîrân)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, İskenderiye
sancağı eski alâybeyisi (12 B. 1170), 109
Osman (Mustafa Paşa karındaşı)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Ohri eski muta‑
sarrıfı (13 Za. 1178), 201
Osman (Musullu Müftîzâde)
— Bağdad defterdârı (23 Za. 1171), 496
Osman (müteveffâ)
— Meyyafarikin livâsı/sancağı eski mutasarrı‑
fı, 290, 291
Osman (Seyyid, Kilâr-ı Hâssa)
— Karaman eyâleti çavuşlar kethüdâsı (8 L.
1188, İbrahim veled-i Süleyman'ın refin‑
den), 521
Osman (Seyyid, Seyyid Mehmed'in oğlu)
— Sivas eyâleti çavuşlar kethüdâsı (13 B. 1235,
Keleş el-Hâc Mehmed veled-i Abdullah'ın
fevtinden), 526
Osman Bey (bey, paşa, mîr-i mîrân)
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı (5 Ra. 1183), 136
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı, Acu sancağı eski sancakbeyi (12 C.
1182), 136
Osman Bey (mîr-i mîrân)
— Köysancak livâsı mutasarrıfı (Gurre-i S.
1159), 411
Osman Bey (vezîr, Ağrıbozlu Mehmed Paşazâde)
— Dimyat ve Reşid livâsı mutasarrıfı (8 S.
1189), 455
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— Dimyat ve Reşid livâsı mutasarrıfı (18 Z.
1191), 456
Osman Bey
— Üzeyr livâsı mutasarrıfı, Karamurthanı eski
ağası (Ahmed'in fevtinden), 236
Osman Beyzâde Abdulhâlık Bey, bk Abdulhâlık
Bey (mîr-livâ, Osman Beyzâde)
Osman Beyzâde Ebubekir, Ebubekir (mîr-i
mîrân, Osman Beyzâde)
Osman Beyzâde Mîr Mehmed, bk. Mehmed
(mîr, Osman Beyzâde)
Osman Efendi (el-Hâc)
— Kars kâdısı, 366
Osman Efendi (el-Hâc)
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Tersâne-i Âmire
eski emîni (Gurre-i N. 1208), 465
Osman Efendi (es-Seyyid)
— başdefterdâr, 301, 474
Osman Efendi (Hâcegân-ı Dîvân'dan)
— Belgrad defterdârı, 479
Osman Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Girid Defterdârı, Belgrad eski defterdârı (18
B. 1181), 486
— Girid Hazînesi defterdârı, 487
Osman Efendi (mîr)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Büyükkale eski tezki‑
recisi (8 M. 1186), 507
Osman Efendi
— Bitlis kazâsı nâibi, 387
Osman Kukazâde Mustafa Paşa, bk. Mustafa,
(mîr-i mîrân, paşa, Osman Kukazâde)
Osman Nuri Efendi (Seyyid)
— Ahısa ve Çıldır eyâletleri kaleleri binâ emî‑
ni, 361
Osman Paşa (Abdi Paşa Kethüdâsı)
— Alaiye ve Köstendil sancakları mutasarrıfı,
Boğdan başbuğu (2 Ca. 1199, terkîn), 230
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, İçil sancağı eski
mutasarrıfı (19 M. 1201), 235
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— İçil sancağı mutasarrıfı, Kocaili sancağı
eski mutasarrıfı ve İbrail muhâfızı (23 Za.
1200), 228
— Köstendil sancağı mutasarrıfı (6 Za. 1197),
56
Osman Paşa (el-Hâc)
— Medine-i Münevvere Şeyhü'l-Haremi, Teke
ve Hamid sancakları eski mutasarrıfı (25 B.
1253), 540
Osman Paşa (el-Hâc, mîr-i mîrân)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi
(19 Ra. 1188), 223
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Sultanönü sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (16 Ra. 1194), 223
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski
beylerbeyisi (26 R. 1195), 271
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Adana ve Maraş
eski beylerbeyisi (15 M. 1195), 234
— İçil livâsı mutasarrıfı, Adana eski vâlisi (8 B.
1188), 226
— Kilis ve A‘zâz sancakları mutasarrıfı ve Ha‑
leb beylerbeyisi (15 M. 1195), 243
— Maraş eyâleti mutasarrıfı ve Adana beyler‑
beyisi (14 Ş. 1194), 218
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir eski
beylerbeyisi (14 R. 1196), 206
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı (4 Ş. 1193,
Abdi Paşa Kethüdâsı), 162
Osman Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Anadolu vâlisi, 517
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Anadolu eski
vâlisi (4 L. 1213), 107
— Bosna vâlisi ve Silistre cânibi seraskeri, 532
Osman Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Karaman
eski vâlisi (13 S. 1186), 270
— Haleb eyâleti ve Şam cânibi seraskeri, Mısır
eski vâlisi (27 N. 1186), 234
— Haleb vâlisi ve Arabistan cânibi seraskeri,
217
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Şam eski vâlisi
(23 C. 1185), 181

— Kuds-i Şerîf ve Nablus sancakları ve Şam
eyâleti mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Trablus
şam eski vâlisi ve cerde başbuğu (18 Ra.
1174), 250
— Mısır vâlisi ve seraskeri, 250
— Nablus ve Kudüs sancakları ve Şam eyâleti
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Trablusşam eski
vâlisi ve Cerde başbuğu (18 Ra. 1174), 256
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski vâlisi (6
L. 1184), 205
— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve mîr-i hâccı, Trablusşam eski
vâlisi ve Cerde başbuğu (18 Ra. 1174), 247
— Şam mîr-i hâccı (18 Ra. 1174), 249
— Şam vâlisi ve mîr-i hâccı, 257
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu, Hama eski mutasarrıfı (23 Ca.
1173), 258
Osman Paşa (es-Seyyid, el-Hâc)
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi (20 Ş.
1188), 420
Osman Paşa (es-Seyyid, vezîr)
— Trabzon vâlisi, 374
Osman Paşa (Gürcü, el-Hâc, mîr-i mîrân)
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, eski delîlbaşı
(5 Ş. 1204), 190
Osman Paşa (Hacı Şahin Paşazâde)
— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (6 S. 1189), 376
Osman Paşa (mîr-i mîrân, İskenderiyeli)
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Karesi eski muta‑
sarrıfı (25 Ra. 1196), 98
Osman Paşa (mîr-i mîrân, Melek Ahmed Paşazâ‑
de)
— Sultanönü sancağı mutasarrıfı, Karesi eski
mutasarrıfı (6 Za. 1206), 163
Osman Paşa (mîr-i mîrân, Mısır kâşifi)
— Goniya sancağı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (23 Ş. 1204), 377
Osman Paşa (Seyyid, el-Hâc, mîr-i mîrân, vezîr)
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
eski mutasarrıfı (10 L. 1206), 235
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— Hotin sancağı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Kırşehri eski mutasarrıfı (4 L.
1200), 134
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Kırşeh‑
ri sancağı eski mutasarrıfı (16 B. 1200), 165
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Selanik
eski mutasarrıfı (9 C. 1202), 166
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Sivas
eski mütesellimi ve delîlbaşısı (16 Ş. 1198),
165

— Kars eyâleti mutasarrıfı, Ankara eski muta‑
sarrıfı (27 C. 1191), 364
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Kars eski
muhâfızı (11 R. 1192), 188
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Niğde eski
mutasarrıfı (20 B. 1194), 189
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (19 M. 1193), 453
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye eski
mutasarrıfı (21 S. 1195), 453

— Kırşehri sancağı mutasarrıfı ve Niğbolu ve
Kulle muhâfızı, Karahisar-ı Sahib sancağı
eski mutasarrıfı (Selh-i Ş. 1199), 192

— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Ohri eski muta‑
sarrıfı ve Boğdan başbuğu (Selh-i Ş. 1199),
454

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Selanik ve Ka‑
vala sancakları eski mutasarrıfı (Gurre-i Z.
1214), 53

— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Beyşehri eski
mutasarrıfı (7 N. 1196), 218

— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Haleb eski beylerbeyisi (15 R. 1202), 89
— Semendire livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı
Sahib eski mutasarrıfı (21 Za. 1202), 101
Osman Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân)

— Niğde livâsı mutasarrıfı, Ankara eski muta‑
sarrıfı (17 Ra. 1194), 185
— Ohri livâsı mutasarrıfı ve Boğdan başbuğu,
Köstendil sancağı eski mutasarrıfı (21 Ca.
1199), 82
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı, Kocaili
eski mutasarrıfı (25 L. 1204), 89

— Çorum sancağı mutasarrıfı ve Yergöğü
muhâfızı (12 L. 1203), 210

Osman Paşa (Seyyid, vezîr)

— Karesi livâsı mutasarrıfı, İzvornik eski mu‑
tasarrıfı (4 L. 1195), 158

Osman Paşa (vezîr)

— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Çorum eski muta‑
sarrıfı (22 Ca. 1206), 231
— Çorum sancağı mutasarrıfı ve Niğbolu
muhâfızı (11 N. 1204), 210
Osman Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân)
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Limni eski muhâ‑
fızı (20 S. 1189), 97
Osman Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr)
— Akşehir livâsı mutasarrıfı, Karesi eski mu‑
tasarrıfı (4 Za. 1189), 199
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Akşehir eski mu‑
tasarrıfı (27 M. 1190), 168

— Rumeli vâlisi, 516
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Mora eski vâlisi
(23 S. 1186), 445
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Rumeli eski vâlisi
(27 Z. 1188), 446
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı,
Hotin eski muhâfızı (3 Ca. 1203), 447
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı,
Mora eski vâlisi (23 S. 1186), 439
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı,
Rumeli eski vâlisi (27 Z. 1188), 439
Osman Paşa (vezîr)

— Ankara livâsı mutasarrıfı, Kocaili eski mu‑
tasarrıfı (10 L. 1193), 168

— Erzurum vâlisi ve Şark cânibi seraskeri,
305, 311, 315, 394

— Beyşehri livâsı mutasarrıfı, Kocaili sancağı
eski mutasarrıfı (9 M. 1196), 195

— Şark cânibi seraskeri, 215

— Karesi livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski muta‑
sarrıfı (29 Ca. 1189), 157
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Osman Paşa (vezîr)
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Özi eski vâlisi (27 B. 1189), 148
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— Özi eyâleti mutasarrıfı, Belgrad eski muhâ‑
fızı (13 M. 1189), 119
Osman Paşa (vezîr)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Tırhala eski mutasarrıfı (24 Ş.
1184), 449
— Tırhala livâsı mutasarrıfı (13 Z. 1183), 58
— Semendire livâsı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı, İnebahtı eski muhâfızı (8
B. 1188), 100
Osman Paşa (vezîr)
— Kars vâlisi ve muhâfızı, 367
Osman Paşazâde Ahmed Paşa, Ahmed Paşa
(vezîr, Vezîr Osman Paşazâde)
Osman Paşazâde Derviş Mehmed, bk. Derviş
Mehmed (bey, paşa, vezîr, mîr-i mîrân, Os‑
man Paşazâde, Şam vâlisi Mehmed Paşa'nın
karındaşı)
Osman Paşazâde Hasan Paşa, bk. Hasan (bey,
paşa, mîr-i mîrân, mîr-i hâc, Osman Paşazâ‑
de)
Osman Paşazâde Hasan, bk. Hasan (bey, el-Hâc,
Osman Paşazâde, ümerâ-i deryâdan)
Osman Paşazâde İbrahim Paşa, bk. İbrahim Paşa
(Osman Paşazâde)
Osman Şedîd Ağa (mîr-i mîrân)
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve cerde
başbuğu, Trablusşam eski mütesellimi (20
Ca. 1202), 261
Osman Vehbi Paşa (vezîr)
— Rumeli eski vâlisi, 515
Ostiha sancağı/livâsı (Çıldır eyâleti), 340, 341
Otya
— Dadya Meliki, 556

Ö
Ömer
— Bitlis kazâsı nâibi, 383
Ömer
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (25 R. 1177), 508

Ömer
— Poshov livâsı mutasarrıfı (12 Za. 1155), 337
— Poshov sancağıbeyi, 337
Ömer
— Semendire sancağı eski tîmâr defterdârı, 102
Ömer (Babayîzâde)
— Bosna eyâleti eski defter kethüdâsı, 115
Ömer (bey, paşa, mîr-i mîrân, Rişvânzâde)
— Malatya livâsı mutasarrıfı (11 L. 1183), 219
— Malatya sancağı mutasarrıfı, 220
— Maraş eyâleti mutasarrıfı (13 Ca. 1185), 217
— Maraş eyâleti mutasarrıfı (Gurre-i Ca.
1195), 218
Ömer (el-Hâc, paşa)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Kırşehri sancağı
eski mutasarrıfı (3 Z. 1178), 229
— Avlonya ve İlbasan sancakları mutasarrıfı
ve Delvine başbuğu, 89
— Avlonya ve İlbasan sancakları mutasarrıfı,
İskenderiye sancağı eski mutasarrıfı (16 B.
1170), 77
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı (8 L. 1169), 136
— Delvine başbuğu, 65
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Bender eski muhâfızı (21 Ca.
1171), 132
— İlbasan ve Avlonya sancakları mutasarrıfı
(16 B. 1170), 70
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, Hotin sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (Gurre-i S. 1176), 74
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Yanya eski mu‑
tasarrıfı (6 L. 1177), 190
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Alaiye eski
mutasarrıfı (12 R. 1180), 54
— Ohri sancağı mutasarrıfı, Avlonya ve İlba‑
san sancakları mutasarrıfı (7 Ca. 1172), 80
— Yanya livâsı mutasarrıfı, İskenderiye sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (18 Ra. 1177), 62
Ömer (es-Seyyid)
— Mecingerd livâsı eski mutasarrıfı, 299
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— Mecingerd livâsı mutasarrıfı (5 Za. 1169,
Abdurrahman'ın azlinden), 299
— Mecingerd livâsı mutasarrıfı (7 S. 1178,
Seyyid Abdurrahman'ın refinden), 300
Ömer (Seyyid)
— Maraş beylerbeyisi, 535
Ömer (Seyyid)
— Sivas alâybeyisi, 525
Ömer (Seyyid, paşa, mîr-i mîrân, Zülkadrzâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski bey‑
lerbeyisi (20 Z. 1200), 224
— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Maraş eski beylerbeyisi (2 R.
1199), 365

— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı (13 Ş. 1190,
Mehmed Emin'in refinden), 114
Ömer Efendizâde Ahmed Efendi, bk. Ahmed
Efendi (Ömer Efendizâde)
Ömer Paşa (el-Hâc, Şahin Paşa Kethüdâsı)
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi (16
Ra. 1184), 420
Ömer Paşa (mîr-i mîrân)
— Sultanönü sancağı mutasarrıfı, İhram eski
muhâfızı (12 L. 1203), 162
Ömer Paşa (mîr-i mîrân, vezîr, Ürgüblü)
— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Kırşehri eski
mutasarrıfı (3 Ra. 1201), 200

— Maraş beylerbeyisi, 535

— Çorum livâsı mutasarrıfı (5 B. 1202), 210

— Maraş eyâleti mutasarrıfı (14 N. 1197), 218
— Maraş eyâleti mutasarrıfı (25 Ra. 1203), 219

— Çorum livâsı mutasarrıfı, Akşehir eski mu‑
tasarrıfı (27 S. 1203), 210

— Maraş eyâleti mutasarrıfı ve Adana beyler‑
beyisi (14 M. 1201), 219

— Çorum livâsı mutasarrıfı, Karesi eski muta‑
sarrıfı (9 Z. 1195), 209

— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Kars eski beyler‑
beyisi (9 B. 1199), 219

— Karesi livâsı mutasarrıfı, Kocaili eski muta‑
sarrıfı (2 B. 1194), 158

Ömer (vezîr)
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri eski ağası (4 Z.
1177), 441
Ömer Ağa (vezîr)

— Kırşehri livâsı mutasarrıfı (21 M. 1201), 192
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Çorum eski mu‑
tasarrıfı (4 L. 1196), 191
— Kocaili livâsı mutasarrıfı (3 Ş. 1192), 453

— Sivas eyâleti mutasarrıfı (20 L. 1186), 205

— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Selanik ve Kavala
sancakları eski mutasarrıfı (6 C. 1181), 452

Ömer Besim Efendi (vezîria‘zam eski mektûbcu‑
su ve mevkûfâtcı)

— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Van eski beyler‑
beyisi (4 Za. 1182), 452

— Bağdad defterdârı (11 S. 1190), 497
Ömer Besim
— Ergani Madeni emîni, 276, 286
Ömer Bey (mîr-i mîrân, Hamalı Ahmed Paşazâde)
— Maraş eyâleti mutasarrıfı (9 Ş. 1183), 217
Ömer Bey
— Bargiri livâsı mutasarrıfı (5 Ca. 1144), 402
Ömer Bey
— Ostiha livâsı mutasarrıfı (10 Ra. 115), 340
Ömer bin İbrahim
— Bosna eyâleti eski tîmâr defterdârı (mîra
lây-ı sâbık), 115
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— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Selanik eski
mutasarrıfı (25 L. 1204), 454
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı, Sulta‑
nönü eski mutasarrıfı (27 N. 1204), 89
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri eski ağası (4 Z.
1177), 87
— Üsküb sancağı mutasarrıfı ve Niş muhâfızı,
Kocaili eski mutasarrıfı (12 S. 1205), 98
— Van beylerbeyisi, 385
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Kocaili eski mutasarrıfı (25 B.
1183), 379
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— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Kocaili sancağı eski mutasarrıfı
(29 B. 1181), 378
— Van Muhâfızı, 393
Ömer Paşa (Seyyid, vezîr)
— Rumeli vâlisi, 516
Ömer Paşa (Süsenzâde), 366
Ömer Paşa (Tokmak Hasan Paşazâde)
— Amasya livâsı mutasarrıfı, Niğde sancağı
eski mutasarrıfı (selh-i N. 1170), 210
Ömer Paşa (vezîr, Kütahyalı)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı (18 R. 1186),
152
Ömer Paşa (vezîr, müteveffâ Ahmed Paşa dâmâ‑
dı ve Süleyman Paşa Kethüdâsı)
— Bağdad eski vâlisi (müteveffâ), 412
— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı (8 Za.
1177), 404
— Bağdad ve Basra eyâletlerine mutasarrıfı,
497
— Bağdad ve Basra vâlisi, 497

Ömer Vahîd Efendi (el-Hâc, Âtıfzâde)
— nişâncı, Tersâne-i Âmire eski emîni (4 L.
1195), 505
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, eski çavuşbaşı (18
C. 1182), 463
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Rikâb-ı Hümâyûn
eski defterdârı (28 C. 1188), 464
Ömer veled-i Ali
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (14 Za.
1199, Ahmed veled-i Ebubekir'in refinden),
514
Ömer veled-i İsmail
— Semendire sancağı tîmâr defterdârı (14 Ş.
1179, Mehmed veled-i Abdullah'ın ferâğ ve
kasr-ı yedinden), 102
Ömerî-yi Kerkük, 410
Özi, 51, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 79, 82, 99, 100,
105, 108, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 132,
133, 137, 138, 143, 148, 152, 153, 155, 164,
165, 169, 174, 181, 189, 191, 194, 198, 201,
206, 212, 226, 232, 233, 270, 433, 438, 443,
445, 452, 475, 499, 501

— Basra ve Bağdad eyâletleri mutasarrıfı (8 Za.
1177), 415

— Çavuşân Emâneti, 531

— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Bağdad eski vâlisi
(10 N. 1189), 264

— Defterdârlığı, 475

Ömer Paşa (Yeğenzâde)
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Van eski muhâfızı
(8 L. 1186), 364
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Kars eski bey‑
lerbeyisi (3 R. 1189), 188

— Çavuşân Kethüdâlığı, 521
— Donanması, 155, 168
— eyâleti, 49, 118, 119, 120
— Kalesi, 55, 64, 72, 88, 118, 120, 130, 140,
161, 164, 165, 181, 185, 191, 202, 204, 235,
270, 502
— Kalesi muhâfızlığı, 172

— Van eyâleti mutasarrıfı (3 Ra. 1185), 379

P

Ömer Paşa
— Çıldır beylerbeyisi, 306
Ömer Paşazâde Hasan, bk. Hasan (paşa, Ömer
Paşazâde)
Ömer Vahîd Efendi (el-Hâc)

Palu hükûmeti (Keban Madeni), 274, 279, 280,
281, 282, 283
— kazâsı, 274
Palu

— başdefterdâr, 241, 267, 486

— dağları, 279, 280, 281, 282, 283

— Defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel, 68

— hâkimi, 279

— nişâncı, eski başdefterdâr (26 S. 1189), 504
— Şıkk-ı Evvel defterdârı (3 B. 1182), 463

Panaso karyesi (Kenoryo nâhiyesi, Kandiye san‑
cağı), 530
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para, 67

Petrovapolye nâhiyesi (Klis sancağı), 532

Pasin

pîr

— karyesi, 301

— ve alîl, 460, 512

— kazâsı, 297

— ve ihtiyâr, 310, 393, 436, 514

— kurâsı mukâtaaları, 309

Pirihkan karyesi, 276

— livâsı, 296

Piyâde, 78, 454, 499, 501, 502

Paşa sancağı, 101, 102, 512, 513, 514, 515, 516
Payas, 236, 237
— menzili, 237
— ve Bilan Zâbitliği, 237

— asker, 81, 85, 92, 371
— mukâbelecisi, 502, 506
— neferâtı, 413

Pâye defteri, 236, 310, 404

Poçeste karyesi (Görice nâhiyesi, Paşa sancağı),
513

pâ-zede

Podgoriçe (Bosna eyâleti), 117

— gadr ve hasâret, 297

— kazâsı, 117

— usât, 298

— kazâsı, 116

Pehlivân es-Seyyid İbrahim Paşa (vezîr)
— Çıldır eski vâlisi, 321
— Erzurum ve Çıldır eski vâlisi, 320, 329, 335,
341
— Erzurum ve Çıldır vâlisi, 305, 311, 315, 320,
325, 338
Penek
— livâsı, 334
— sancağı, 362
perâkende ve perîşân, 60, 284, 285, 300, 349,
350, 353, 354, 355, 381, 382, 383, 385, 386,
387, 388, 400, 461, 515
Perezen, 64, 169
— adası, 95, 169, 209, 453, 454
Pergandi sefînesi, 436
Perhakyan karyesi, 276
Persin karyesi, 276
Pertek
— kazâsı, 283
— livâsı, 289
Pertekrek (Çıldır eyâleti)
— livâsı, 326
— sancağı, 323, 327, 328, 329, 330
Pertekrek nefs (Pertekrek livâsı, Çıldır eyâleti),
329
Peşkîrbaşılık, 83
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— Mütesellimliği, 117, 131
Podgoriçeli Hasan Paşa, bk. Hasan (paşa, Podgo‑
riçeli/ Podgoriseli/ Pojgoriseli, Osman Paşa
yeğeni)
Podgoriseli Osman Paşa yeğeni Hasan, bk. Hasan
(paşa, Podgoriçeli/ Podgoriseli/ Pojgoriseli,
Osman Paşa yeğeni)
Pojgoriseli Osman Paşa yeğeni Hasan Bey'in
karındaşı Hüseynî, bk. Hüseynî (Mîr-lîvâ,
Pojgoriseli Osman Paşa yeğeni Hasan Bey'in
karındaşı)
Pojgoriseli139 Osman Paşa yeğeni Hasan, bk.
Hasan (paşa, Podgoriçeli/ Podgoriseli/ Poj‑
goriseli, Osman Paşa yeğeni)
Pokri karyesi (Çemernik nâhiyesi, Yanya sanca‑
ğı), 101
poliçe, 347, 485
Poshov livâsı/sancağı (Çıldır eyâleti), 337, 338
Pozorofça, 60
Priştineli İbrahim Paşazâde Mâlik Paşa, bk. Mâ‑
lik Paşa (mîr-i mîrân, Priştineli İbrahim
Paşazâde)
Prizrin, 72, 77, 90, 91, 92, 97, 98, 131, 145, 149,
195, 211, 454
— livâsı, 92, 94, 95
— sancağı, 54, 65, 66, 72, 78, 80, 93, 95, 96,
109, 163, 207, 456
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R
Rabat karyesi (Ardahan-ı Büzürk sancağı, Çıldır
eyâleti), 333
Rabat-ı Perekür(?) karyesi (Ardahan-ı Büzürk
sancağı), 333
Râbia Hanım
— Vezîr İsmail Paşa'nın vâlidesi, 77
Radomir nâhiyesi (Köstendil sancağı), 513, 514,
516
Râgıb Mehmed Paşa (vezîr)
— Haleb eyâleti mutasarrıfı (8 L. 1169), 232
— Kuds-i Şerîf ve Şam eyâleti mutasarrıfı,
Haleb eyâleti eski mutasarrıfı (15 R. 1170),
249
— Nablus livâsı ve Şam eyâleti mutasarrıfı,
Haleb eski vâlisi (15 R. 1170), 255

233, 235, 240, 242, 254, 263, 269, 270, 271,
273, 295, 373, 380, 404, 414, 415, 416, 423,
439, 446
— Beylerbeyiliği, 263
— Çavuşân Emâneti, 531
— Çavuşân Kethüdâlığı, 527
— Defter Kethüdâlığı, 269
— eyâleti, 49, 235, 240, 262, 263, 265, 266,
267, 270, 273
— eyâleti mukâtaâtı, 273
— iskânı, 262
— Tîmâr Defterdârlığı, 269
Râmî Paşazâde Mustafa, bk. Mustafa (Râmî Pa‑
şazâde)
Ravza
— firdevs-âsâ, 542

— sadrıazam, 77

— mutahhara ziyâreti, 310

— Şam eyâleti, Kudüs ve Nablus sancakları
mutasarrıfı ve Şam mîr-i hâccı, Haleb eyâ‑
leti eski mutasarrıfı (15 R. 1170), 246

— mutahhara-i hazret-i seyyidü'l-enâm ziyâ‑
reti, 497

rahmen li'l-fukarâ, 345
Rahova, 154, 162, 164, 166
Râif İsmail Paşa (vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Belgrad eski
muhâfızı (23 R. 1199), 447
— Girid eyâleti mutasarrıfı ve Kandiye Kalesi
muhâfızı, Mısır eski vâlisi (4 L. 1194), 143
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Mı‑
sır eski vâlisi (23 C. 1193), 420
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı (5 Ş.
1192), 424
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Cidde
eski vâlisi (2 L. 1193, 424
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kale‑
si muhâfızı, Kandiye eski muhâfızı (4 L.
1196), 458
— Semendire sancağı mutasarrıfı, Mora eski
vâlisi (23 R. 1198), 101
Rakka, 63, 151, 170, 172, 180, 181, 193, 194, 197,
198, 201, 205, 206, 216, 218, 222, 223, 224,

re’s-i hudûd, 236, 399
re’s-i mâl, 345
reâyâ, 49, 67, 175, 272, 273, 275, 284, 285, 286,
298, 300, 304, 306, 308, 310, 311, 314, 326,
343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 356, 369,
371, 380, 383, 384, 386, 387, 388, 401, 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 556, 558, 560
— ve fukarâ, 384, 400
— fukarâ, 68
— fukarâsı, 216, 285, 311, 344, 352, 381, 382,
383, 385
— ve berâyâ, 156, 221, 267, 284, 302, 310, 323,
329, 334, 380, 383, 391, 392, 393, 395, 396,
457, 554, 555, 561
— perver, 95, 272, 274, 275, 280, 297, 303,
305, 311, 313, 314, 315, 331, 332, 338, 345,
381, 385, 389, 394, 436, 483
Receb (paşa, mîr-i mîrân, Hasan Paşazâde)
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Üsküb eski muta‑
sarrıfı (2 Z. 1188), 94
— Üsküb livâsı mutasarrıfı (6 L. 1177), 96

741

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİ

— Üsküb sancağı mutasarrıfı (13 B. 1188), 97
— Üsküb sancağı mutasarrıfı (15 S. 1201), 98
— Üsküb sancağı mutasarrıfı ve Niş Kalesi
muhâfızı, Prizrin eski mutasarrıfı (23 Za.
1198), 98
Receb (paşa, vezîr)
— Bender livâsı mutasarrıfı ve Bender Kalesi
muhâfızı, Hotin sancağı eski mutasarrıfı (3
Za. 1176), 137
— Bozok ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Hotin muhâfızı (2 Ş. 1181), 212
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Hudâvendiğâr
sancağı eski mutasarrıfı ve Bender seraskeri
(4 Za. 1182), 233
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı, Özi eski vâlisi (18 Za. 1178), 133

— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı (24 Za. 1169), 377
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, 378
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı
(18 Ş. 1180), 122
— Yanya ve Hotin sancakları mutasarrıfı, Vi‑
din eski muhâfızı (6 C. 1181), 62
Receb Bahrî Paşa (vezîr)
— Çıldır vâlisi, 333, 341
— Sivas vâlisi, 525
Receb Paşa (vezîr)
— Çıldır vâlisi, 319, 320

— Hotin muhâfızı, 476

Receb Paşazâde Ebubekir Paşa, bk. Ebubekir Paşa
(mîr-i mîrân, Receb Paşazâde)

— Hotin ve Niğde sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı (10 L. 1176), 132

Receb Paşazâde Mîr İbşir, bk. İbşir (mîr, Receb
Paşazâde)

— Hotin ve Yanya sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı, Vidin eski muhâfızı
(6 C. 1181), 133

Receb Paşazâde Osman, bk. Osman (bey, mîr,
Receb Paşazâde)

— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı ve İbrail
Kalesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı (8 R.
1182), 154
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 187
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (6 L. 1172), 190
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Van eski beyler‑
beyisi (8 Ra. 1171), 412
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Hotin eski muhâfızı
(18 Ş. 1180), 125
— Niğde livâsı mutasarrıfı, Kırşehri sancağı
eski mutasarrıfı (18 C. 1174), 183
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Bender eski muhâfızı (2 N. 1177), 119
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
ve İstanköy muhâfızı (23 B. 1185), 253
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Kayseriyye
eski mutasarrıfı (11 Za. 1169), 408
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Musul eski
beylerbeyisi (12 Ş. 1171), 408
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Redîf
— Hazînesi, 399
— mansûre, 540
ref‘-i ruk‘a
— istirhâm, 77
— iştikâ, 285, 489
rehâvet, 221, 272, 284, 297, 305, 311, 315, 461
— ve batâet, 500, 501, 503
— ve ihmâl, 461
— ve müsâhele, 461
— ve tekâsül, 384
Reîs Efendi, 247, 430, 541
— defteri, 132
reîsü'l-küttâb, 52, 275, 457, 503, 504, 505
— Efendi, 262
Remle livâsı
— Cezayir-i Cedîd, 417
Remle, 55
— sancağı, 250, 25
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— ve tazyîk, 275

Ribat-ı Oltu (Kuzay nâhiyesi, Oltu sancağı, Çıl‑
dır eyâleti), 324

— ve perîşân, 361

ribh ile istidâne, 345

— ve perâkende ve perîşân etmek, 383

ricâl, 401, 402

rencîde, 300, 383, 386, 393, 489

resm-i dellâliyye, 273, 292, 308, 309, 346, 347,
348, 356, 357

— asâkir-i İslâm, 500, 501

Resmî es-Seyyid Ali Efendi

— Bosna, 114

— Hotin defterdârı, Hotin Muhâfızı müteveffâ
Vezîr Halil Paşa'nın dîvân eski kâtibi (5 Za.
1174), 475
Resmo, 56, 64, 94, 110, 142, 144, 148, 149, 153,
159, 162, 165, 189, 191, 421, 450, 453
— livâsı, 144
— sancağı, 127, 144, 145, 146, 157, 409
Resul (Hacı)
— Van eyâleti çavuşlar eski kethüdâsı, 528
Reşid (mîr)
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (3 M. 1222,
Mîr Yusuf bin İshak'ın fevtinden), 402

— aşâyir ve kabâil, 382
— Devlet-i aliyye, 274
Rikâb-ı Hümâyûn, 58, 62, 89, 101, 140, 171, 176,
177, 178, 194, 199, 215, 223, 250, 253, 262,
305, 307, 315, 336, 337, 340, 348, 358, 359,
394, 423, 460, 466, 469, 484, 493, 494, 495,
516, 517, 518, 542
— arzuhâli, 542
— çukadârları, 495
— Çukadârlığı, 80
— defterdârı, 464, 470, 498, 506
— Hazînesi, 176, 213

Reşid Paşa (müteveffâ), 288

— kaymakamı, 89, 106, 171, 223, 232, 235,
434, 454, 459, 486, 487

Reşid sancağı, 455

— Kaymakamlığı, 457

Reşid Süleyman (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Defterdâr vekîli ve Küçük Evkâf muhâsebe‑
cisi, 500
Revan, 313
Revancık, 454
Revandizli Mehmed Paşa, bk. Mehmed Paşa (Re‑
vandizli)

Rişvânzâde Abdurrahman Paşa, Abdurrahman
Paşa (Rişvânzâde)
Rişvânzâde Ömer, bk. Ömer (bey, paşa, mîr-i
mîrân, Rişvânzâde)
Rişvânzâde Süleyman, bk. Süleyman (Rişvânzâ‑
de)
Rodos, 436
— cezîresi, 436

revgan-ı neft, 406

— livâsı, 435

Reyhan Ağa (Harem-i Hümâyûn ağalarından)

— sancağı, 433, 436

— Medine-i Münevvere Haremü'n-Nebevî
nâibi (13 Ca. 1247, ser-musâhib-i şeh‑
riyârâneden muhrec Saîd'in fevtinden), 542
Rıdvan Bey (Seyyid)
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (15 Za.
1221, el-Hâc Mehmed veled-i Mustafa'nın
fevtinden), 516
rızâ-yı Bârî, 543
Ribat Kalesi, 140

Rubari karyesi (Garbî Amid nâhiyesi, Amid san‑
cağı), 533
Ruha, 267
Rum, 419
— eyâleti, 214
— vilâyeti, 214
Rumeli, 55, 56, 57, 61, 65, 71, 77, 93, 94, 95, 99,
100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 118, 121,
123, 126, 132, 150, 151, 152, 205, 206, 234,
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433, 434, 438, 439, 445, 446, 447, 456, 459,
512, 513, 514, 516, 523
— Beylerbeyiliği pâyesi, 53, 54, 55, 56, 59, 61,
64, 66, 72, 73, 76, 78, 80, 81, 82, 86, 92, 98,
131, 132, 134, 146, 149, 164, 166, 167, 168,
169, 173, 189, 191, 195, 200, 204, 206, 208,
210, 218, 219, 221, 223, 227, 228, 229, 231,
234, 241, 242, 243, 251, 252, 254, 261, 263,
293, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 314, 315,
317, 344, 365, 389, 395, 402, 409, 411, 416,
418, 425, 435, 438, 441, 444, 449, 451, 454,
536
— Çavuşlar Kethüdâlığı, 515
— defter kethüdâsı, 515

Ruûs
— Kalemi, 469
— Hümâyûn, 469
— Hümâyûn Kalemi, 469
Rûznâmçe, 529
— Hümâyûn, 308, 309
Rûznâmçe-i evvel, 463, 504
rü’yet-i hesâb, bk. hesâbını rü’yet
rüesâ
— asker ve zâbitân, 531
— Kürdistan, 303, 314

— Eyâleti Çavuşân Kethüdâlığı, 511

rükûb ve nüzûl, 214, 293, 294, 299, 305, 311,
339, 342, 357, 369, 390, 402, 477, 514, 517

— Eyâleti Çavuşlar Kethüdâlığı, 512, 513, 514

Rüstem (paşa, Bosnevî, mîr-i mîrân)

— eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 516

— İzvornik livâsı mutasarrıfı (18 C. 1189), 110

— eyâleti defterî çavuşlar kethüdâsı, 516

— Klis livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı eski
mutasarrıfı (20 Ş. 1196), 113

— eyâleti defterî çavuşları, 516
— Eyâleti Defterî Çavuşluğu, 514
— eyâleti kazâları, 515
— eyâleti, 49, 50, 52, 99, 100, 101, 102, 103,
470, 511, 512, 513, 514, 515, 516
— havâlisi, 502
— Kasteli, 155
— kazaskerinin şerîatcısı, 329
— pâyesi, 56, 73, 76, 82, 92, 95, 98, 106, 111,
113, 120, 130, 131, 146, 149, 150, 155, 158,
162, 165, 166, 169, 185, 186, 189, 192, 200,
203, 206, 209, 228, 261, 271, 450, 454
— Tîmâr Defter Kethüdâlığı, 102, 103
— Tîmâr Defterdârlığı, 101
Rumkaleli el-Hâc Halil Paşa, bk. Halil Paşa (elHâc, voyvoda, Rumkaleli)
Ruscuk, 72, 119, 161, 477
— Muhâfızlığı, 59
Ruscuklu Vezîr Seyyid Hasan Paşa, bk. Hasan
Paşa (Seyyid, el-Hâc, vezîr, Ruscuklu)
Rusya, 161

Rüstem Paşa (mîr-i mîrân, Tâhir Paşa birâderi)
— Prizrin livâsı mutasarrıfı (10 B. 1205), 95
Rüstem Paşa, 319
Rüstem Zaîmzâde Vezîr Mustafa Paşa, bk. Mus‑
tafa Paşa (vezîr, Rüstem Zaîmzâde)
rüsûm, 355, 381
— ubûdiyyet
rütbe, 557
— mîr-i mîrânî, 53, 57, 62, 63, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 87, 90, 92,
95, 96, 109, 110, 112, 131, 134, 135, 136,
149, 155, 160, 161, 165, 166, 167, 173, 176,
184, 186, 191, 198, 199, 201, 203, 209, 210,
212, 213, 217, 219, 229, 230, 231, 237, 238,
240, 243, 250, 252, 253, 254, 259, 260, 261,
263, 293, 297, 298, 303, 310, 312, 313, 319,
324, 326, 338, 344, 365, 369, 375, 376, 377,
379, 390, 396, 408, 409, 411, 412, 413, 416,
430, 431, 432, 434, 435, 441, 442, 449, 452,
455, 461, 470, 512, 521
— mîr-i mîrânlık, 129, 436

Rusyalı Devleti, 555

— mîr-livâlık, 93, 109, 127, 129, 130, 139, 236,
238, 257, 289, 366, 432, 436

ruûnet ve huşûnet, 272

— sâmiye-i vezâret, 99, 404
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— ulyâ-yı vezâret, 504
— vâlâ-yı vezâret, 50, 52, 55, 56, 57, 63, 66,
78, 81, 82, 86, 87, 119, 120, 134, 142, 151,
152, 171, 176, 178, 179, 180, 190, 203, 204,
216, 219, 220, 232, 233, 234, 248, 252, 261,
262, 264, 271, 316, 318, 370, 379, 405, 413,
414, 415, 419, 420, 421, 423, 424, 426, 430,
433, 434, 441, 449, 456, 457, 458, 504, 508,
509, 540
— vezâret, 59, 60, 87, 89, 101, 106, 120, 152,
186, 193, 194, 198, 201, 234, 248, 259, 265,
271, 294, 295, 296, 316, 409, 416, 423, 442,
459
— vezâret tevcîh, 76, 166, 235, 317, 373, 380,
435, 454

S
Saâdet Giray Sultan (Baht Giray Sultanzâde)
— Kırım Kalgayı, eski Kuban seraskeri (28 Ş.
1173), 544
sabî, 298, 343, 386
— ve bî-kes, 343
Sâbit Mehmed (mîr-i mîrân)
— İzvornik livâsı mutasarrıfı (4 L. 1201), 111
Sabusne ve Guffat ve Mansur ve Batıne livâsı,
417
sâdât, 302, 350, 352, 380, 400
— kirâm, 347, 525
Sa‘deddin Paşa (vezîr)
— Akşehir, Niğde ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski
vâlisi (1174), 197
— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı (17
Za. 1175) , vezîr, Süleyman Paşa'nın fevtin‑
den, 404
— Basra ve Bağdad eyâletleri mutasarrıfı, Rak‑
ka eski vâlisi (17 Za. 1175), 415
— Beyşehri, Niğde ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski
vâlisi (14 R. 1174), 193
— Cidde-i sancağı ve Habeş eyâleti mutasar‑
rıfı, Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi,
Sayda eski vâlisi (24 Ca. 1172), 426

— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Say‑
da eski vâlisi (24 Ca. 1172), 418
— Karaman eyâleti, Niğde, Akşehir ve Beyşeh‑
ri sancakları mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi
(14 R. 1174), 179
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Cidde eski vâlisi
(6 Ra. 1174), 216
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Sayda eyâleti eski
mutasarrıfı (15 R. 1170), 216
— Niğde, Beyşehri ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski
vâlisi (14 R. 1174), 183
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (16 S. 1175), 263
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
ve Cerde başbuğu, Trablusşam eski muta‑
sarrıfı (6 L. 1169), 251
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
Maraş eski vâlisi (27 S. 1171), 252
Sa‘deddin Paşazâde Nasuh, bk. Nasuh (mîr, paşa,
vezîr, Sa‘deddin Paşazâde)
Sâdık (paşa, Hacı, mîr-i mîrân)
— Amasya ve Goniya sancakları mutasarrıfı
(16 L. 1183), 211
— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı, Merzifon eski voyvodası (11 L.
1183), 375
sadr
— esbak, 56, 85, 86, 88, 89, 100, 105, 106, 108,
114, 121, 123, 126, 141, 143, 146, 147, 149,
150, 152, 179, 183, 193, 197, 199, 205, 211,
216, 221, 224, 227, 232, 245, 262, 264, 265,
269, 270, 271, 272, 295, 361, 373, 376, 394,
418, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 439,
440, 442, 446, 449, 457, 481, 486, 517, 520,
521, 523, 532, 539
— sâbık, 59, 87, 120, 126, 142, 147, 148, 153,
171, 207, 233, 293, 305, 311, 315, 346, 360,
372, 373, 391, 396, 419, 421, 423, 424, 437,
443, 450, 473, 485, 499
sadrıazam, 220, 232, 246, 307, 348, 363, 370, 412,
488, 489, 499, 503
— kethüdâsı, 465, 505, 506
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— tatarı, 238
Sa‘dullah
— Sağkol alâybeyisi, 515
Sa‘dullah Efendi (Küçük Hüseyin Efendizâde)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi (4 L. 1193), 507
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Haremeyni'ş-Şerî‑
feyn eski mukâtaacısı (5 L. 1180), 506
Sa‘dullah Seyyid veled-i Hasan
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (9 Z.
1215, Seyyid Mehmed'in azlinden), 515
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 516
Safa Giray Sultanzâde Bahadır Giray Sultan, bk.
Bahadır Giray Sultan (Safa Giray Sultanzâde)
Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti, 248, 249, 251,
252, 253, 257, 266
Safîr
— Tilhınzır karyesi kethüdâsı, 276
Safvetî Paşa
— Mâliye nazırı, 323, 334, 342, 392
sağ akçe, 436, 455
sağ kolun muhtârları, 515
Sağ ve Solkol alâybeyileri, 513, 515, 516
Sağman livâsı, 293
sâhib
— devlet, 62, 509, 546, 547, 548, 552
— firâş, 382
— rakam, 534
Sâhib Giray Hân
— Kırım hânı (27 Za. 1188), 544
sâhte
— arz ve mahzarlar, 381
— mahzarlar, 385
Saîd
— Medine-i Münevvere Haremü'n-Nebevî
nâibi (24 L. 1242, el-Hâc Ali'nin fevtinden),
542
Saîd
— Şelve sancağı mutasarrıfı İbrahim Bey'in
ammizâdesi ve dâmâdı, 302
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Saîd (Çukadâr-ı Hazîne-i Rikâb-ı Hümâyûn,
müteveffâ)
— Rumeli eyâleti tîmâr eski defterdârı, 101
Saîd (Süleyman'ın oğlu)
— Kobulet ve Hasanlu karyeleri hissedârı (25
S. 1251), 343
Saîd Ahmed (mîr)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (ba‑
bası Ahmed'in fevtinden), 321
Saîd Bey
— Diyadin sancağı mutasarrıfı (12 B. 1182,
babası Hâmid/Abdulhamid Bey'in fevtin‑
den), 314
— Diyadin sancağı mutasarrıfı (ibkâ), 315
Saîd Hânzâde Âdil Hân, bk. Âdil Hân (Saîd Hân‑
zâde)
Saîd Mehmed Paşa (vezîr, sadr-ı sâbık/esbak)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski vâlisi
(24 Ca. 1172), 221
— Akşehir, Niğde ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Adana eski
vâlisi (6 L. 1173), 197
— Beyşehri, Niğde ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Adana eski
vâlisi (6 L. 1173), 193
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı (8 L. 1169), 147
— Karaman eyâleti, Niğde, Beyşehri ve Aksa‑
ray sancakları mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(6 L. 1173), 179
— Maraş eyâlet mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi (14 R. 1174), 216
— Mısır vâlisi, 428
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Hanya
eski muhâfızı (10 Ş. 1170), 422
— Niğde, Beyşehri, Akşehir sancakları ve Ka‑
raman eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(6 L. 1173), 183
Saîd Paşa, (Büyükkale Tezkirecisi), 506
Sakariçe karyesi (Lab nâhiyesi, Vulçıtrın sanca‑
ğı), 512
Sakavi karyesi (Muş nâhiyesi), 397
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Sakız livâsı, 443
Sakız-ı kebîr karyesi (Camustil nâhiyesi, Maraş
sancağı), 535
Salaçor karyesi, nezd-i Saruda (Ardanuç sancağı),
321, 322
Sâlih
— Batum livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı, 374
— Batum livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (Gurre-i R. 1179, babası Süley‑
man Seferli'nin fevtinden), 373
Sâlih
— Çavuşlar kethüdâsı, 529
Sâlih
— Mamervan sancağı mutasarrıfı (23 C. 1182,
babası Fethullah ve karındaşı Hüseyin'in
fevtlerinden), 360
Sâlih (Bosna eyâleti eski tîmâr defterdârı Musta‑
fa'nın karındaşı), 114
Sâlih (Efendi, Üsküdarî)
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı (5 L. 1170), 467
— Şıkk-ı Sânî defterdârı (10 L. 1174, ibkâ),
466
— Şıkk-ı Sânî defterdârı, eski Şıkk-ı Sâlis (20
Ş. 1172), 465
Sâlih (Hâne-i Hâssa'dan), 516
Sâlih (mîr)
— Geçvan sancağı hissedârı (11 S. 1263, babası
Mîr Hasan veled-i Ferhâd'ın fevtinden),
368
Sâlih (mîr, Hasan Paşa'nın ammizâdesi)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318,
319, 320, 321
Sâlih (mîr-i mîrân, Aşcızâde Mehmed Paşa to‑
runu)
— Şattülarab kapudanı (24 B. 1177, Mustafa
Paşa'nın azlinden), 461
Sâlih (mîr-i mîrân, Koca Halil Paşa yeğeni)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Ohri sancağı eski
mutasarrıfı (9 R. 1171), 70
— Ohri livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 80

— Ohri livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski muta‑
sarrıfı (27 B. 1174), 80
Sâlih (paşa, el-Hâc, Ahıshalı)
— Akşehir livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 197
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Akşehir sancağı
eski mutasarrıfı (13 Za. 1178), 167
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Ankara eski mutasarrıfı (6 L.
1182), 378
Sâlih (paşa, mîr-i mîrân, vezîr, müteveffâ Çeteci
Abdullah Paşa'nın ve Trabzon vâlisinin eski
kethüdâsı)
— Adana eyâleti mutasarrıfı (25 Za. 1176), 221
— Cidde-i sancağı ve Habeş eyâleti mutasar‑
rıfı, Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi,
Adana eski beylerbeyisi (24 Ş. 1177), 426
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Ada‑
na eski vâlisi (18 Ca. 1178), 419
— Meâdin-i Hümâyûn emîni, 284
Sâlih (Sâlih Paşa'nın torunu)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (26 B.
1173), 318
Sâlih (Seyyid)
— Eleşkird kâdısı, 304
Sâlih (silâhşor-ı Sadr-ı âlî)
— Delvine sancağı mutasarrıfı (Veli Paşa fev‑
tinden), 66
Sâlih Bey (Erzurum vâlisi Selim Paşa'nın kethü‑
dâsı)
— katîlen fevt, 362
Sâlih Bey
— Acara-i Süflâ sancağı mutasarrıfı (21 N.
1182, akrabası Mustafa Bey'in bilâ-veled
fevtinden), 336
Sâlih Hân
— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı, 389, 391
Sâlih Hâne-i Hâss-ı sâbık
— Anadolu eyâleti çavuşlar kethüdâsı (6 N.
1171, Mükellef Ahmed'in mahlûlünden),
517
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Sâlih Paşa (el-Hâc, vezîr)
— Anadolu vâlisi, 518
Sâlih Paşa (el-Hâc, vezîr, kaymakam)
— Haleb eyâleti mutasarrıfı (25 C. 1203), 235
Sâlih Paşa (el-Hâc, vezîr, Rikâb-ı Hümâyûn kay‑
makamı)
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Bosna eski vâlisi
(4 B. 1205), 106

sandık, 71
Sânî bin Sânî
— Zaruşad sancağı mutasarrıfı (12 S. 1247,
Koca Ali'nin bilâ-veled fevtinden), 367
Santorin livâsı, 440
Santurî Ahmed
— Dergâh-ı Âlî gediklilerinden, İbrahim
Bey'in kefîli, 485

— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Kocaili eski mu‑
tasarrıfı (29 Ra. 1204), 106

sarây, 382

— Bosna vâlisi, 115

Sarı İsmail

— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Rikâb-ı Hümâ
yûn eski kaymakamı (19 Z. 1203), 454
Sâlih Paşa (Hasan Paşa'nın karındaşı)

Saraybosna, 114
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Bursa eski mukâtaa‑
cısı (8 L. 1176), 506

— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318

Sarı Mehmed Paşazâde Ali, bk. Ali (paşa, vezîr,
Sarı Mehmed Paşazâde)

— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 318

Sarı Mustafa Paşazâde Ali, bk. Ali (el-Hâc, Sarı
Mustafa Paşazâde)

Sâlih Paşa, 318

Sarıcık karyesi, 276

Sâlih Paşa, el-Hâc, bk. Sâlih (paşa, el-Hâc, Ahıs‑
halı)

Sârım İbrahim Paşa (vezîr)

Sâlih Paşazâde Emrullah Paşa, bk. Emrullah Paşa
(Sâlih Paşazâde)
Sâlih Paşazâde İsmail Paşa, bk. İsmail (bey, paşa,
Emrullah Paşa karındaşı Sâlih Paşazâde)
Salkusa muhârebesi, 178
Saltanat-ı Seniyye, 323, 334, 422, 539, 552
sâlyâne, 275, 388, 436, 443, 455, 456
— bedeli, 436, 443
Sâlyâne
— Defteri, 435, 436, 443, 455, 456
— Kalemi, 436, 455
Sâlyâneci/sâlyâneciler, 316, 489
Sana nâhiyesi (Bosna sancağı), 115
sanâdîd
— Gürcistan, 557
— Gürciyye, 557, 558

— Sivas eyâleti mutasarrıfı (7 C. 1183), 204
— Sivas vâlisi, Ruscuk'da görevli, 554
Sarıoğlu Mehmed Emin, bk. Mehmed Emin (Sa‑
rıoğlu)
Sarızâde Mehmed, bk. Mehmed (paşa, vezîr,
Sarızâde)
sârik, 272, 300
— makûlesi, 349
— ve kuttâ‘-ı tarîk, 300
sarrâf, 289
Sarsab nâhiyesi (Maraş sancağı), 536
Saruda (Ardanuç sancağı), 322
Saruhan livâsı/sancağı, 173, 177, 178, 531
Satiyan karyesi, 276
Sayda, 164, 180, 184, 193, 198, 200, 217, 218,
220, 226, 233, 246, 249, 254, 255, 258, 266,
418, 422, 426

sancak mülâzımı, 246

— Beylerbeyiliği, 252

sancaklık, 84, 85, 176, 406, 407

— eyâleti, 49, 216, 225, 229, 252, 425

— kaydı ref‘i, 291

— mukâtaâtı, 261

— kaydı ref‘ ve terkîn, 290

— ve Beyrut eyâleti, 252
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sa‘yen li'l-mîrî, 308, 356

— livâsı, 86, 87

Sazanos nâhiyesi (Kütahya sancağı), 517

— sancağı, 53, 54, 58, 64, 88, 89, 104, 105, 107,
108, 118, 119, 133, 134, 141, 142, 143, 147,
149, 152, 153, 154, 158, 172, 182, 205, 233,
418, 423, 426, 433, 437, 438, 440, 441, 442,
443, 445, 447, 448, 452, 457

sebeb-i
— tahrîr ahkâmı, 241, 242, 268, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490
— tahrîr hükmü, 267, 489
sebt-i defter, 398
Seddülbahir, 144, 157, 199
sefâyin, 211, 460, 473
Sefer Mehmed
— Batum sancağı hissedârı (25 Ca. 1249, baba‑
sı Mehmed'in fevtinden), 374

— ve Kavala livâsı, 89
Selemiye livâsı/sancağı, 262, 266, 267
Selim (ağa, paşa, mîr-i mîrân, Cezzâr Ahmed
Paşa kethüdâsı)
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı (2
R. 1199), 254

Sefer Paşa, 319

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
ve Hama mütesellimi (22 B. 1200), 254

sefer, 92, 105, 111, 191, 214, 215, 273, 306, 339,
344, 351, 352, 371, 407, 519, 531, 554

— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı,
Sayda eski beylerbeyisi (15 M. 1202), 254

— hümâyûn, 101, 191, 273, 381,
— nusret-eser, 129
— vakti, 211, 373
— ve hazar zahîresi, 469
Seferber Paşa, 211

Selim (bey, paşa, mîr-i mîrân, Delvineli)
— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Sayda eski
beylerbeyisi (19 Ca. 1204), 200
— Çirmen sancağı mutasarrıfı, Akşehir eski
mutasarrıfı (29 C. 1204), 131

sefere eşmek, 177, 178, 318, 326, 401, 402

— Delvine sancağı mutasarrıfı (17 Za. 1193),
69

seferiyye, 83, 116, 117, 118, 194, 196, 211, 255,
352, 371, 373, 428, 502

— Delvine sancağı mutasarrıfı (24 L. 1191), 68

Sehat livâsı (İskele-i Katif), 417
sekene, 345, 355, 555
— vilâyet, 299
Selamet Giray Hânzâde Maksud Giray Sultan, bk.
Maksud Giray (Sultan, Hân, Selamet Giray
Hânzâde)
Selamet Giray Sultan (Kırım Giray Hân'ın oğlu)
— Kırkkilise sancağı hissedârı (6 R. 1183), 128
Selamet Giray Sultan (Mengli Giray Hân'ın birâ‑
deri)
— Kırım hânı, eski Kalgay (29 L. 1152), 543
— Kırım Kalgayı, eski Nureddin (7 S. 1140),
544
— Kırım Kalgayı (Gurre-i Ca. 1150), 544
Selanik, 52, 106, 120, 123, 126, 144, 148, 149,
166, 207, 420, 447, 449, 454, 457, 459
— gümrüğü, 67

— Delvine sancağı mutasarrıfı (28 S. 1196), 69
Selim (bey, paşa, mîr-i mîrân, Muş sancağı mu‑
tasarrıfı Murad Paşa'nın oğlu)
— Malazgird sancağı hissedârı (26 R. 1212,
İshak Paşa ve Mahmud Bey'in oğullarının
reflerinden), 356
— Muş eski mutasarrıfı, 391
— Muş sancağı mutasarrıfı (29 S. 1226, Yusuf
Paşa'nın refinden), 394, 395
— Muş sancağı mutasarrıfı, 291, 292, 389, 395
Selim (el-Hâc)
— Ergani Madeni emîni, 275, 284
Selim (Selim Giray Hân'ın emekdârlarından)
— Acu livâsı mutasarrıfı ve Acu Kalesi muhâ‑
fızı (8 N. 1178), 139
Selim Dede (mîr, Mîr Abdullah'ın oğlu)
— Pertekrek sancağı hissedârı (29 S. 1247,
Mehmed Şâkir'in keff-i yedinden), 329
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Selim Giray Hân, 139
— Kırım hânı (13 B. 1184), 544
— Kırım hânı (22 Ca. 1180), 128
— Kırım hânı (23 Ra. 1178), 544
Selim Giray Hânzâde Kaplan Giray Sultan, bk.
Kaplan Giray Sultan (Selim Giray Hânzâde)
Selim Giray Sultan (Feth Giray Hânzâde)
— Kırım Kalgayı (28 N. 1161), 544
Selim Giray Sultan (Kaplan Giray Hânzâde)
— Kırım Kalgayı (13 L. 1155), 544
Selim Giray Sultan
— Kırım hânı, eski Kalgay (15 L. 1156), 543
— Kırım Kalgayı (20 Ş. 1172), 544
Selim Hân bin Mustafa el-muzaffer dâimâ (Tuğ‑
ra), 397
Selim Hân
— Bitlis eski hâkimi, 382
Selim Hânzâde Fâik Ahmed Hân, bk. Fâik Ah‑
med Hân (Selim Hânzâde)
Selim Paşa (vezîr)
— Çıldır vâlisi, 324, 332, 333, 336, 337, 342,
360, 362, 369
— Çıldır vâlisi ve Faş muhâfızı, 357
Selim Paşa (vezîr, Varnalızâde)
— Tırhala livâsı mutasarrıfı ve Eflak Başbuğu
(3 L. 1202), 59
Selim Paşa, 292
Selim Paşazâde Ahmed Bey, bk. Ahmed Bey (Se‑
lim Paşazâde)
Selim Paşazâde Mustafa Bey, bk. Mustafa Bey
(mîr-i mîrân, Selim Paşazâde)
Selim Paşazâde Süleyman, bk. Süleyman (Seyyid,
paşa, Selim Paşazâde)
Selim Sırrı (Efendi, vezîr, eski çavuşbaşı)
— Semendire sancağı mutasarrıfı ve Belgrad
Kalesi muhâfızı (6 Ra. 1199), 101
Selim Sırrı Paşa (es-Seyyid, vezîr)
— Bosna eyâleti ve Hersek sancağı mutasarrıfı,
Selanik ve Kavala eski mutasarrıfı (28 R.
1200), 106
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— Bosna vâlisi ve Hersek ve Klis sancakları
mutasarrıfı, 115
— Bosna vâlisi, Hersek ve Klis sancakları mu‑
tasarrıfı, 471
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Resmo eski muhâ‑
fızı (3 Ş. 1203), 144
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Selanik eski muta‑
sarrıfı (20 M. 1203), 144
— Habeş eyâleti mutasarrıfı, Girid eski vâlisi
(12 L. 1203), 421
— Hanya sancağı mutasarrıfı, Belgrad eski
muhâfızı (28 B. 1199), 149
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Bosna eski vâlisi
ve Niş muhâfızı (Gurre-i Ş. 1202), 219
— Mora eyâleti mutasarrıfı, Selanik eski muta‑
sarrıfı (15 C. 1204), 459
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı ve Cid‑
de vâlisi (Gurre-i R. 1204), 89
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı, Mora
eski vâlisi (29 C. 1204), 89
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı ve Niş
muhâfızı, Maraş eski vâlisi (3 L. 1202), 89
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
Hanya eski muhâfızı (29 Ş. 1199), 88
Selim, 384
Selivan aşîreti, 350, 351
Selman (Ahmed Paşazâde Çeteci Abdullah Paşa
kayını)
— Amasya livâsı mutasarrıfı (28 B. 1174), 210
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
beylerbeyisi (21 L. 1177, emri verilmemiş‑
tir), 413
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı (8 Za. 1177),
409
— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Amasya eski
mutasarrıfı (25 Ş. 1177), 408
Selman (paşa)
— Avlonya ve Yanya sancakları mutasarrıfı,
Yanya sancağı eski mutasarrıfı (Gurre-i R.
1173), 77
— Yanya sancağı mutasarrıfı (20 M. 1177), 62
— Yanya ve Avlonya sancakları mutasarrıfı
(Gurre-i R. 1173, 61
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Selman Paşazâde Ahmed Paşa, bk. Ahmed Paşa
(es-Seyyid, vezîr, Selman Paşazâde)

— Van, 528
— Vidin, 472

Selö Hasan Paşazâde Ali, bk. Ali (paşa, Selö Hasan
Paşazâde)

serhaddâd, bk. serhad

Selö Hasan Paşazâde yeğeni Mahmud, bk. Mah‑
mud (bey, paşa, Selö Hasan Paşa yeğeni)

Serik Yörükleri hâsları mukâtaaları, 176

ser-i hudûd, 341

Selurin ve Sansun Kalesi, 215

ser-musâhib-i şehriyârâne, 542, 543

Semavat livâsı, 406

Sert Mahmud Paşa (vezîr)

Semendire, 195, 437
— Çavuşân Kethüdâlığı, 519
— livâsı, 99

— Van vâlisi ve muhâfızı, 403
Servet Şîr
— Hakkâri hükûmeti mutasarrıfı, 393

— Livâsı Defter Kethüdâlığı, 103

Seydişehri kazâsı (Beyşehri sancağı), 196

— Livâsı Tîmâr Tezkireciliği, 533

Seyfeddin (paşa, mîr-i mîrân, Keko Ali Paşazâde)

— sancağı, 50, 57, 58, 83, 84, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 192, 444, 533, 534

— Aksaray sancağı mutasarrıfı, Dukakin san‑
cağı eski mutasarrıfı (28 R. 1197), 202

— Sancağı Tîmâr Tezkireciliği, 533, 534

— Dukakin livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski
mutasarrıfı (26 Ra. 1194), 91

— Tîmâr Defterdârlığı, 102
Serasker, 51, 56, 60, 64, 89, 91, 94, 101, 105, 108,
114, 119, 120, 123, 126, 153, 171, 205, 206,
207, 209, 210, 215, 217, 224, 228, 233, 234,
242, 247, 250, 291, 292, 295, 296, 390, 394,
395, 460, 502, 532, 544
— paşa, 185, 498, 500
Seraskerlik, 106, 270, 295
Serbevvâbîn-i Dergâh-ı Âlî, 73, 131
serdâr-ı ekrem, 307, 499, 501
serdengecdiyân, 529
ser-eşkıyâ, 358
Sergi defterleri, 349, 485
serhad, 340, 341, 342, 474, 475, 481
— a‘dâ, 342
— azîme-i hâkâniyye, 497
— celîl, 133
— Lezgi, 339
— mansûre, 306, 483, 499, 500, 502, 503
— mevâcibi, 316
— muhâfızı, 60
— nişîn, 384, 390
— nusret-irtisâm, 503
— şâhâne, 474

— İskenderiye-i Mısır, Dimyat maa Reşid
sancakları mutasarrıfı, Prizrin sancağı eski
mutasarrıfı (2 Ş. 1201, emri geri gelmiştir),
456
— Kayseriye livâsı mutasarrıfı (9 Za. 1187), 188
— Ohri sancağı mutasarrıfı, Aksaray sancağı
eski mutasarrıfı (3 S. 1201), 82
— Prizrin livâsı mutasarrıfı ve Akkirman Ka‑
lesi muhâfızı (24 M. 1191), 94
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Kayseriyye sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (22 N. 1189), 94
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Ohri eski muta‑
sarrıfı (25 R. 1201), 95
Seyfî (Emin Paşa'nın tebaası)
— Muş sancağı hissedârı (11 L. 1254), 398
Seyfullah
— Palu hükûmeti eski mutasarrıfı, 280
— Palu hükûmeti mutasarrıfı (11 Ş. 1168), 279
— Palu hükûmeti mutasarrıfı (9 S. 1170, Ab‑
dülgafur Bey'in fevtinden), 279
Seyyid Hân (İzzeddin'nin karındaşı oğlu)
— Hakkâri hükûmeti mutasarrıfı (23 N. 1099,
ammisi Servet Şîr'in ihtiyâr ve hastalığın‑
dan), 393
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Seyyid Mehmed Sâdık Paşazâde Seyyid İbrahim
Paşa, bk. İbrahim Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân,
Seyyid Mehmed Sâdık Paşazâde)
Seyyid Mehmed
— Belgrad defterdârı (3 Z. 1169), 478
Seyyid Osman veled-i Seyyid Mehmed, bk. Os‑
man (Seyyid, Seyyid Mehmed'in oğlu)
Seyyid Sa‘dullah veled-i Hasan, bk. Sa‘dullah Sey‑
yid veled-i Hasan
Sıdkızâde Mevlânâ Ahmed Reşid, bk. Mevlânâ
Ahmed Reşid (Sıdkızâde)
sınır, 340, 341
Sır Kâtibliği, 467
Sıyânet, 117, 156, 175, 204, 221, 222, 246, 260,
262, 272, 275, 284, 285, 298, 304, 313, 343,
347, 352, 353, 380, 382, 385, 386, 387, 388,
389, 391, 392, 395, 396, 457, 478, 498, 545,
547, 548, 549, 550, 553, 555, 556, 561
— ahâli ve berâyâ, 343
— ahâli ve fukarâ, 353
— ahâli ve raiyyet, 313
— beytü'l-mâl-ı müslimîn, 510
— emvâl-i mîriyye, 502
— fukarâ ve raiyyet, 204, 304, 345
— fukarâ ve zuafâya, 347
— fukarâ-yı raiyyet, 385
— mîrî, 478, 498
— raiyyet, 221, 260, 382, 384, 385, 386, 387,
388, 552, 560
— raiyyet, 545
— reâyâ ve berâyâ, 393
— sekene ve raiyyet, 345
sıyâneten li'l-mîrî, 345
sızı illeti, 214
Sihogolar [Suhogırlo] karyesi (Manastır nâhiye‑
si, Paşa sancağı), 516
Silahdâr Hamza Paşa (vezîr, silâhdâr-ı şehriyârî)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı ve İlba‑
san sancakları eski mutasarrıfı (5 C. 1178),
444
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— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
vâlisi (Gurre-i Ra. 1182), 151
— Aydın livâsı mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi (4
L. 1181), 170
— Çorum ve Hotin sancakları mutasarrıfı,
Rumeli eski vâlisi (5 L. 1175), 207
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski vâlisi
(29 Za. 1180), 233
— Hotin ve Çorum sancakları ve Özi eyâleti
mutasarrıfı, Hotin Kalesi muhâfızı, Rumeli
eski vâlisi (16 L. 1175), 132
— Hotin ve Köstendil sancakları mutasarrıfı
ve Hotin Kalesi muhâfızı, Vidin ve Niğbolu
sancakları eski mutasarrıfı (15 S. 1178), 132
— İlbasan ve Köstendil sancakları mutasarrıfı
ve Hotin muhâfızı (28 S. 1178), 71
— İnebahtı ve İlbasan sancakları mutasarrıfı
ve İnebahtı Kalesi muhâfızı (24 R. 1178),
448
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, İnebahtı ve İlba‑
san sancakları eski mutasarrıfı (5 C. 1178),
438
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı (18
Za. 1178), 441
— Köstendil, Vidin ve Niğbolu sancakları
mutasarrıfı ve Hotin Kalesi muhâfızı (15 S.
1178), 53
— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Selanik
ve Kavala sancakları eski mutasarrıfı (Gur‑
re-i S.1179), 423
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı, eski silâhdâr-ı şehriyârî (6 L.
1172), 456
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı (6 L. 1177), 125
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi ve Çorum eski mutasarrıfı ve
Hotin muhâfızı (12 L. 1176), 125
— Özi eyâleti mutasarrıfı, Rumeli eski vâlisi (5
L. 1175), 118
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Mora eski mu‑
hassılı (10 L. 1174), 50
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— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı (18
Za. 1178), 87

— başbuğu, 296

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Çorum eski muta‑
sarrıfı ve Hotin muhâfızı (12 L. 1176), 122

sipâhi, 303, 305, 352

Silâhdâr İbrahim Paşazâde Mehmed Bey, bk.
Mehmed Bey (Silâhdâr İbrahim Paşazâde)

— cânibi defterdârı, 502
— Ocağı, 535
sipâhiyân, bk. sipâhi
sipeh-sâlâr, 294

Silâhdâr Mustafa Paşa, bk. Mustafa Paşa (silâh‑
dâr, vezîr)

Sirke Osman Paşazâde Mehmed Paşa, bk. Meh‑
med Paşa (Sirke Osman Paşazâde)

Silâhdâr Seyyid Halil Paşa (vezîr)

Sis livâsı, 231

— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Selanik eski mu‑
tasarrıfı (4 L. 1200), 447
— Selanik ve Kavala sancakları mutasarrıfı,
İbrail cânibi muhâfızı (28 R. 1200), 89
silâhdâr
— kâtibi, 476
— kitâbeti, 502
silâhdâr-ı şehriyârî, 57, 88, 456
Silâhşor
— hâssa, 245
— hazret-i şehriyârî, 212
— şehriyârî, 73
Silistre, 53, 56, 58, 63, 89, 101, 119, 120, 123,
126, 150, 153, 154, 155, 162, 183, 195, 207,
231, 271, 454
— eyâleti, 121
— Kalesi, 163
— livâsı, 118
— Muhâfızlığı, 206
— Seraskerliği, 120, 206
Simon karyesi (Çıldır sancağı), 342
Sinan Paşa (mîr-i mîrân)
— İzvornik sancağı mutasarrıfı (11 L. 1204),
111
— Klis livâsı mutasarrıfı (12 L. 1203), 113
— Klis livâsı mutasarrıfı, İzvornik eski muta‑
sarrıfı (2 L. 1205), 113
Sincar livâsı, 293
Sinob, 272

Sivas, 51, 56, 101, 120, 127, 139, 150, 152, 165,
169, 170, 181, 182, 183, 189, 193, 202, 207,
208, 210, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 224,
226, 258, 264, 265, 269, 271, 293, 343, 364,
370, 372, 423, 425, 448, 451, 457, 524, 525,
527
— Çavuşân Kethüdâlığı, 522, 523, 526
— çavuşlar kethüdâsı, 524
— Defter Kethüdâlığı, 213
— defter kethüdâsı, 523
— Eyâleti Çavuşlar Kethüdâlığı, 522, 523, 525
— eyâleti çavuşlar kethüdâsı, 525
— eyâleti defterî çavuşlar kethüdâsı, 526
— eyâleti, 49, 138, 203, 206, 208, 214, 215,
289, 365, 398, 522, 523, 524, 526
— sancağı, 213, 214, 215, 522, 523, 524, 525,
526
— Tîmâr Defterdârlığı, 213
Siverek
— ahâlisi, 269
— livâsı, 290
Sofya, 102, 210, 511, 515
— nâhiyesi
— Paşa sancağı, 515
— Seraskerliği, 52, 152
Soğanlı
— Beli, 299
— Dağı, 299, 300, 301
— Derbendi, 300
Soğucak, 59, 203, 207, 209, 224, 266
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— başbuğu, 373
— cânibi başbuğluğu, 235
— Kalesi, 141, 168, 169, 560

— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı,
Anadolu eski vâlisi (18 R. 1186), 439
sûr

— livâsı Kalesi: 140

— mağrûrâne, 313

— sancağı, 141

— vesî‘, 302

Sohum, 377

sûret

— Kalesi, 556

— defter-i defter, 273

— Muhâfızlığı, 373

— defter-i icmâl-i hâkânî, 398

Solomon

— icmâl-i hâkânî, 398

— Açıkbaş meliki, 558, 559

— muhâsebe, 490, 491, 492, 493, 494

— firârî, eşkıyâ, 557

— rûznâmçe-i hümâyûn, 309, 490

Sonisa nâhiyesi (Sivas sancağı), 522
Sorkun nâhiyesi (Sivas sancağı), 523
Söğüdözü nâhiyesi (Kütahya sancağı), 528

Surika
— Turla Nehri kenarında, 59
Surre

subaşı, 411

— emîni, 491, 492, 493, 494

Suğla livâsı, 437

— şerîfe, 491, 492, 493, 494

sulehâ, 284, 285, 286, 298, 302, 304, 310, 350,
352, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
389, 400, 525, 529
Sultan Mahmud Hân
— hudâvendigâr-ı esbak, 357
Sultanönü, 63, 89, 94, 110, 157, 165, 166, 167,
174, 186, 188, 189, 195, 199, 209, 213, 227,
229, 452
— livâsı, 160, 161
— sancağı, 72, 111, 130, 137, 145, 155, 158,
160, 162, 163, 164, 166, 167, 202, 208, 223,
375, 408, 531
Sumay livâsı, 402
Sun‘ullah (mîr, Hasan Efendizâde)
— Bosna eyâleti defter kethüdâsı (4 Z. 1214),
116
Sun‘ullah Efendi (es-Seyyid)
— Van kazâsı nâibi, 389
Sun‘ullah Paşa (vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı
ve Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Anadolu eski
vâlisi (18 R. 1186), 445
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, eski silâhdâr-ı
şehriyârî (11 Ş. 1185), 152
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Suş mîr-livâsı mukâtaası
— Basra eyâleti, 417
Suşiçe karyesi (Timurhisar nâhiyesi, Paşa sanca‑
ğı), 513
suver-i rûznâmçe-i hümâyûn, 357
Süfyân (Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşılarından), 374
sügûr-ı mahrûse, 141
sükkân
— memleket, 276, 302, 371, 380
— vilâyet, 156, 260, 391, 392, 395, 396, 559
Süleyman, 291
Süleyman
— Acara-i Ulyâ livâsı mutasarrıfı (15 Ş. 1150),
334
Süleyman
— Kobulet ve Hasanlu karyeleri mutasarrıfı,
343
Süleyman
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (22 R.
1218, ammizâdeleri Yusuf, Ali ve Hasan'ın
fevtlerinden), 319
Süleyman
— Malazgird kâdısı, 352
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Süleyman
— Malazgird nâibi, 352
Süleyman
— Mecingerd sancağı hissedârı, 301
— Mecingerd sancağı mutasarrıfı (6 Za. 1195
Mîr Seyyid Hüseyin'in refinden), 301
Süleyman
— Şirvi livâsı mutasarrıfı (4 Ca. 1147), 393
Süleyman
— Tirkan-ı Kebîr karyesi kethüdâsı, 276
Süleyman (Âdil Hânzâde)
— maktûl, 382
Süleyman (bey)
— Bağdad defterdârı, Bağdad-ı Dârussedâd
hızânesi eski defterdârı (9 L. 1176), 496
— Bağdad eski defterdârı, 498
— Bağdad Hazînesi defterdârı (23 Z. 1169), 495
Süleyman (bey)

— Şıkk-ı Sânî defterdârı, eski Şıkk-ı Sâlis (16
M. 1175), 466
Süleyman (Hacı, vezîr)
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, eski Çavuşbaşı
(26 Ca. 1198), 295
Süleyman (Mîr Sâlih'in oğlu), 321
Süleyman (mîr)
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (16
C. 1251), 337
— Acara ve İmirhavi sancakları hissedârı (16
C. 1251, babası Mîr Ali'nin fevtinden), 359
Süleyman (mîr)
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı (2 Z. 1208, babası Mîr Mehmed
Şeref'in kasr-ı yedinden), 325
Süleyman (mîr)
— Çeçerek sancağı mutasarrıfı (19 L. 1209
Mîr Ali'nin kasr-ı yedinden), 358
Süleyman (mîr)

— Eğil hükûmeti eski mutasarrıfı, 276

— Klis sancağı mutasarrıfı, Bosna eski defter‑
dârı, 470

— Eğil hükûmeti hâkimi (22 Ş. 1173, İsmail
Bey'in refinden), 275

— Bosna defterdârı (24 Ca. 1198, karındaşı
Mîr Derviş Mehmed'in fevtinden), 470

— Eğil hükûmeti hâkimi (5 C. 1171), 275
Süleyman (bey)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı İskenderiye sanca‑
ğı eski beyi (19 Ra. 1174), 71
— İskenderiye livâsı mutasarrıfı, İlbasan san‑
cağı eski mutasarrıfı (19 N. 1169), 74
— İlbasan sancağı eski mutasarrıfı, 71
Süleyman (bey, mîr, mîr-i mîrân)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (4 M.
1182, Hasan Paşa'nın refinden), 319
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı, 318,
319
Süleyman (Dergâh-ı Muallâ kapıcıbaşılarından)
— Soğucak Kalesi binâ emîni, 560
Süleyman (Efendi, Ârifî Paşa dâmâdı)
— Mîrî Kalyonlar kâtibi (5 L. 1170), 506
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı, Kalyonlar eski kâtibi
(4 L. 1172), 467

Süleyman (mîr)
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârları (20 Ş. 1253), babası Mîr Ah‑
med'in fevtinden), 322
Süleyman (mîr, Mehmed'in oğlu)
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 319
— Livane, Pertekrek ve Ardanuç sancakları
hissedârı, 320
Süleyman (mîr, Mustafa Paşazâde)
— Bosna defterdârı (4 Z. 1214, Mîr Süley‑
man'ın mahlûlünden), 470
— Bosna Hazînesi Defterdârı, Bosna eyâleti
eski defter kethüdâsı, 116
— Bosna eyâleti defter kethüdâsı (13 B. 1211,
Ahmed'in fevtinden), 116
Süleyman (mîr-i mîrân)
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu (2 Ş. 1199), 261
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Süleyman (mîr-i mîrân, Hâlid Paşazâde)
— Bebe livâsı mutasarrıfı (21 N. 1160), 412
Süleyman (paşa, mîr-i mîrân, Mahmud Beyzâde)
— İlbasan livâsı mutasarrıfı, Delvine eski mu‑
tasarrıfı (27 B. 1182), 72
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (13 Za. 1178), 71
— Avlonya ve Delvine sancakları mutasarrıfı
(4 L. 1181), 78
— Delvine ve Avlonya sancakları mutasarrıfı,
İlbasan sancağı eski mutasarrıfı (4 L. 1181),
67
Süleyman (paşa, mîr-i mîrân, Trebinli İbrahim
Paşazâde)
— Aksaray livâsı mutasarrıfı, Klis eski muta‑
sarrıfı (5 L. 1175), 201
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Aksaray sancağı
eski mutasarrıfı (10 L. 1176), 109

— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı (ibkâ
8 L. 1169), 403
— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı, 274,
404, 407, 461
— Bağdad ve Basra vâlisi, 273, 498
— Bağdad, Basra ve Şehr-i Zor eyâletleri mu‑
tasarrıfı, 388, 390
— Basra ve Bağdad eyâletleri mutasarrıfı (8 L.
1169), 415
— Basra, Bağdad ve Şehr-i Zor eyâletleri mu‑
tasarrıfı (8 L. 1193), 416
— Basra, Bağdad ve Şehr-i Zor eyâletleri mu‑
tasarrıfı, 417
— Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Özi eski vâlisi
(20 Ş. 1183), 194
— Bozok ve Kengırı sancakları mutasarrıfı (11
L. 1182), 212

— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Klis eski muta‑
sarrıfı (4 L. 1181), 109

— İçil livâsı mutasarrıfı ve Bolu nizâmına
me’mûr (19 Ra. 1188), 226

— Klis livâsı mutasarrıfı (12 N. 1195), 113

— İçil ve Alaiye sancakları mutasarrıfı, Trab‑
zon eski vâlisi (16 C. 1175, terkîn), 225

— Klis livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı eski
mutasarrıfı (27 L. 1187), 112
— Klis livâsı mutasarrıfı, İzvornik sancağı eski
mutasarrıfı (6 L. 1179), 112
— Klis sancağı mutasarrıfı (25 Ca. 1174), 111
Süleyman (paşa, vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, İçil sancağı eski
mutasarrıfı (8 B. 1188), 223
— Aksaray, Akşehir ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Özi eski vâlisi
(20 Ş. 1183), 201
— Akşehir sancağı mutasarrıfı, Kocaili eski
mutasarrıfı (4 L. 1201), 200
— Akşehir, Aksaray ve Beyşehri sancakları ve
Karaman eyâleti mutasarrıfı, Özi eski vâlisi
(20 Ş. 1183), 198
— Alaiye ve İçil sancakları mutasarrıfı, Trab‑
zon eski vâlisi (16 C. 1175), 229
— Bağdad vâlisi (15 Za. 1195), 497
— Bağdad vâlisi, 498
— Bağdad ve Basra eyâletleri mutasarrıfı (12
Za. 1193), 405
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— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Adana eski
vâlisi (17 R. 1189), 182
— Karaman eyâleti, Aksaray, Akşehir ve Bey‑
şehri sancakları mutasarrıfı, Özi eski vâlisi
(20 Ş. 1183), 181
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı (4 Ra. 1182), 136
— Kefe eyâleti mutasarrıfı ve Yenikale muhâ‑
fızı (8 C. 1179), 135
— Kengırı sancağı mutasarrıfı ve Kefe muhâ‑
fızı (12 C. 1182), 174
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâlisi
(8 Za. 1191), 218
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Trabzon eski
vâlisi (12 M. 1173), 216
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi
(27 Z. 1173), 413
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Şehr-i Zor eski
vâlisi (8 Z. 1189), 414
— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Kengırı ve Bozok sancakları eski muta‑
sarrıfı ve İbrail muhâfızı (28 M. 1183), 119
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— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Musul eski vâlisi
(4 S. 1191), 205

Süleyman Bey (Mîr Yusuf Hazîne-i Hümâyûn'un
büyük pederi), 339

— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı, Musul eski
vâlisi (16 Ca. 1189), 409

Süleyman Bey (Timurzâde

— Şehri Zor, Bağdad ve Basra eyâletleri muta‑
sarrıfı (23 Za. 1193), 410
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı ve Canik mu‑
hassılı (8 Ra. 1171), 370
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı, Musul eski
vâlisi (6 Ra. 1174), 371
— Trabzon vâlisi ve Faş Muhâfızı, 325
— Trabzon ve Çıldır eyâletleri mutasarrıfı (19
M. 1186), 372
Süleyman (Rişvânzâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski bey‑
lerbeyisi (8 Ra. 1171), 220
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Adana eski bey‑
lerbeyisi (6 C. 1177), 217
Süleyman (Seyyid)
— Rumeli eyâleti defterdârı, Rumeli eyâleti
defterdârı es-Seyyid Mehmed Sâdık'ın bü‑
yük oğlu (Gurre-i Ş. 1218), 102
Süleyman (Seyyid)
— Ruscuk a‘yânı, 554
Süleyman (Seyyid, paşa, Selim Paşazâde)
— Ankara livâsı mutasarrıfı, Kırşehri sancağı
mutasarrıfı (18 Ş. 1170), 166
— Kengırı sancağı eski mutasarrıfı (mütevef‑
fa), 173
Süleyman Ağa (eski Yeniçeri ağası, mîr-i mîrân)
— Hotin livâsı mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı (4 Za. 1196), 134
Süleyman Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası eski Kul
kethüdâsı (10 Ş. 1184), 509
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası eski Kul
kethüdâsı (3 N. 1193), 510
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası ve Ordu
ağası, eski Kul kethüdâsı (28 S. 1183), 509
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (15 Za. 1205), 511

— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (17 Z. 1187,
es-Seyyid Muradullah Bey'in azlinden), 400
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (18 Ra. 1200,
Seyyid Ebubekir'in maktûlen fevtinden), 401
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (8 Ra. 1189,
Seyyid Süleyman veled-i Seyyid Muradul‑
lah'ın refinden), 401
Süleyman Bey, (Seyyid, Seyyid Muradullah
Bey'in oğlu)
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (26 L. 1188,
Timurzâde Süleyman'nın refinden), 400,
401
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (babası Sey‑
yid Muradullah'ın fevtinden ve mutasarrıfı
Süleyman'ın refinden), 401
Süleyman Bey
— Ardahan-ı Büzürk livâsı mutasarrıfı (8 L.
1189, karındaşı Ebubekir'in şehîden fevtin‑
den), 333
Süleyman Bey
— Bazyan livâsı mutasarrıfı (4 Ş. 1151), 412
Süleyman Bey
— Geçvan Kalesi gönüllüyân cemâatinin ağası
(babası Abdi'nin fevtinden), 368
— Geçvan sancağı mutasarrıfı (3 Ra. 1213,
babası Abdi'nin fevtinden), 367
Süleyman Bey
— Sefer Paşa'nın karındaşı, 318
Süleyman Beyefendi (el-Hâc, Ebubekir Paşazâde)
— nişâncı, eski Çavuşbaşı (3 L. 1199), 505
Süleyman Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Babadağı defterdâr vekîli ve Küçük Evkâf
muhâsebecisi (4 C. 1182), 501
Süleyman Efendi
— başdefterdâr, 474, 478, 482
Süleyman Efendi
— Hotin defterdârı ve Hotin Kalesi binâ emî‑
ni, silâhdâr eski kâtibi (6 S. 1190), 476
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Süleyman Es‘ad

— İlbasan livâsı mutasarrıfı (12 L. 1198), 73

— Altunkale livâsı eski mutasarrıfı, 339

— İlbasan livâsı mutasarrıfı (15 Za. 1190), 72

— Altunkale livâsı mutasarrıfı (6 R. 1170,
Ebubekir Bey'in fevtinden), 338

— İlbasan livâsı mutasarrıfı (7 Ca. 1193), 72

— Altunkale livâsı mutasarrıfı, 339
Süleyman Feyzi Efendi
— nişâncı, Defterhâne-i Âmire eski emîni (12
Z. 1199), 505
— nişâncı, eski kethüdâ (4 L. 1200), 505
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, eski başmuhâsebeci
(4 B. 1199), 465
Süleyman Feyzi Paşa (Efendi, vezîr)
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Sinob eski
muhâfızı (8 Ş. 1204), 272
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Diyarbekir
eski vâlisi ve Sinob başbuğu (3 M. 1206),
296
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Rumeli eski
vâlisi (20 M. 1203), 56
— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, eski reîsü'l-küt‑
tâb (12 R. 1202), 52
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâli‑
si (Gurre-i N. 1206), 207
— Sivas vâlisi, 524
Süleyman Kâmil
— Çıldır sancağı mutasarrıfı (3 Za. 1233, baba‑
sı Durak Hasan'ın fevtinden, Mîr Mehmed
Nakî'nin refinden), 342
Süleyman Paşa (Esîr Mehmed Emin Paşazâde)
— Musul eyâleti mutasarrıfı (5 Za. 1185), 414
Süleyman Paşa (Mehmed Paşa Kethüdâsı)
— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Limni Kalesi
muhâfızı (22 S. 1185), 62
Süleyman Paşa (mîr-i mîrân)
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Kocaili sanca‑
ğı eski mutasarrıfı (4 Za. 1190), 188
Süleyman Paşa (mîr-i mîrân, İlbasanlı Mehmed
Paşazâde)
— Çirmen sancağı mutasarrıfı (13 N. 1202),
131
— İlbasan livâsı mutasarrıfı (10 Za. 1193), 73
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— İlbasan livâsı mutasarrıfı, İnebahtı eski
muhâfızı (4 Za. 1197), 73
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, İlbasan eski mutasarrıfı (Gur‑
re-i Ra. 1197), 450
— Niğde sancağı mutasarrıfı, Çirmen eski
mutasarrıfı (20 M. 1203), 186
Süleyman Paşa (mîr-i mîrân, Kuğuzâde)
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı ve Sohum
muhâfızı (15 Z. 1205), 373
Süleyman Paşa (Rişvânzâde), 219
Süleyman Paşa (vezîr)
— Ağrıboz ve Karlıili sancakları mutasarrıfı ve
Ağrıboz Kalesi muhâfızı, Üsküb eski muta‑
sarrıfı (19 S. 1189), 446
— Çirmen ve Üsküb sancakları mutasarrıfı (24
Ca. 1190), 130
— Delvine, İlbasan ve Tırhala sancakları mu‑
tasarrıfı (5 Ca. 1195), 69
— Delvine, Yanya ve İlbasan sancakları muta‑
sarrıfı (24 B. 1184), 67
— Hotin muhâfızı, 82
— Hotin, İlbasan, Üsküb, Selanik ve Kava‑
la sancakları mutasarrıfı ve Hotin Kalesi
muhâfızı (5 L. 1192), 134
— Hotin, İnebahtı ve İlbasan sancakları mu‑
tasarrıfı ve Hotin Kalesi muhâfızı (22 S.
1191), 134
— Hotin, Yanya, Üsküb ve Çirmen sancakları
mutasarrıfı ve Hotin Kalesi muhâfızı (3 Ş.
1190), 133
— Hudâvendigâr ve Köstendil sancakları mu‑
tasarrıfı ve Silistre muhâfızı, Tırhala eski
mutasarrıfı (26 Ra. 1196), 155
— İlbasan livâsı mutasarrıfı ve Hotin muhâfızı
(10 L. 1193), 72
— İlbasan ve İnebahtı sancakları mutasarrıfı
ve Hotin muhâfızı (23 S. 1191), 72
— İlbasan, Delvine ve Tırhala sancakları mu‑
tasarrıfı (5 Ca. 1195), 73
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— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Hotin, Yanya ve Üsküb sancak‑
ları eski mutasarrıfı (12 Za. 1190), 450
— Karlıili ve Ağrıboz sancakları mutasarrıfı,
Üsküb eski mutasarrıfı (19 S. 1189), 439
— Kavala sancağı mutasarrıfı, Özi eski vâlisi (7
C. 1196), 443
— Kavala ve Selanik sancakları mutasarrıfı,
Hotin eski muhâfızı (21 Ca. 1194), 442
— Köstendil ve Hudâvendigâr sancakları mu‑
tasarrıfı, Tırhala eski mutasarrıfı (26 Ra.
1196), 56
— Ohri livâsı mutasarrıfı, Ağrıboz ve Karlıili
sancakları mutasarrıfı (28 C. 1189), 81
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Yanya eski muta‑
sarrıfı (8 B. 1188), 94
— Selanik livâsı mutasarrıfı ve Hotin muhâfızı
(21 Ca. 1194), 88
— Selanik, Kavala ve Hudâvendigâr sancakları
mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâfızı (7 C.
1196), 88
— Tırhala sancağı mutasarrıfı, Hotin eski
muhâfızı (4 L. 1194), 59
— Tırhala, Delvine ve İlbasan sancakları mu‑
tasarrıfı (4 L. 1195), 59
— Tırhala, İlbasan ve Hotin sancakları muta‑
sarrıfı ve Hotin muhâfızı (13 R. 1189), 58
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski muta‑
sarrıfı (2 Z. 1188), 97
— Üsküb ve Çirmen sancakları mutasarrıfı (24
Ca. 1190), 97
— Üsküb, Hotin ve İlbasan sancakları mu‑
tasarrıfı ve Hotin Kalesi muhâfızı (4 Ca.
1192), 97
— Yanya livâsı mutasarrıfı ve Özi Kalesi
muhâfızı (8 Za. 1196), 64
— Yanya livâsı mutasarrıfı, İlbasan eski muta‑
sarrıfı (15 Z. 1185), 63
— Yanya, Delvine ve İlbasan sancakları muta‑
sarrıfı (24 B. 1184), 62
— Yanya, Üsküb ve Çirmen sancakları muta‑
sarrıfı ve Hotin Kalesi muhâfızı (3 Ş. 1190),
63

Süleyman Paşa (vezîr)
— Aydın livâsı mutasarrıfı ve Rikâb-ı
Hümâyûn kaymakamı, Kandiye eski muhâ‑
fızı (20 Z. 1187), 171
— Deryâ kapudanı (8 L. 1169), 433
— Deryâ kapudanı ve Rodos sancağı mutasar‑
rıfı (26 N. 1176), 433
— Deryâ kapudanı, 435, 460
— İzvornik livâsı mutasarrıfı, Hotin muhâfızı
(10 Za. 1193), 110
— Rodos livâsı mutasarrıfı (18 Ra. 1174), 435
— Rodos livâsı mutasarrıfı, Deryâ eski kapu‑
danı (3 C. 1177), 436
Süleyman Paşa (vezîr)
— Çıldır beylerbeyisi, 319
— Çıldır eski vâlisi (müteveffâ), 327, 328
— Çıldır eyâleti mutasarrıfı, 317
— Çıldır eyâleti mutasarrıfı, Livane eski beyi
(18 N. 1184), 317
— Çıldır vâlisi ve Faş cânibi seraskeri, 325
— Çıldır vâlisi ve seraskeri, 326
— Çıldır vâlisi, 319, 325, 326, 327, 331, 333,
334, 337, 339, 355, 358, 360, 559
Süleyman Paşa (vezîr)
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Dergâh-ı Âlî Ye‑
niçerileri eski ağası (27 Ca. 1187), 143
— Girid eyâleti mutasarrıfı, Hanya eski muhâ‑
fızı (Selh-i ( ) 1186), 143
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Girid eski vâlisi (27 Ca. 1187), 148
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, Kili eski muhâfızı (8 M. 1184),
148
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kale‑
si muhâfızı, Resmo eski muhâfızı (20 Ş.
1188), 148
— Hanya sancağı mutasarrıfı ve Hanya Ka‑
lesi muhâfızı, Resmo eski muhâfızı (9 M.
1199), 149
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Hotin
eski muhâfızı (6 Za. 1197), 165
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— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Misivri eski
muhâfızı (14 S. 1189), 453

Süleyman Paşazâde Mahmud, bk. Mahmud Paşa
(mîr-i mîrân, İlbasanlı Süleyman Paşazâde)

— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Niğde eski muta‑
sarrıfı (29 C. 1187), 453

Süleyman Paşazâde Mehmed Paşa, bk. Mehmed
(mîr-i mîrân, paşa, vezîr, Canikli Süleyman
Paşazâde)

— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Hanya eski
muhâfızı (23 Za. 1200), 454
— Niğde ve Kocaili sancakları mutasarrıfı ve
Limni muhâfızı (17 Z. 1186), 185
— Resmo livâsı mutasarrıfı ve Resmo Kale‑
si muhâfızı, Kandiye eski muhâfızı (8 B.
1188), 145
— Resmo sancağı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı, Karahisar-ı Sahib eski mutasarrı‑
fı (16 S. 1198), 146
Süleyman Paşa (vezîr, Abdülcelil oğlu Mehmed
Emin Paşazâde)
— Kars eyâleti ve Kayseriyye sancağı mutasar‑
rıfı ve Kars Kalesi muhâfızı (10 Za. 1199),
365
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Sivas eski
vâlisi (6 Ş. 1199), 189
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Kars eski muhâ‑
fızı (21 C. 1200), 414
Süleyman Paşa (vezîr, Abdülcelilzâde)
— Musul eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski vâlisi
(15 Ca. 1192), 414
— Rakka eyâleti mutasarrıfı, Musul eski vâlisi
(18 B. 1197), 265
— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(23 C. 1198), 206
Süleyman Paşa (vezîr, müteveffâ)
— Bağdad vâlisi (18 Za. 1175), 496
Süleyman Paşa (vezîr, Turunczâde)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Haleb eski vâlisi
(17 B. 1205), 224
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(Gurre-i S. 1205), 235
— Rakka eyâleti mutasarrıfı (29 Za. 1204), 266
Süleyman Paşazâde es-Seyyid Mustafa , bk. Mus‑
tafa (es-Seyyid, Süleyman Paşazâde)
Süleyman Paşazâde İbrahim Paşa, bk. İbrahim
Paşa (vezîr, Özi muhâfızı Vezîr Süleyman
Paşa'nın oğlu)
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Süleyman Paşazâde Mehmed, bk. Mehmed (Sü‑
leyman Paşazâde)
Süleyman Paşazâde Mustafa, bk. Mustafa (Süley‑
man Paşazâde, ümerâ-i deryâdan)
Süleyman Râşid Efendi
— başdefterdâr, 482
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Defter eski emîni
(28 Ra. 1202), 465
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, Mâlikâne eski halî‑
fesi (15 Ş. 1199), 465
Süleyman Reşid Efendi
— başdefterdâr, 478
— Şıkk-ı Sâlis defterdârı, Küçük Evkâf eski
muhâsebecisi ve Kapan çelebisi (4 L. 1193),
468
Süleyman Saîd
— Semendire livâsı defter kethüdâsı (Mehmed
tahvîlinden), 103
Süleyman Sâlim Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Vidin defterdârı, Cebeciler eski kâtibi (11 L.
1182), 472
Süleyman Seferli
— Batum livâsı mutasarrıfı (Gurre-i Ş. 1159,
Ali'nin fevtinden), 373
Süleyman veled-i el-Hâc Mahmud
— Anadolu eyâleti çavuşlar emîni (23 R. 1201,
Ahmed'in fevtinden), 529
Süleyman veled-i Kâmil
— Ardahan-ı Küçük sancağı hissedârı (10 S.
1247, ammizâdesi Mîr Behram Hasan ve‑
led-i Mîr Abdullah'ın bilâ-veled fevtinden),
370
Süleyman veled-i Osman Çavuş
— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi (10 R. 1190,
Abdülmuttalib'in refinden), 535
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— Maraş eyâleti tîmâr tezkirecisi (2 B. 1184,
Mehmed Emin veled-i Ebubekir Çavuş'un
fevtinden), 535
Süleyman-ı sânî (mîr, Süleyman'ın oğlu, Mîr
Sâlih'in torunu)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (25 Z.
1240), 321
Süleymânî aşîreti, bk. Süleymanlı aşîreti
Süleymanlı
— aşîreti (Bayezid mülhakâtından), 343, 355
— ümerâları, 355

— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (6 S.
1172, el-Hâc Ahmed'in hastalığından), 512
Şahinzâde Osman Paşa'nın oğlu Mustafa Paşa,
bk. Mustafa (mîr-i mîrândan Şahinzâde
Osman Paşa'nın oğlu)
Şahnakendi karyesi, 533
şaîr, 501, 503
şakî, 302, 374, 481
şâkî, 75
Şam, 181, 227, 232, 239, 248, 251, 254, 256, 257,
260, 263, 266, 269, 372, 373, 418, 425

Sünne, 159

— Cânibi Seraskerliği, 234

Sürrâk, 338, 339

— defterdârı, 494

Sürücek/Sürüccük livâsı, 410

— Defterdârlığı, 491, 493

sürücülük, 373

— eyâleti, 49, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
254, 255, 256, 257

Süsenzâde Abdullah Paşa, bk. Abdullah Paşa (Sü‑
senzâde)
Süsenzâde Ömer Paşa karındaşı Abdullah, bk.
Abdullah (Süsenzâde Ömer Paşa karındaşı)
Süsenzâde Ömer Paşa, bk. Ömer Paşa (Süsenzâde)
süvâri, 78, 273, 406, 407
— asâkiri, 344
— levendât, 499, 501, 502
— masârifi, 406
Süveys Kapudanlığı, 460

Ş
Şadman karyesi (Gevaş nâhiyesi, Van sancağı),
402
Şah Sultan, 540

— Hazînesi, 492, 493, 494
— Hazînesi defterdârı, 491, 493
— Hazînesi Defterdârlığı, 492, 493
— Hazînesi muhâsebecisi, 491
— Hazînesi rûznâmecisi, 491
— mîr-i hâccı, 256
— Mîr-i Hâclığı, 246, 247, 248, 249, 250, 254,
255, 256
— Mîrülhâclığı, 247, 248, 249
— Şerîf, 238, 492, 537, 538
— Şerîf Defterdârlığı, 494
— Şerîf Hazînesi, 491, 492, 493
— Şerîf Hazînesi defterdârı, 494

Şah Sultan, 540

— Şerîf Hazînesi Defterdârlığı, 491, 492, 494,
495

Şahbaz Giray Sultan (Arslan Giray Hânzâde)

— Tîmâr Defter Kethüdâlığı, 251

— Kırım Kalgayı (Gurre-i Z. 1182), 544
— Kuban Hânı, eski Kalgay (27 Za. 1201), 545
Şahin Giray Sultan
— Kırım Kalgayı, eski Nureddin, 544
Şahin veled-i Hasan (Hocazâde Hasan Paşa ye‑
ğeni)
— Rumeli Eyâleti Çavuşlar eski kethüdâsı, 512

Şamlı el-Hâc Hasan Paşa, bk. Hasan Paşa (Şamlı,
el-Hâc)
Şans Kalesi Defterdârlığı, 474
Şaro Ali
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (İbrahim'in
azlinden), 531
Şatak livâsı, 393
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Şattülarab
— Kapudanlığı, 461
Şattülarab
— Nehri, Basra, 461
Şavşad, 326
— livâsı, 326, 330
— sancağı, 326
— Çıldır eyâleti
Şayka, 460
şeb-i muzlim, 353
Şedîd Osman bk. Osman Şedîd Ağa
Şehdî Osman Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Tophâne eski nazırı
(5 L. 1175), 506
şehîd, 178, 353
şehîden
— bilâ-veled fevt, 334
— fevt, 177, 245, 326, 333, 407
Şehirpazarı livâsı, 410

— Çirmen sancağı mutasarrıfı (16 B. 1200), 131
— Kocaili livâsı mutasarrıfı, Çirmen eski mu‑
tasarrıfı (4 L. 1196), 453
— Sultanönü sancağı mutasarrıfı, Kocaili eski
mutasarrıfı (28 C. 1197), 162
Şemseddin Veli evlâdı, 385
Şemseddin Veli, 385
Şemseddin
— Ekinciyan karyesi kethüdâsı, 276
Şemseddin
— Persin karyesi kethüdâsı, 276
şen ve âbâdân, 349, 350, 351
— etmek, 341
Şeref Bey
— Cezîre hükûmeti eski hâkimi, 273
Şeref Hân bk. Mehmed Şeref (Hân, Âdil Hânzâde)
Şeref zâviyesi ve câmi‘i vakfı, 399
Şerefüddin Bey
— Hizan hükûmeti mutasarrıfı (9 M. 1158,
babası Muhyiddin Bey'in fevtinden), 392

Şehrî Mehmed bk. Mehmed Şehrî Efendi

şer‘-i şerîf, 276, 302, 313, 382

Şehr-i Zor, 157, 163, 164, 167, 185, 187, 190,
208, 211, 215, 227, 371, 377, 379, 388, 405,
412, 413, 414, 416, 444, 452, 453, 523

Şerîf

— Çavuşân Kethüdâlığı, 527
— eyâleti, 49, 390, 405, 408, 414, 416, 417
Şehsüvârzâde Seyyid Mustafa Paşa, bk. Mustafa
Paşa (Seyyid, vezîr, Şehsüvârzâde)
şekâvet, 66, 67, 76, 117, 266, 353, 358, 371, 407,
428, 515
— ve mefsedet, 67
— pîşe, 302, 370
Şelve livâsı/ sancağı, 302, 313, 314, 355
Şemamek livâsı, 411
Şemiran livâsı, 411
Şemseddin Bey (mîr-livâ, Hâne-i Hâssa'dan)
— Çirmen livâsı mutasarrıfı (7 N. 1190), 130
— Çirmen livâsı mutasarrıfı ve Ada-i Kebîr
muhâfızı, Sultanönü eski mutasarrıfı (23 C.
1198), 130
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— Bitlis hükûmeti mutasarrıfı Hasan Hân'ın
karındaşı, 384
Şerîf Bey
— Muş sancağı hissedârı (11 L. 1254, Emin
Paşa'nın birâderi), 398
Şerîf Hasan Paşa
— sadrıazam, 60
Şerîf Mehmed (mîr)
— Geçvan sancağı hissedârı (11 S. 1263 babası
Mîr Hasan veled-i Ferhâd'ın fevtinden), 368
Şerîf Mehmed Efendi
— Şıkk-ı Evvel defterdârı, başdefterdâr eski
mektûbcusu (3 Ş. 1204), 465
Şerîf Mehmed Paşa, bk. Mehmed Şerîf Paşa
Şerîf Muhammed bin Megâmis (Mekke-i Mü‑
kerremeli)
— Hudâvendigâr livâsı mutasarrıfı (15 Za.
1172), 153
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Şerîf Müsâid
— Mekke-i Mükerreme emîri, 427, 536

— Evvel Defterdârlığı, 462, 463, 465
— Evvel defterdârlık vekâleti, 469

Şerîf Selim Paşa, bk. Selim Paşa

— Sâlis Defterdârlığı, 467, 468

şerr ü mazarrat, 297, 299, 400, 499, 501

— Sâlis rütbesi, 493

Şevvâl tobrası, 96

— Sâlis, 465, 469

şeyb ü herem, 497

— Sâlislik Defterdârlığı, 469

Şeyh Ahmed Paşa

— Sâlislik, 469

— Muş sancağı mutasarrıfı, 396
Şeyh Ahmed
— Adilcevaz ve Ahlat beyi, Muş sancağı muta‑
sarrıfı (17 Ca. 1242, Selim Paşa'nın mahlû‑
lünden), 395
Şeyh Ahmed
— Dâhir Ömerzâde eş-Şeyh Osman'ın karın‑
daşı, 156
— Dâhir Ömerzâde Osman Bey'in karındaşı,
Şeyh Ahmed'in ammisi, 156
Şeyh Ömer (Seyyid)
— Erzurum kâdısı, 304
şeyh-i beled, 255, 427, 429
Şeyhî karyesi (Niksar nâhiyesi, Sivas sancağı),
523
Şeyhli nâhiyesi (Kütahya sancağı), 529
Şeyhselamet karyesi, 276
Şeyhü'l
— Harem-i Hazret-i Nebevî, 543
— Haremi'n-Nebevî hidmeti, 539
— Haremi'n-Nebevî, 427, 536, 540
— Haremi'ş-Şerîf, 537, 538
— Haremlik hidmeti, 537, 538, 539

— Sânî defterdârı, 465
— Sânî Defterdârlığı pâyesi, 492, 493
— Sânî Defterdârlığı, 466, 467
— Sânî pâyesi, 492, 496, 497
— Sânîlik, 465
şiddet-i şitâ, 400
şikâk ve cidâl, 314
Şile, 454
Şimlak karyesi (Muş nâhiyesi), 397
Şirin Ali (bey, mîr, Çıldır eski vâlisi Selim Pa‑
şa'nın kethüdâsı)
— Oltu sancağı mutasarrıfı, 324
— Oltu sancağı mutasarrıfı (13 B. 1229, Dede
Mustafa'nın bilâ fevtinden), 324
Şirin Ali Ağa (Dergâh-ı Âlî gediklilerinden)
— İbrail ve Emânet-i Nüzül defterdâr vekîli
(23 C. 1183), 500
Şirvan kazâsı (Diyarbekir eyâleti), 292, 346
Şirvan kazâsı (Van eyâleti), 291
Şirvan kazâsı cibâli, 345
Şirvi
— hükûmeti, 402
— livâsı, 393

— Haremlik, 49, 221, 232, 418, 419, 420, 421,
425, 426, 427, 536, 537, 538, 539, 540

şitâ, 400

— Haremlik-i Hazret-i Nebevî hidmeti, 539,
540

Şumnu, 114

şeyhü'l-beled, bk. şeyh-i beled

şukka, 288, 292, 341, 347
— kasabası, 155

Şeyhü'l-hadîd tevâbii mukâtaası, 238

şûriş ve ihtilâl, 355

Şeyhü'l-islâm, 291

Şuş kazâsı (Van eyâleti), 298

Şıkk-ı

şuûrdan sâkıt, 324

— Evvel, 142, 229

şürb-i hamr, 384

— Evvel defterdârı, 463, 503

şürefâ, 418, 425
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T
taaddî, 80, 260, 272, 273, 284, 285, 292, 297, 298,
304, 314, 324, 349, 352, 355, 371, 374, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 392, 395,
396, 436, 520, 549, 553, 555, 556, 559, 561
— ve tecâvüz, 156, 396
taaddiyât, 302, 351, 401
— ve mezâlim, 156, 221, 260, 267, 392, 396
taahhüd akçesi, 485, 486
tâbya, 302
tağar, 406, 407
Tâhir (bey, paşa, mîr-i mîrân, Kahraman Paşazâde)
— Dukakin livâsı eski mutasarrıfı (27 N.
1192), 91

— Delvine sancağı mutasarrıfı (4 R. 1187), 67
Tâhir Paşa
— Çirmen sancağı mutasarrıfı (10 B. 1205),
131
— Kocaili sancağı mutasarrıfı, Çirmen eski
mutasarrıfı (Gurre-i N. 1206), 454
Tâhir Paşazâde Abdullah, bk. Abdullah (Tâhir
Paşazâde)
Tahmurs (Açıkbaş eski meliki olan Mamuka'nın
oğlu)
— Açıkbaş meliki (16 S. 1176, Solomon'un
refinden), 558
tahrîrât, 159, 291, 344, 346, 353, 356, 358, 362,
389, 390, 394, 419, 493, 502
— seniyye, 348

— Dukakin livâsı mutasarrıfı (18 L. 1184), 90

tahsîl-i emvâl-i mîriyye, 220, 241, 487

— Dukakin livâsı mutasarrıfı (21 N. 1193), 91

tahvîl, 102, 103, 177, 178, 241, 244, 301, 303,
305, 311, 312, 319, 320, 321, 322, 324, 329,
330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 341, 342,
343, 360, 361, 367, 369, 374, 389, 391, 394,
395, 396, 401, 402, 403, 545, 547, 548, 551,
552, 553

— Dukakin livâsı mutasarrıfı, Prizrin eski
mutasarrıfı (Gurre-i Za. 1188), 90
— Prizrin livâsı mutasarrıfı, Dukakin eski
mutasarrıfı (9 Za. 1187), 94
Tâhir (mîr)
— Çıldır sancağı hissedârı (5 Za. 1257 babası
Mîr Mehmed Nakî'nin fevtinden), 342
Tâhir (Şilezâde)
— Deyr-Rahbe ve Selemiye sancakları muta‑
sarrıfı ve Mevâlî beyi (9 Za. 1168, Hasan'ın
fevtinden), 266
— Selemiye Deyr-Rahbe sancakları ve Mevâlî
Beyliği mutasarrıfı (9 Za. 1168, Hasan'ın
fevtinden), 262
Tâhir Ahmed Bey (Tâhir Ömerzâdelerden), 159
Tâhir Ömerzâdeler
— Hudâvendiğâr sancağı mutasarrıfları, 159
Tâhir Paşa (mîr-i mîrân)
— Prizrin livâsı mutasarrıfı ve Ada-i Kebîr
muhâfızı (20 M. 1203), 95
Tâhir Paşa (mîr-i mîrân, Yanyalı Bebr Paşazâde)
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Delvine eski
mutasarrıfı (19 Ra. 1190), 55
— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Köstendil sancağı
eski mutasarrıfı (20 Z. 1190), 97
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— hükmü, 528, 535
— Kalemi, 269, 346, 359, 361, 362, 363, 398,
399, 469
tâife
— Bektâşîyân, 370
— eşkıyâ, 267
takrîr, 68, 84, 117, 175, 176, 196, 238, 239, 255,
273, 274, 275, 276, 278, 283, 284, 288, 289,
292, 301, 305, 308, 314, 315, 329, 340, 345,
347, 348, 354, 362, 363, 366, 368, 381, 392,
399, 470, 474, 480, 481, 482, 484, 486, 488,
489, 499, 500, 543, 554, 560
taksîr, 275, 279, 300, 385, 491
— ve rehâvet, 284
taksîrât, bk. taksîr
taksît, 90, 240, 242, 258, 273, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 560, 561
— akçeleri, 242
tama‘
— hâm, 361, 381, 513
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— kâr, 297
— kesîre, 382
Tankuş karyesi (Kızılkünbed nâhiyesi, Sivas san‑
cağı), 524
Tarhala nâhiyesi (Hudâvendigâr sancağı), 529
târihci, 476
tarîk, 340
— câdde, 237, 272, 276
— Hacc-ı şerîf, 532
— Hicaz, 428
— Mısır, 428
târik-i hidmet, 214, 215, 244, 341, 529
Tarsus livâsı, 224
tasallut, 60, 255, 313, 346, 349, 351, 400
— usât, 346
Taşhavlu Çiftliği, 188
ta‘şîr, 399
Taşlıcalı Mehmed Paşazâde Mehmed, bk. Meh‑
med (paşa, mîr-i mîrân, Taşlıcalı Mehmed
Paşazâde)
Taşlıcalı Mehmed Paşazâde Mustafa Paşa, bk.
Mustafa Paşa (Taşlıcalı Mehmed Paşazâde)
taşra
— çerâğ olacak etmeği mukâbelesi, 129
— çerâğ olacak etmeği mukâbili, 335, 336

— askeriyye, 351, 427, 477, 499, 501, 502
Taybe-i tayyibe, 419, 427
— Nebeviyye, 172
Tayfun Süleyman Hâne-i Hâssa
— Anadolu eyâleti defter kethüdâsı (16 N.
1183 Mustafa Ser-Tüfengî-i Hâne-i hâs‑
sa'nın fevtinden), 178
Tayfur (paşa, Tuz Paşa karındaşı)
— Ahilkelek livâsı mutasarrıfı (25 N. 1164
karındaşı Hasan Bey'in bilâ-veled fevtin‑
den), 357
— Ahilkelek sancağı eski mutasarrıfı, 328
Tayfur Paşa (vezîr)
— Karaman eyâleti mutasarrıfı (3 L. 1202),
182
— Selanik ve Kavala livâsı mutasarrıfı ve Ak‑
kirman muhâfızı, Karaman eski vâlisi (10
B. 1203), 89
ta‘yînât, 70, 196, 477, 479, 480, 482, 500, 501,
502
— bahâ, 502
— fırını, 481
— rûz-ı merre, 477
— zehâyiri, 482
— yevmiyye, 502

— taşra çıkacak etmeği mukâbili101

tayyârât, 85, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 180,
212, 219, 220, 240, 242, 243, 252, 253, 258,
263, 264, 265, 266, 268, 456, 457, 458, 459,
560, 561

— defterdârlıkları, 493

tazallum, 304

— olacak nân-pâresi mukâbili, 129, 130, 177,
178, 517

Tatar tavâifi, 545

— hâl, 285, 351

tatar, 238, 239

te’bîd kaydı, 350

Tatarpazarı nâhiyesi (Paşa sancağı), 512

te’bîden

tatbîk kîsesi, 390

— ber-vech-i yurtluk ve ocaklık, 350, 351

Tavad, 558

— tevcîh, 493

tavâf

— yurtluk ve ocaklık, 350

— Beytullâh, 525
— Beytullâhi'l-harâm, 310
tavâif

te’dîb, 66, 220, 221, 370, 552
— fırka-i revâfiz, 412
— ve gûş-mâl, 370, 556, 557, 558

— a‘şâr, 222

— ve tenkîl, 395, 500, 501, 503

— asker, 536

— ve terbiye ve tenkîl, 395
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te’mîn-i turuk, 237
— ve mesâlik, 202, 237
— ve memleket
Teberdârân-ı Zülüflüyân-ı Hâssa, 245
teberrî, 176
tebriye-i zimmet, 268, 292
tecdîden ibkâ, 329, 337, 338, 361, 370
tecdîd-i ahkâm ve berevât, 329, 357
tedmîr ve tenkîl, 371
Tedmür livâsı, 257
tekâlîf, 116, 196, 300, 383, 386, 554
— örfiyye, 388
tekâsül, 101, 15, 135, 139, 140, 272, 280, 284,
352, 384, 491, 494, 543, 552
— ve rehâvet, 272
— ve taksîr, 279
— ve tehâvün, 300
— ve tesâmüh, 66, 275, 279
tekâsülâne hareket, 518
tekâüd, 433, 521
tekâüden ikâmet, 100, 142, 204
tekâüdlük, 436
Teke, 193, 198, 201, 204
— livâsı, 175

462, 470, 471, 474, 484, 485, 490, 491, 493,
494, 495, 498
temessük, 49, 129, 275, 285, 298, 348, 349
terâfu‘, 486
— şer‘, 341, 353, 355
terakkî, 430
Tercil hükûmeti, 279
tercümân, 515, 547, 548, 553, 554, 556
tercümânlık, 547, 553
— hidmeti, 556
tereke, 461
terk
— evtân, 298, 355, 384, 385, 557, 558
— hidmet, 101, 327, 339, 341, 358, 521, 529, 532
terkîn, 72, 80, 83, 93, 94, 110, 118, 129, 134, 165,
188, 195, 203, 209, 211, 225, 236, 246, 249,
412, 429, 433, 455, 456, 460, 541, 542
— emri, 191, 230
Terleğen karyesi (Sarsab nâhiyesi, Maraş sancağı),
536
Tersâne, 531
— Âmire, 443, 462, 531, 556
— Âmire emîni, 463, 465
— Âmire kethüdâsı, 436, 460
— Âmire mersâsı, 436

— livâsı hâsları, 176

Teşrîfâtî Cânım Hocazâde Mustafa Bey, bk.
Mustafa Bey (Teşrîfâtî Cânım Hocazâde)

— sancağı, 154, 157, 176, 180, 181, 194, 198,
201, 213, 217, 226, 540

tevcîh emr-i şerîfi, 255, 258, 281, 357

Tekeli Mehmed, bk. Mehmed (Tekeli)

tevcîhât-ı atîka, 399

Tekfurdağı, 199

tevkî‘î, 86, 105, 108, 151, 172, 232, 233, 398, 433,
441, 443

teklîf, 489

Tevkî‘îlik, 233, 457

teklîfât ve taaddiyât, 555

tevliyet, 232, 422

Tekman (Erzurum eyâleti)

tezkire, 102, 308, 346, 356, 436, 455, 522

— kazâsı, 298

tezkirecilik

— livâsı, 313

— hidmeti, 531, 532, 533, 535

— sancağı, 296, 297, 298, 299, 301, 347

— umûru, 534

telhîs, 85, 117, 128, 129, 140, 159, 175, 176, 177,
178, 196, 197, 211, 213, 241, 242, 246, 247,
255, 273, 291, 292, 308, 309, 323, 329, 334,
342, 345, 346, 354, 356, 357, 368, 373, 392,
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tıfl-ı şîr-horde, 311
Tırhala, 51, 52, 56, 61, 63, 64, 69, 73, 82, 88, 89,
99, 105, 108, 123, 124, 126, 127, 155, 266,
439, 449, 450
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— kazâsı, 60
— kazâsı nefsi, 60
— livâsı, 57, 58, 59
— sancağı, 54, 59, 60, 63, 69, 72, 73, 82, 83, 99,
100, 103, 118, 123, 134, 138, 139, 154, 189,
445, 448, 451, 534
Tikrit livâsı, 415
Tilhınzır karyesi, 276
tîmâr, 103, 215, 244, 347, 349, 366, 398, 403,
512, 513, 514, 515, 516, 517, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 535

— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi muhâ
fızı, Karaman eski vâlisi (4 L. 1200), 379
— Van eyâleti mutasarrıfı ve Van Kalesi
muhâfızı, Şehr-i Zor eski beylerbeyisi (15
R. 1189), 379
— Van eyâleti mutasarrıfı, Rakka eski vâlisi
(12 L. 1203), 380
— Van Muhâfızı, 386, 387, 388, 390
Timurhisar nâhiyesi (Paşa sancağı), 513
Timurzâde Süleyman, bk. Süleyman Bey (Ti‑
murzâde

— Defter Kethüdâlığı, 103

Tirkan-ı Kebîr karyesi, 276

— defter kethüdâsı, 102

Tirkan-ı Sagîr karyesi, 276

— defterdârı, 101, 114, 177, 244, 245, 382, 515,
520, 534

Tobdanzâde Mustafa Paşa, bk. Mustafa Paşa
(mîr-i mîrân, Akcahisarlı Tobdanzâde)

— defterdârızâdesi, 114

tobra, 96, 354, 429

— Defterdârlığı, 102, 114, 177, 245, 246

Todor karyesi (Çemernik nâhiyesi, Yanya sanca‑
ğı), 101

— sipâhiyân, 303, 305
— tezkirecileri, 534
— Tezkireciliği, 532, 533, 534, 535
— tezkirecisi, 470, 520, 531, 532
— ve zeâmet, 399
Timur
— Millü iskânbaşısı (şakî), 266
Timur Paşa (es-Seyyid, mîr-i mîrân, vezîr)

tohum ve bidâr, 273
Tokad, 184
Tokmak Hasan Paşazâde Çerkes Mehmed Bey,
bk. Çerkes Mehmed Bey (mîr-i mîrân, Tok‑
mak Hasan Paşazâde)
Tokmak Hasan Paşazâde İsmail, bk. İsmail (bey,
Hâssa silâhşorlarından, Tokmak Hasan Pa‑
şazâde)

— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Van eski
muhâfızı (23 Z. 1196), 295

Tokmak Hasan Paşazâde Ömer Paşa, bk. Ömer
Paşa (Tokmak Hasan Paşazâde)

— Erzurum vâlisi, 344, 353

Top arabacıları kâtibi, 468

— Erzurum vâlisi, Van eski muhâfızı, 387

top, 302

— İçil livâsı mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(16 Ra. 1198), 227

topçu, 502

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Musul eski
vâlisi (21 N. 1199), 182

Tophâne Nazırı Kesriyelizâde Ebubekir Bey, bk.
Ebubekir Bey (Kesriyelizâde)
Tophâne

— Karaman vâlisi, 401

— mühimmâtı, 348

— Musul eyâleti mutasarrıfı, İçil eski mutasar‑
rıfı (22 N. 1198), 414

— nazırı, 506, 507
Tortum livâsı, 296

— Rakka eyâleti mutasarrıfı ve Anadolu seras‑
keri, Van eski vâlisi (27 R. 1203), 266

Tosun Mehmed Paşa, bk. Mehmed Paşa (Tosun,
vezîr)

— Şehr-i Zor eyâleti mutasarrıfı (8 B. 1188), 409

Toşo-oğlu el-Hâc İbrahim, bk. İbrahim (el-Hâc,
Toşo-oğlu, Travnik tüccârlarından)

— Van beylerbeyisi ve muhâfızı, 403
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Tozanlu nâhiyesi (Sivas sancağı), 524

— ocaklık şaykaları kapudanları, 460

töhmet, 531

— sâhili, 164

— sarîha, 555

— sefâyini i‘mâli, 460

Trablusgarb eyâleti, 49, 432

Tunus eyâleti, 49, 431

Trablusşam, 50, 159, 170, 179, 183, 184, 192,
197, 206, 234, 247, 248, 250, 251, 256, 257,
258, 265, 453

Turla Nehri, 59

— Beylerbeyiliği, 260
— eyâleti, 49, 165, 232, 257, 258, 259, 261
Trabzon, 59, 150, 167, 170, 189, 199, 203, 205,
206, 207, 216, 221, 222, 225, 228, 229, 235,
248, 261, 294, 295, 363, 370, 374, 377, 378,
449, 452

turuk
— ve mesâlik, 172, 179, 180, 221, 222, 232,
236, 240
— câdde, 237, 239
— mesâlik, 302
Turunczâde Süleyman Paşa, bk. Süleyman Paşa
(vezîr, Turunczâde)

— eyâleti, 49, 215, 216, 293, 295, 296, 311,
317, 370, 371, 372, 373

Tus/Tuz Mehmed Bey

Trapoliçeli Nakîbzâde Seyyid Mustafa Paşa, bk.
Mustafa Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân, Trapoli‑
çeli Nakîbzâde)

Tût, 422, 423, 424, 425

Travnik, 116
Trebin, bk. Nagor (Hersek sancağı, Bosna eyâ‑
leti)
Trebinli İbrahim Paşazâde Süleyman, bk. Süley‑
man (paşa, mîr-i mîrân, Trebinli İbrahim
Paşazâde)

— Pertekrek sancağı mutasarrıfı, 327
Tutrakan, 168, 174, 189, 194, 199, 211
Tuz Paşa, 357
Tuz Paşazâde Ahmed Bey'in oğlu Ali Bey, bk. Ali
Bey (Tuz Paşazâde Ahmed Bey'in oğlu)
Tuz Paşazâde Ahmed, bk. Ahmed (bey, Tuz Pa‑
şazâde)
Tuzla livâsı, 232

Trebinli Osman Paşazâde Mîr Hasan, bk. Hasan
(mîr, Trebinli Osman Paşazâde)

tüccâr, 220, 302

tuğları ref‘, 135, 142

tünfenk-endâz, 436

tuğrâ-yı şerîf hidmeti, 170, 265, 457, 503, 505,
536

Türkman eşkıyâsı, 220

tuğu ref‘, 129

— tâifesi, 353, 393

Türkmen ağası, 212

tuğyân, 558
Tulca, 159, 203
Tuna, 121, 460
— Donanması Kapudanlığı Başbuğluğu, 460

U
ubûdiyyet, 412, 500, 501, 555, 557, 558
ulak, 239

— kapudanı, 454

ulemâ, 284, 285, 286, 297, 298, 302, 304, 310,
350, 352, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 389, 400, 525, 529

— Kapudanlığı, 460

ulûfât, bk. ulûfe

— Nehri Donanması Kapudanlığı, 460

ulûfe, 344, 413, 436, 502

— Nehri Kapudanlığı, 460

ulûfeli neferât, 430

— Nehri sâhilleri Gümrüğü Mukâtaası, 140

Ulukayı karyesi (Uşak nâhiyesi, Kütahya sanca‑
ğı), 529

— donanması sefîneleri, 460

— Nehri, 460
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Ulyâ nâhiyesi (Zaruşad livâsı), 366
umûr
— defterî, 481
— derbendât, 457
— şer‘iyye, 116
Urbân, 267, 418, 425, 428
urûz, 68, 284, 382
— ve mahzar, 350
usât, 237, 292, 298, 345, 346
— tecâvüzü, 83
Uskupye nâhiyesi (Klis sancağı), 521

Ü
ücret, 502
— tabhiyye, 473
Üçikan nâhiyesi, 397
ümerâ, 453
— deryâ, 435, 436, 443, 455, 456
— elviye, 340
— fihâm, 499, 501
— Mısır, 427, 428, 429, 498, 499
— Mısr-ı Kahire, 429, 499
— Mısriyye, 418, 425

Uskupyeli Ali Paşazâde İsmail, bk. İsmail (Us‑
kupyeli Ali Paşazâde)

Ürgüblü Ali Paşazâde Halil bk. Halil (paşa, mîr-i
mîrân, Ürgüblü Ali Paşazâde)

Uşak nâhiyesi (Kütahya sancağı), 529

Ürgüblü Ömer Paşa, bk. Ömer Paşa (mîr-i mîrân,
vezîr, Ürgüblü)

Uşşâk Bey
— Kasr-ı Şirin livâsı mutasarrıfı (18 Ca. 1107),
406
Uzun Abdullah Paşa (Levendât ağası, vezîr)
— Kengırı livâsı mutasarrıfı ve Tutrakan
muhâfızı (8 R. 1187), 174
— Aydın livâsı mutasarrıfı, Basra muhâfızı,
Diyarbekir eski vâlisi (11 Z. 1189), 171
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Aydın eski
mutasarrıfı (25 Ca. 1191), 270
— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Kengırı san‑
cağı eski mutasarrıfı (8 B. 1188), 270
— Karahisar-ı Sahib livâsı ve Diyarbekir eyâleti
mutasarrıfı ve seraskeri (25 Ca. 1191), 164
— Karesi livâsı mutasarrıfı (21 M. 1183), 157
Uzun Abdullah Paşazâde Abdullah Nebî Paşa, bk.
Abdullah Nebih Paşa (mîr-i mîrân, Uzun
Abdullah Paşazâde)
Uzun Abdullah Paşazâde Abdullah Nebih Paşa,
bk. Abdullah Nebih Paşa (mîr-i mîrân,
Uzun Abdullah Paşazâde)
Uzun Abdullah Paşazâde Abdünnebi Paşa, bk.
Abdullah Nebih Paşa (mîr-i mîrân, Uzun
Abdullah Paşazâde)
Uzun Abdullah Paşazâde Mehmed Paşa, bk.
Mehmed Paşa (mîr-i mîrân, Uzun Abdullah
Paşazâde)

Üsküb, 90, 91, 93, 94, 109, 111, 134, 146, 157,
162, 164, 188, 202, 439, 446
— cizyesi, 62, 133, 212
— livâsı, 95, 97
— sancağı, 53, 54, 55, 62, 63, 70, 71, 76, 81, 90,
98, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 172, 190,
202, 203, 448, 450, 512
Üsküdarî Sâlih/Efendi, bk. Sâlih (Efendi, Üskü
darî)
Üstüaçıklar başbuğu, 460
Üzeyr, 236
— beyliği, 237
— livâsı, 236, 237
— sancağı, 221, 236, 237, 238

V
vâcibe-i zimmet, 384, 428, 500, 501
Vadilhem [Vadilacem] nâhiyesi livâsı, 257
vakf, 399
vakiyye, 502
vakt
— ihtiyâc, 477
— hazar, 211, 371, 373
— leyl, 515
— sefer, 211
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vâli
— arzı, 330, 331

Veli (paşa, mîr-i mîrân)

— buyuruldusu, 345

— Delvine sancağı eski mutasarrıfı (mütevef‑
fâ), 66

— hazariyyesi, 561

— Delvine sancağı mutasarrıfı (10 Ra. 1176), 66

Valyeva nâhiyesi (Semendire sancağı), 104
Van, 164, 166, 174, 204, 205, 217, 222, 240, 269,
293, 294, 295, 312, 347, 363, 364, 379, 382,
383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 400, 401,
402, 403, 409, 412, 452, 453
— ahâlisi, 384
— Çavuşân Kethüdâlığı, 528
— Defter Kethüdâlığı, 403
— Defterdârlığı, 495
— Eyâleti Defter Kethüdâlığı, 403
— eyâleti, 49, 167, 291, 298, 355, 377, 382,
384, 385, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 402
— Kalesi muhâfazası, 400, 401, 402
— Kalesi, 384, 385, 394, 395, 396, 397, 398, 401
— kazâsı, 384, 386, 388, 401
— muhâfızı, 385

— Delvine sancağı mutasarrıfı, 65
Veli (paşa, mîr-i mîrân, Esedullah Paşazâde)
— Hınıs ve Tekman sancakları eski mutasarrı‑
fı, 301, 344, 345, 347
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıf (6
Za. 1195, Mîr Mehmed veled-i Mahmud'un
firârından), 344
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı (15
R. 1180, karındaşı Ali'nin fevtinden), 298
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı (ba
bası Esedullah'ın maktûlen fevtinden), 298
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı
(karındaşı Ali'nin fevtinden), 343
— Hınıs ve Tekman sancakları mutasarrıfı,
298, 299, 344
— Mecingerd sancağı eski mutasarrıfı, 308

— sancağı, 361, 402, 403

— Mecingerd sancağı mutasarrıfı (8 Ş. 1209),
301

— Tîmârları Defterdârlığı, 402

— Mecingerd sancağı mutasarrıfı, 309

— Vilâyeti Tîmâr Defterdârlığı, 402

— Tekman ve Hınıs sancakları mutasarrıfı (15
R. 1180, karındaşı Ali'nin fevtinden), 313

varak/varaka, 334, 367, 489, 496
varakalar neşri, 515
vâridât, 482

Veli Bey (Hacı)
— Mendelcin sancağı mutasarrıfı, 406

— mahsûsa, 543, 238

Veli eş-Şemseddin, 380

— muayyene, 560

Veliyyüddin (el-Hâc)

— mukâtaât, 268
— ve âidât, 238
Varna, 64, 81, 89, 106, 146, 155, 162, 186, 230,
272, 454
Varnalızâde Vezîr Selim Paşa, Selim Paşa (vezîr,
Varnalızâde)
Vatan livâsı/sancağı, 431, 432
Vedâyi‘-i Hâlıku'l-berâyâ, 60

— Ergani kazâsı nâibi, 275, 286
Veliyyüddin Efendi
— nişâncı vekîli ve Cizye muhâsebecisi (14 Ş.
1182), 469
Veliyyüddin Paşa (Ali Paşa yeğeni mîr-i mîrân
Mehmed Paşazâde)
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı (16 Za. 1205), 451

vedî‘atullâh, 298, 345

Venk maa Venk-i Küçük karyesi (Sivas sancağı),
522

Vehne mezraası (Nergele nâhiyesi, Maraş sanca‑
ğı), 535

Veys Efendi (Seyyid, Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)

vekâlet emrinin kaydı terkîn, 494
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— Girid Defterdârlığı hisse mutasarrıfı, 490

Vulçıtrın sancağı, 512

— Girid eski defterdârı, 490

vücûh, 67, 114, 115, 156, 159, 214, 236, 237, 267,
272, 282, 298, 300, 301, 303, 304, 310, 313,
327, 328, 339, 344, 351, 353, 360, 385, 389,
400, 433, 470, 476, 477, 502, 513, 519, 524,
527, 530, 532, 533, 554, 555

vezâif, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
vezâret, 166, 168, 169, 181, 192, 194, 198, 201,
205, 217, 224, 240, 271, 376, 442, 450, 509
— tevcîh, 56, 76, 78, 166, 168, 169, 181, 190,
192, 217, 228, 235, 317, 373, 380, 430, 435,
454, 509

— ahâli, 490
— ahâli-i reâyâ, 383

vezâretden mütekâid, 228

— belde, 303, 517

vezâreti

— mezâlim, 296, 552
— mezâlim ve taaddiyât, 561

— ibkâ, 100, 143, 144, 216, 227, 235, 252, 437,
444, 448, 451

vücûhât, 303

— merfû‘, 97, 376

vülât, 302, 313, 362

— ref‘, 118, 155, 216, 220, 225, 229, 246, 412,
437, 444
— ref‘ ve terkîn, 433
vezîria‘zam, 306, 525, 560
— mektûbcusu, 497
Vidin, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 71, 84, 89, 100,
118, 120, 132, 133, 152, 182, 183, 207, 224,
294, 450, 451, 460, 471, 472, 511
— defterdârı, 473, 478
— Defterdârlığı, 471, 473, 474
— Hazînesi Defterdârlığı, 472
— kâdısı, 473, 554
— Kalesi Defterdârlığı, 474

— buyuruldusu, 298
— izâm, 345
vüzerâ, 60, 489, 560, 561
— buyuruldusu, 489
— defteri, 396
— hâssı, 312
— izâm hazerâtı defteri, 312
— izâm hazerâtına mahsûs defter, 312
— izâm hidmeti, 319
— izâm, 49, 60, 170, 258, 268, 294, 370, 404,
422, 489, 499, 501, 503, 519, 531, 539
vüzerâya mahsûs ilmühaber, 312

— Kalesi, 53, 121, 122, 124, 125, 126, 127
— livâsı, 121, 122
— mukâbelecisi, 471, 472

Y
Yagodine, 92

— sancağı, 51, 53, 57, 65, 77, 104, 107, 118, 124,
125, 126, 127, 130, 132, 147, 151, 438, 444

yağma, 352

— Seraskerliği, 207

Yahya (Ağa)

— serhaddi, 474
vilâyet arzı, 309
Virbe karyesi (Radomir nâhiyesi, Köstendil san‑
cağı), 513, 514, 516
Vize livâsı, 131
voyvoda, 204, 240, 375, 386, 407, 416, 421, 501,
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553,
554, 555
— kaymakamı, 554

— ve gâret, 302, 313, 556
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (13 Ş. 1198), 510
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (5 Ca. 1204), 511
Yahya Efendi (Çeşmîzâde)
— Erzurum kâdısı, 302
Yahya Hâne-i Seferli
— Erzurum Mâliye defterdârı (10 Ca. 1223,
İsmail'in bilâ sâhib mahlûlünden), 495
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Yakovalı Derviş Ahmed Paşazâde İbrahim Paşa,
bk. İbrahim Paşa (mîr-i mîrân, Yakovalı
Derviş Ahmed Paşazâde)
Yakovalı Hayreddin Paşa yeğeni İbrahim Paşa,
bk. İbrahim Paşa (Yakovalı Hayreddin Paşa
yeğeni)
Yakovalı Kurd Mehmed Paşa hafîdi Mehmed
Paşa, bk. Mehmed Paşa (Yakovalı Kurd
Mehmed Paşa hafîdi)
Yakovalı Mahmud Paşazâde el-Hâc Hasan, bk.
Hasan (el-Hâc, Yakovalı Mahmud Paşazâde)
Yakub Paşa (mîr-i mîrân)
— Kars eyâleti mutasarrıfı (17 Ra. 1188), 364
Yakub(-ı diğer)
— Hınıs kazâsı nâibi, 400
Yakub
— Adilcevaz kazâsı nâibi, 400, 401
Yanaki (Voyvoda)
— Boğdan voyvodası, Dîvân-ı Hümâyûn eski
tercümânı (Gurre-i Z. 1171), 545
— Boğdan voyvodası, 546
Yanakizâde Ligor, bk. Ligor (Voyvoda, Yana‑
kizâde)
Yanıkpalanka, 92
Yanya, 55, 59, 61, 79, 81, 88, 93, 94, 135, 154,
190, 439
— livâsı, 60, 62, 64
— sancağı, 50, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67,
69, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 96, 97, 101,
120, 121, 124, 130, 133, 134, 153, 158, 164,
169, 209, 212, 445, 450, 514, 515

— ve harb ü darba muktedir, 324, 325
— ve işgüzâr, 129, 141, 221, 236, 237, 238,
244, 257, 272, 303, 304, 305, 310, 311, 312,
314, 315, 319, 320, 321, 322, 326, 328, 329,
330, 332, 333, 335, 337, 338, 340, 342, 343,
344, 358, 360, 361, 367, 368, 369, 370, 385,
386, 387, 388, 392, 400, 401, 403, 436, 518
— ve kârgüzâr, 53, 65, 74, 96, 173, 279, 297,
299, 304, 323, 325, 327, 331, 334, 336, 339,
340, 353, 354, 358, 360, 368, 385, 389, 394,
403, 460, 461, 512, 559
— ve mahall ü müstahık, 318, 325, 339, 358,
369, 427
— ve mücerrebü'l-etvâr, 274, 422
— ve müstakîm, 272
— ve nâmdâr, 71, 80, 90, 220, 238, 242, 246,
258, 260, 294, 299, 312
— ve sezâvâr, 331, 335, 357
— ve şecâat-şiâr, 370
— ve şecî‘, 342, 402
— ve umur-dîde ve kârgüzâr, 303
Yaşar Hasan (Nemçeli Mehmed'in oğlu)
— Bosna eyâleti tîmâr defterdârı, 114
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (14 Z. 1174,
Ali veled-i Hüseyin'in refinden), 532
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (20 Ra. 1175,
İbrahim'in refinden), 532
— Bosna eyâleti tîmâr tezkirecisi (maktûl Şaro
Ali'nin refinden), 532
Yayçeli Hasan Beyzâde Mehmed, bk. Mehmed
(Yayçeli Hasan Beyzâde)

Yanyalı Bebr Paşazâde Tâhir Paşa, bk. Tâhir Paşa
(mîr-i mîrân, Yanyalı Bebr Paşazâde)

Yayçeli İbrahim Paşazâde Mustafa, bk. Mustafa
Paşa (vezîr, Yazıcı İbrahim Paşazâde)

yaramaz, 299

yaylak, 297, 350, 351, 520

yaramaza muîn, 275

Yazıcı İbrahim Paşazâde Vezîr Mustafa Paşa, bk.
Mustafa Paşa (vezîr, Yazıcı İbrahim Paşazâde)

yarar, 314, 319, 324, 325, 333, 334, 338, 353
— ve ahvâl-i serhadden haberdâr, 340

Yazıhırka karyesi (Sivas sancağı), 526

— ve cesûr, 293, 305, 311, 357

yed

— ve emekdâr, 427, 429

— a‘dâya giriftâr, 533

— ve gayret-şiâr, 326

— vâhid, 348, 349, 489

— ve hamiyyet-şiâr, 258
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Yedisan, 140
Yeğen Ahmed Paşa (vezîr)

— Kars eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâlisi
(8 B. 1188), 364

— Adana eyâleti mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (4 C. 1171), 221

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, Hanya
eski muhâfızı (15 B. 1196), 424

— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Kars eski bey‑
lerbeyisi (3 Ca. 1186), 294

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Karaman eski vâlisi
(7 R. 1193), 126

— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Kengırı eski mutasarrıfı (5 Ra.
1182), 364
— Kars eyâleti mutasarrıfı, Maraş eski beyler‑
beyisi (23 Ra. 1179), 364
— Kilis ve A‘zâz livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı
Sahib sancağı eski mutasarrıfı (6 Z. 1170),
239
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Sayda eski bey‑
lerbeyisi (26 Ra. 1178), 217
— Safed, Sayda ve Beyrut eyâleti mutasarrıfı
(14 Ra. 1173), 252
— Van eyâleti mutasarrıfı (19 Ca. 1187), 379
— Van muhâfızı, 400
Yeğen Ali Paşa (vezîr)
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı, Aydın sancağı
eski mutasarrıfı (4 R. 1170), 150
— Aydın livâsı mutasarrıfı (8 L. 1169), 169
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı ve Kars cânibi
seraskeri (12 M. 1188), 294
— Erzurum eyâleti mutasarrıfı, Kars eski
muhâfızı (Selh-i Ca. 1189), 294
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Mı‑
sır eski vâlisi (9 B. 1197), 421
— Hanya livâsı mutasarrıfı ve Hanya Kalesi
muhâfızı, İnebahtı eski muhâfızı (19 Ca.
1196), 149

— Sivas eyâleti mutasarrıfı, Erzurum eski vâli‑
si ve Kars cânibi seraskeri (9 Za. 1190), 205
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Karaman eski vâlisi
(7 R. 1193), 123
Yeğen el-Hâc Mehmed Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası eski Kul
kethüdâsı (16 Ca. 1187), 509
Yeğen Mehmed Ağa
— Maden emîni, 278
Yeğen Mehmed Emin (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Maden emîni, 287, 288
— Madenler emîni, 278, 283
— Ergani ve Keban madenleri emîni, 282, 283,
287
Yeğen Mehmed Paşa (es-Seyyid, el-Hâc, Yeniçeri
eski ağası, vezîr, sadr-ı sâbık/esbak)
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Anadolu eski vâlisi
(21 Ca. 1194), 230
— Amasya livâsı mutasarrıfı ve Hotin muhâfızı
(4 L. 1194), 211
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve İsmail seras
keri, Selanik ve Kavala sancakları eski muta
sarrıfı (4 S. 1202), 153
— Anadolu eyâleti mutasarrıfı ve Özi muhâfızı,
Özi eski vâlisi (5 L. 1192), 152

— Hudâvendigâr ve Köstendil sancakları mu‑
tasarrıfı, Vidin eski muhâfızı (4 L. 1194),
155

— Aydın livâsı mutasarrıfı (27 B. 1188), 171

— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Kale‑
si muhâfızı, Köstendil eski mutasarrıfı (26
R. 1195), 450

— Hotin ve Amasya sancakları mutasarrıfı ve
Hotin Kalesi muhâfızı, Alaiye eski mutasar‑
rıfı (4 L. 1194), 134

— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Sivas eski vâli‑
si (4 S. 1191), 182

— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı ve Hotin
muhâfızı (9 Z. 1195), 155

— Diyarbekir eyâleti mutasarrıfı, Mısır eski
vâlisi (14 Z. 1200), 271
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— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı, Özi eski
vâlisi (18 S. 1191), 155
— İnebahtı livâsı mutasarrıfı ve İnebahtı Ka‑
lesi muhâfızı, Vidin eski muhâfızı (23 C.
1198), 450
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı, Özi
vâlisi (7 L. 1191), 164
— Karesi sancağı mutasarrıfı (23 Ra. 1205),
159
— Kırşehri livâsı mutasarrıfı ve Özi vâlisi
(Gurre-i C. 1191), 191

Yeniçeri, 273, 400, 401, 402, 469, 502, 504, 507,
510
— Ağalığı, 49, 508, 510
— ağası, 52, 58, 87, 134, 138, 143, 147, 149,
165, 171, 178, 179, 22, 225, 228, 365, 367,
434, 441, 453, 508, 510
— efendisi, 462
— Ocağı, 370, 508, 511
— tâifesi, 370
yeniçeriyân, bk yeniçeri

— Köstendil livâsı mutasarrıfı ve Hotin muhâ‑
fızı (4 L. 1195), 55

Yeniil, 204

— Mısr-ı Kahire eyâleti mutasarrıfı, İnebahtı
sancağı eski mutasarrıfı (14 S. 1199), 424

Yenipazar, 84, 85

— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı (28 M. 1197), 126
— Niğbolu ve Vidin sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (12 C.
1190), 126

Yenikale, 135, 136
Yenipazarlı İsmail Paşazâde İbrahim Paşa, bk.
İbrahim Paşa (mîr-i mîrân Yenipazarlı Fer‑
hâdzâde İsmail Paşa'nın oğlu)
Yenişar nâm-ı diğer Kaşaklı kazâsı, 196
Yenişehir-i Fener, 60

— Özi eyâleti mutasarrıfı ve Özi Kalesi muhâ‑
fızı, Vidin eski muhâfızı (20 Z. 1190), 120

Yenişehirli Vezîr İsmail Paşa, bk. İsmail Paşa
(Yenişehirli, vezîr)

— Özi eyâleti mutasarrıfı, Hanya eski muhâfızı
(9 B. 1189), 119

Yenizânzâde Mîr Osman, bk. Osman (mîr, Yeni
zânzâde)

— Özi muhâfızı, 165

Yensur veled-i el-Hâc İsmail

— Rumeli eyâleti mutasarrıfı, Tırhala eski
mutasarrıfı (19 Ca. 1196), 51

— Palu kazâsı hissedârı (21 L. 1233, akrabası
Hüseyin Bey'in bilâ-veled fevtinden), 274

— Tırhala sancağı mutasarrıfı, Hotin eski
muhâfızı (26 Ra. 1196), 59

— Palu hükûmeti mutassarrıfı (8 B. 118), 282
Yergöğü, 55, 60, 97, 148, 158, 159, 183, 187, 210

— Vidin muhâfızı, 473

Yezîd

— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı (25 M. 1197), 123
— Vidin ve Niğbolu sancakları mutasarrıfı ve
Vidin Kalesi muhâfızı, Özi eski vâlisi (12 C.
1190), 123
— Yanya ve Karahisar-ı Sahib sancakları mu‑
tasarrıfı ve Özi vâlisi (28 L. 1191), 63

— içine firâr, 352
— usâtı, 292
Yezîdî
— eşkıyâları, 350
— tâifesi, 291, 292, 351
— usâtı, 345

Yeğen Paşa, 53

Yıldız nâhiyesi (Sivas sancağı), 522

Yeğenzâde Ömer Paşa, bk. Ömer Paşa (Yeğen‑
zâde)

yoklama, 245, 320, 347, 368

yemîn ve şart, 347

yoklamacı, 320, 321, 340

Yenbu, 172

Yoncalı karyesi, 398
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Yörük Hasan Paşa hafîdi İstifalı Hasan Paşa, bk.
Hasan Paşa (İstifalı, mîr-i mîrân, Yörük
Hasan Paşa hafîdi)
yurdluk ve ocaklık, bk. yurtluk ve ocaklık
yurdluk, bk. yurtluk
yurtluk, 307, 347, 348
— hâssı, 399
— ve ocaklık hâssı, 399
— ve ocaklık sûreti, 348
— ve ocaklık, 274, 288, 291, 292, 301, 307,
308, 309, 312, 314, 332, 342, 343, 346, 348,
349, 350, 366, 398, 399
— ve ocaklık kurâsı, 274
Yusuf
— Ardanuç, Livane ve Pertekrek sancakları
hissedârı (28 S. 1212, Mîr Süleyman veled-i
Mehmed Şeref'in bilâ-veled fevtinden), 325
Yusuf
— Batum sancağı hissedârı (25 Ca. 1249 babası
Mehmed'in fevtinden), 374
Yusuf
— Haleb eyâleti defter eski kethüdâsı, 243
Yusuf
— Mendelcin livâsı mutasarrıfı (22 Ra. 1142),
406
Yusuf
— Şeyhselamet karyesi kethüdâsı, 276
Yusuf
— Tirkan-Sagîr karyesi kethüdâsı, 276
Yusuf
— Zaruşad sancağı mutasarrıfı (11 N. 1194,
İbrahim veled-i Abdullah'ın fevtinden), 366
Yusuf, bk. Yusuf-ı Sânî
Yusuf (ağa, el-Hâc, Dergâh-ı Âlî kapıcıbaşıların‑
dan)
— Darbhâne-i Âmire emîni, 278, 283, 288
Yusuf (bey, Muş mutasarrıfı Maksud Paşa'nın
oğlu)
— Malazgird sancağı hissedârı (İbrahim Bey'in
refinden), 308

— Malazgird sancağı hissedârı (11 R. 1200), 354
Yusuf (el-Hâc)
— Bitlis kazâsı nâibi, 350, 352, 381, 382
Yusuf (el-Hâc, Dergâh-ı Âlî gediklilerinden)
— Keban ve Ergani madenleri emîni, 278
— Madenler emîni, 288
Yusuf (el-Hâc, Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn'dan)
— Ergani ve Keban madenleri emîni, 283, 288
Yusuf (Emin Paşa'nın tebaası)
— Muş sancağı hissedârı (11 L. 1254), 398
Yusuf (mîr)
— Kerek-i Şubek livâsı mutasarrıfı (27 Ra.
1178, Mîr Mansur'un refinden), 257
Yusuf (mîr, Hazîne-i Hümâyûn hademesinden)
— Altunkale sancağı mutasarrıfı, 340
— Altunkale livâsı mutasarrıfı (9 B. 1212,
Mehmed Râğıb'ın refinden), 339
Yusuf (mîr, İshak'ın oğlu)
— Adilcevaz sancağı mutasarrıfı (Selh-i Za.
1219, Nurullah'ın fevtinden), 402
Yusuf (mîr, mîr-i mîrân)
— Muş sancağı mutasarrıfı, 395
— Muş sancağı mutasarrıfı (26 Ş. 1223 birâ‑
deri Maksud Paşazâde Murad Paşa'nın
fevtinden, karındaşı oğlu Mehmed Mirza
Paşa'nın refinden), 394
Yusuf (mîr-i mîrân, vezîr)
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Cidde eski vâlisi
(22 Ca. 1200), 224
— Adana eyâleti mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (24 Ca. 1190), 223
— Alaiye livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (2 Ş. 1173), 229
— Bender ve Delvine sancakları mutasarrıfı ve
Bender Kalesi muhâfızı, Üsküb sancağı eski
mutasarrıfı (20 C. 1193), 138
— Habeş eyâleti ve Cidde sancağı mutasarrıfı,
Mekke-i Mükerreme Şeyhü'l-Haremi, Ha‑
leb eski vâlisi (4 L. 1196), 420
— Haleb eyâleti mutasarrıfı, Trablusşam eski
beylerbeyisi (26 R. 1195), 234
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— Hudâvendiğâr livâsı mutasarrıfı ve Varna
muhâfızı (19 Ra. 1188), 155
— Karahisar-ı Sahib livâsı mutasarrıfı ve Kay‑
seriyye sancağı eski mutasarrıfı (6 L. 1172),
163
— Karahisar-ı Sahib sancağı mutasarrıfı, Ada‑
na eski vâlisi (19 M. 1201), 165
— Karahisar-ı Sahib ve Niğde sancakları mu‑
tasarrıfı, Adana eski vâlisi (7 L. 1190), 164
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Alaiye sancağı eski
mutasarrıfı (Gurre-i Z. 1175), 157
— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Faş Kalesi
eski muhâfızı (23 C. 1170), 187

Yusuf Bey (mîr-i mîrân, Azmzâde Vezîr Meh‑
med Paşa'nın oğlu)
— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı (14 C. 1187),
259
Yusuf Bey
— Mamervan sancağı mutasarrıfı (16 S. 1167,
karındaşı Fethullah'ın refinden), 359
Yusuf Bey
— Rodos livâsı mutasarrıfı (26 Z. 1230), 436
Yusuf Bey
— Tikrit livâsı mutasarrıfı (21 Ra. 1117, ibkâ),
415

— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Yanya eski
mutasarrıfı (28 Ca. 1189, 55

Yusuf Beyzâde Ahmed, bk. Ahmed (bey, mîr-i
mîrân, Yusuf Beyzâde)

— Niğde Kırşehri livâsı mutasarrıfı, Goniya
sancağı eski mutasarrıfı (6 C. 1181), 190

Yusuf Efendi

— Niğde ve Karahisar-ı Sahib sancakları mu‑
tasarrıfı, Adana eski vâlisi (7 L. 1190), 185
— Sultanönü livâsı mutasarrıfı, Karesi sancağı
eski mutasarrıfı (13 Za. 1178), 160

— başdefterdâr, 178
Yusuf Hüsnü Efendi (Hâcegân-ı Dîvân-ı
Hümâyûn'dan)
— Belgrad defterdârı, 482

— Trablusşam eyâleti mutasarrıfı ve Cerde
başbuğu (19 S. 1191), 260

— Belgrad defterdârı (12 B. 1195, Mehmed
Emin Efendi'nin azlinden), 481

— Üsküb livâsı mutasarrıfı, Niğde eski muta‑
sarrıfı (Selh-i C. 1191), 97

— Belgrad Defterdârı (3 C. 1187, İbrahim Re‑
şid Efendi'nin azlinden), 480

— Yanya livâsı mutasarrıfı, Hudâvendigâr san‑
cağı eski mutasarrıfı (8 B. 1188), 63

— Belgrad defterdârı ve Belgrad rûznâmecisi
(7 Ş. 1183), 479

Yusuf (Rüstem Paşa ve Arslan Paşa'nın akraba‑
larından)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (12 R.
1212, Süleyman veled-i Mehmed'in fevtin‑
den), 319
Yusuf (Sultanönü sancağı mutasarrıfı Hüseyin
Paşa birâderi)
— Goniya livâsı mutasarrıfı ve Faş Kalesi
muhâfızı (15 Ş. 1179), 375
— Karesi livâsı mutasarrıfı (6 L. 1177), 157
Yusuf Âgâh Efendi
— Mîrî Kalyonlar kâtibi, Mevkûfâtî eski vekîli
(3 L. 1206), 507
Yusuf Ağa
— Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri ağası, eski Kul
kethüdâsı (2 Ca. 1200), 511

776

Yusuf Paşa (Bilal Beyzâde)
— Karesi livâsı mutasarrıfı, Resmo sancağı
eski mutasarrıfı (4 Za. 1189), 157
— Resmo livâsı mutasarrıfı ve Resmo Kalesi
muhâfızı (11 Ş. 1185), 145
Yusuf Paşa (Seyyid, mîr-i mîrân)
— Çorum sancağı mutasarrıfı (21 Ca. 1205),
210
Yusuf Paşa (vezîr)
— Delvine ve Bender sancakları mutasarrıfı
(20 C. 1193), 69
— Karaman eyâleti mutasarrıfı, Sivas vâlisi ve
Vidin cânibi seraskeri (14 M. 1205), 183
— Mora eyâleti muhassılı ve Anabolu Kalesi
muhâfızı (12 L. 1199), 459
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Yusuf Paşa (vezîr, Azmzâde)
— Habeş eyâleti mutasarrıfı, Hanya muhâfızı
(27 M. 1204), 421
— Hanya sancağı mutasarrıfı, Hanya Kalesi ve
Limni muhâfızı (12 L. 1203), 150
Yusuf Paşa (vezîr, Mehmed Paşazâde)
— İçil livâsı mutasarrıfı, Karahisar-ı Sahib
sancağı eski mutasarrıfı (4 B. 1201), 228
— Karahisar-ı Sahib sancağı mutasarrıfı, İçil
sancağı eski mutasarrıfı (16 Ra. 1202), 165
— Maraş eyâleti mutasarrıfı, Adana eski vâlisi
(20 Z. 1200), 219
Yusuf Paşa (vezîr, sadr-ı esbak)
— Bosna eyâleti mutasarrıfı, Köstendil eski
mutasarrıfı (12 R. 1205), 106
— Köstendil livâsı mutasarrıfı, Karaman eski
vâlisi ve Vidin seraskeri (6 S. 1205), 56
Yusuf Paşa (vezîr, sadr-ı sâbık)

— Mahcil sancağı hissedârı (Ahmed'in bilâ-ve‑
led fevtinden), 331
— Mahcil sancağı hissedârı (babası Atâullah'ın
fevtinden), 330), 331
— Mahcil sancağı hissedârı, 332
— Pertekrek livâsı eski mutasarrıfı (karındaşı
Ali Bey'in fevtinden), 328
— Pertekrek livâsı mutasarrıfı (25 B. 1183,
karındaşı Ali Bey'in fevtinden), 326
— Pertekrek sancağı eski mutasarrıfı (Ali
Bey'in fevtinden), 327
— Pertekrek sancağı mutasarrıfı (karındaşı Ali
Bey'in fevtinden), 327
Yusuf-ı sânî
— Acara-i Ulyâ livâsı hissedârı (23 Ra. 1214,
babası Ahmed Vehbi'nin fevtinden), 335
Yusufoğlanı karyesi (Yıldız nâhiyesi, Sivas san‑
cağı), 522

— Sivas eyâleti mutasarrıfı ve Vidin seraskeri
(11 L. 1204), 207
— Trabzon eyâleti mutasarrıfı ve Anapa seras‑
keri (11 N. 1206), 373
Yusuf Paşa
— Ankara livâsı mutasarrıfı ve Bender muhâ‑
fızı (17 Za. 1193), 168

Z
zâbitân, 103, 366, 385, 400, 489, 502, 513, 520,
529, 531
— kale, 400
zabt u rabt
— ahâli, 418, 425

— Kars eyâleti mutasarrıfı (10 L. 1174), 363

— eşkıyâ, 275

— Kars eyâleti mutasarrıfı ve Kars Kalesi
muhâfızı, Kars eski beylerbeyisi (9 Z. 1172),
363

— fukarâya, 367

— Kars eyâleti mutasarrıfı, Van eski beylerbe‑
yisi (5 L. 1170), 363
Yusuf Tayyâr (mîr, Süleyman'ın oğlu, Mîr Sâ‑
lih'in torunu)
— Livane ve Pertekrek sancağı hissedârı (25 Z.
1240), 321

— memleket, 117, 135, 221, 260, 268, 304, 313,
314, 343, 345, 353, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 436, 545, 546, 547, 548, 551, 553
— reâyâ, 220
— tâife-i Bektâşîyân, 370
— Urbân, 267
— vilâyet, 297, 350, 351

Yusuf Ziya Paşa, bk. Gâzi Yusuf Ziya Paşa

Zaçesne nâm-ı diğer Çernik livâsı, 114

Yusuf, (Dârendeli Hüseyin Paşazâde)

zahîre

— Kayseriyye livâsı mutasarrıfı, Maraş eski
beylerbeyisi (27 N. 1171), 187
Yusuf-ı Sânî (bey, Atâullah'ın oğlu)
— Mahcil sancağı hissedârı (7 L. 1221), 332

— akçesi, 469
— nazırı, 469
— nezâreti maâşı, 469
zahmdâr, 519
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Zaho livâsı/sancağı, 406
zahr-ı varaka, 496
Zaîmzâde Hasan Paşa, bk. Hasan Paşa (Zaîmzâde)
zaleme ve cebâbire, 383
zâlim, 385
— ve gaddâr, 296
zâlime mühîn, 380, 385
Zanapa karyesi (Ereğli nâhiyesi, Konya sancağı),
521
Zaralı Mehmed Paşazâde Abdullah Paşa, bk. Ab‑
dullah Paşa (mîr-i mîrân, Zaralı Mehmed
Paşazâde)

— Ergani madeni eski emîni, 275
Zihneli el-Hâc Seyyid Hasan Paşa, bk. Hasan
(Seyyid, Zihneli, ağa, paşa, el-Hâc, vezîr)
Zihneli Hasan, bk. Hasan (Seyyid, Zihneli, ağa,
paşa, el-Hâc, vezîr)
zimmet, 49, 61, 65, 66, 67, 69, 76, 241, 242, 268,
275, 276, 285, 310, 362, 363, 479, 480
— defterleri, 308, 356
— halîfesi, 373, 464
— ve Kalemiyye defterleri, 346, 349
— ubûdiyyet, 501, 503, 530
zirâat ve harâset, 555

Zaralızâde Abdullah Paşa, bk. Abdullah Paşa
(mîr-i mîrân, Zaralı Mehmed Paşazâde)

Ziriki livâsı, 393

Zaralızâde Feyzullah Paşa, bk. Feyzullah Paşa
(paşa, vezîr, Zaralızâde)

Ziyâret karyesi, 399

Zaralızâde Mehmed Paşa, bk. Mehmed Paşa
(vezîr, Zaralızâde)
Zaruşad livâsı/sancağı (Kars eyâleti), 366, 367
Zavrik
— Soğucak livâsı mutasarrıfı ve Soğucak Kale‑
si muhâfızı (8 L. 1169), 140
Zavrikzâde Ahmed Bey, bk. Ahmed Bey (Zav‑
rikzâde)
zâyi‘den ibkâ, 178, 495
zeâmet, 102, 103, 115, 178, 214, 215, 216, 243,
244, 245, 246, 347, 349, 366, 398, 399, 402,
459, 462, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 521,
522, 523, 525, 526, 527, 528, 532, 533, 534,
535, 536
zehâir/zehâyir, 352, 477, 500, 501, 502
— mîriyye, 472
Zend Kerim, 412
Zengene livâsı, 411
Zeynel
— Hoşab hükûmeti mutasarrıfı, 393
Zeynelâbidin (paşa)
— Acara ve İmirhavi livâsı mutasarrıfı (23 R.
1109, babası Mustafa Paşa'nın fevtinden),
306
— Acara ve İmirhavi sancakları mutasarrıfı, 359
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Ziştovi, 223
zuafâ, 60, 117, 298, 314, 347, 380, 381, 385, 386,
389, 561
— memleket, 60
zulm ü
— cevr, 284
— hasâret, 353
— taaddî, 80, 260, 272, 273, 284, 285, 297, 298,
304, 314, 324, 349, 352, 355, 371, 374, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 392, 395,
396, 436, 520, 549, 555, 556, 559, 561
— taaddî ve tecâvüz, 396
— taaddiyât, 302, 351
züamâ, 103, 114, 115, 214, 215, 244, 245, 246,
347, 350, 352, 380, 382, 384, 385, 386, 397,
400, 513, 514, 515, 517, 519, 520, 522, 523,
524, 525, 526, 529, 530, 535
Züfer
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (25 C.
1189), 513
— Rumeli eyâleti çavuşlar kethüdâsı (15 Ş.
1186, Mustafa'nın mahlûlünden), 512
Zülkadriyye mukâtaası, 236
Zülkadrzâde Ömer, bk. Ömer (Seyyid, paşa,
mîr-i mîrân, Zülkadrzâde)
zümre-i sârik, 272
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