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5 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ 
(973 / 1565–1566) 

< Özet ve İndeks > 



 

Ö N S Ö Z 
 

Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi gören ve devletlerin 
hâfızası olarak telâkki edebileceğimiz arşivler Türk devlet geleneğinde 
önemli bir yere sahip olmuşlardır.  Tarihimizde arşivcilik geleneği, Orta 
Asya Türk devletlerine kadar uzanmaktadır. 

Uygurlar'da başlayan sistemli bir arşiv meydana getirme hareketi, 
Anadolu Selçukluları'nda gelişerek, Osmanlı Devleti'nde zirveye 
ulaşmıştır. Türk-İslâm ahlâkından gelen yazılı kâğıda saygı gösterilmesi 
geleneği, devlet işlerine âit yazılı vesikaların müsveddeler de dahil olmak 
üzere titizlikle muhafaza edilmesine yol açmıştır. 

Arşivin, bir milletin tarih ve kültür hazinesi olduğunu idrak eden 
Osmanlı Devleti, bu vesikaları âdeta bir hazine gibi telâkki etmiş ve 
bunları muhafaza için kurmuş olduğu arşiv teşkilâtına da "Hazine-i 
Evrâk" adını vererek, bu vesikalara ne derece önem atfettiğini 
göstermiştir. 

Adriyatik'ten Çin Denizi'ne kadar uzanan üç kıta üzerinde, çok geniş 
bir coğrafyada hükümrân olan ve bünyesinden otuza yakın devlet çıkaran 
Osmanlı Devleti'nin, yüzyıllar boyunca büyük bir dikkat ve özenle 
oluşturduğu arşivler; uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında 
bulunan Balkanlar, Kırım ve Kafkaslar, Orta Doğu, Arab Yarımadası, 
Akdeniz Adaları ve Kuzey Afrika'daki pekçok devletin kültür, iktisat ve 
siyasî tarihlerinin gün ışığına çıkarılmasında, milletlerarası hakların 
ispatı ve korunmasında, ayrıca vatandaş haklarının gerektiğinde hukukî 
mesnedi olması bakımından, birinci el kaynak olan belgeleri bünyesinde 
bulundurması sebebiyle müstesna bir ehemmiyete sahiptir. 

Bugün, Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan 
devletlere mensup araştırmacılar, kendi millî arşivlerini kurmak, toplum 
ilimleri açısından var oluşları ile ilgili meseleleri incelemek, tespit etmek 



ve değerlendirmek için, Osmanlı Arşivi'nde araştırmalar yapmak 
mecburiyetini duymaktadırlar. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, sahip olduğu üç yüz bin defter ve 
yüz elli milyonu aşkın vesika ile dünya arşivleri arasında müstesna bir 
yere sahip olan Osmanlı Arşivi'ndeki belge ve defter koleksiyonlarının, 
yerli ve yabancı ilim dünyasına tanıtımı ile ilgili olarak, 1992 yılı 
başından bu yana belge yayınını sürdürmekte olup, "3 Numaralı 
Mühimme Defteri" bunun güzel bir örneğini teşkil etmektedir. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bu defa da, Osmanlı Devleti'nin; 
devlet idaresi, kara ve denizlerdeki askerî gücü, siyasî ve malî güç olarak, 
edebî, mimarî, musikî gibi kültür ve medeniyet tarihinde zirvede olduğu 
Kanunî Sultan Süleyman döneminin son yılı olan H. 973 (1565-1566) 
tarihli ve ağırlıklı olarak Zigetvar seferi ile ilgili hükümlerden oluşan 
"5 Numaralı Mühimme Defteri" ni yayına hazırlamış bulunmaktadır. 

Zigetvar'ın fethinden 428 yıl sonra, Kanunî Sultan Süleyman'ın 
heykelinin Zigetvar'a dikilmesi ile Zigetvar Seferi'ne ait hükümlerin yer 
aldığı bu defterin yayınının aynı zamana rastlaması güzel bir tesadüf 
olup, "5 Numaralı Mühimme Defteri"nin neşrinin ilim tarihi ile kültür ve 
medeniyet tarihimizin zenginliğini ortaya koyması bakımından önemli 
bir katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Eserin hazırlanmasında emeği 
geçen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personeline teşekkür eder, 
ilgililere yararlı olmasını dilerim. 

 

 A. NACİ TUNCER 
 Başbakanlık  Müsteşar V. 
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S U N U Ş 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nden devralmış olduğu 
zengin tarihî miras ve Cumhuriyet döneminde teşekkül eden arşiv 
malzemesi ile dünyanın en zengin arşivlerine sahip ülkelerden biri 
durumundadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ise, çok köklü bir tarihe ve 
zengin bir kültüre sahip olan Osmanlı Devleti'ne ait arşiv malzemesinin 
en fazla bulunduğu müessese olma hüviyetine sahiptir. Zaman itibarıyla 
kesintisiz olarak devam eden ve uzun bir süreyi içine alan Osmanlı belge 
ve defter koleksiyonlarının bir benzeri, dünyanın pek çok arşivinde 
mevcut değildir. Yaklaşık 150 milyon belge ve 300 bin deftere sahip olan 
Osmanlı Arşivi'nin emsalleri arasında çok müstesna bir yeri vardır. 

Türk arşivlerinde muhafaza edilmekte olan çok çeşitli ve değerli 
arşiv malzemesi arasında başlıcaları; fethedilen ülkelerin arazisini tescil 
eden ve toprağın mülkiyet ve tasarruf sistemi ile vergi nispetlerini 
göstermek için tutulan ve devlet topraklarının esas kaydı olduğundan 
tapu hükmünde bulunan, bu yüzden de bu şekilde adlandırılan "Tapu 
Tahrir Defterleri" veya "Defter-i Hâkânîler"; Osmanlı padişahlarının 
ülkenin dört bir yanındaki idarecilere gönderdikleri ferman, berat ve 
benzeri yazışmaları ihtiva eden ve Osmanlı idarî teşkilât yapısını ortaya 
koyması bakımından büyük önem arz eden "Mühimme Defterleri"; Ru’ûs 
Dairesi tarafından görevlilere verilen nişan, rütbe, tayin ve terfi 
kayıtlarını ihtiva eden "Ru’ûs Defterleri"; ülkenin çeşitli bölgelerindeki 
mahallî mahkemelerde kadılarca verilmiş hükümleri ihtiva eden "Şer’î 
Siciller"; devletlerarası yazışmaların yeraldığı "Nâme-i Hümâyûn 
Defterleri" ve vakıf şartlarını bildiren "Vakfiyeler"dir. 

* 

Osmanlı Devleti, Tanzimat dönemine kadar merkez ve taşrada 
kurulan Divânlarla yönetilmiştir. Eski Türk devlet geleneğinde basit 
şekillerde görülen Divân sistemi, Türk ve İslâm devletlerinde geliştirilerek 



Anadolu Selçuklularının tesiriyle, Osmanlı Devlet teşkilâtında yapısı ve 
işleyişi kanunnâmelerle tespit edilerek müesseseleşmiştir. 

Osmanlı Divânlarının merkezde kurulanları, başta Divân-ı 
Hümâyûn olmak üzere İkindi Divânı, Sadâret Kaymakamlığı Divânı, 
Defterdar ve Kapudan Paşa Divânı'dır. Bu Divânlar, yönetimde 
günümüzdeki bir istişare meclisi, yargıtay, yüksek hakemler kurulu, 
genelkurmay veya bir kabine gibi rol oynamakta idiler. 

Divân-ı Hümâyûn, bütün devlet ve millet meselelerinin görüşülerek 
karara bağlandığı, her türlü dâva ve şikâyetlerin halledildiği Osmanlı 
Devleti merkez teşkilâtında padişah adına hüküm veren üst düzey karar 
organıdır. 

Divân-ı Hümâyûn XIV. yüzyıldan itibaren, yazışmalarını, müzakere 
sonucu aldığı kararları, ferman ve beratları düzenlenmek üzere Divân ve 
Mâliye kalemlerine havale etmek suretiyle yürütmüştür. 

Osmanlı Arşivi'nin en büyük hususiyeti, Türkiye'nin olduğu kadar, 
bugün müstakil devlet kurmuş Orta ve Yakın Doğu, Balkan, Akdeniz, 
Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinin kültür, iktisat ve siyasî tarihlerinin gün 
ışığına çıkarılması, milletlerarası hakların ispatı ve korunmasında, 
ayrıca vatandaş haklarının gerektiğinde hukukî mesnedi olması 
bakımından sahip olduğu müstesna değeridir. 

* 

Osmanlı Arşivi'nde kayıt tarzına göre; tahrir, mazbata, hülâsa 
kayıt, aynen kayıt, vâride, sâdıra, jurnal başlıkları altında değişik 
türlerine rastlanılan defterler, Osmanlı bürokrasisi ve arşivciliğinde 
temel unsurdur. 

XVIII. yüzyılda Osmanlı bürokrasisi terimlerine "Mühimme-nüvîs", 
yani mühim emirleri yazan kâtipler zümresi diye bir yenisi daha 
eklenmiştir. Bunlar, Divân-ı Hümâyûn'un "mühim" olarak 
vasıflandırdığı konuları kaleme almakla görevlendirildikleri için diğer 
kâtiplerden daha imtiyazlı, güzel yazı yazan, güvenilir ve görevine bağlı 
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kimselerdi. Mühimme-nüvîsler başka yazıları yazmakla meşgul olmayıp, 
ancak mühim konuları yazmakla görevlendirilirlerdi. 

XVI. yüzyılın ortalarından XX. yüzyılın ilk yıllarına ulaşan bir 
dönem içinde -küçük zaman bölümleri hariç- ortalama 350 yıllık zaman 
dilimi itibarıyla, hiçbir Doğu ve Batı devletinde bulunmayan kültür ve 
tarih zenginliğini ihtiva eden Mühimme Defterleri, Osmanlı Arşivi defter 
serileri içinde şüphesiz önemli yer tutar. Ana konularını; devleti 
ilgilendiren siyasî, iktisadî, kültürel, sosyal ve harp tarihine dâir üst 
düzey kararlar teşkil eder. 

Divân-ı Hümâyûn toplantılarında müzâkere edilen dahilî ve haricî 
meselelere ait siyasî, askerî, içtimaî ve iktisadî önemli kararların 
kaydedildiği defterlere "Mühimme Defterleri" adı verilmiştir. Osmanlı 
Arşivi'nde 961-1323 (1553-1905) tarihleri arasında tutulmuş 266 adet 
Mühimme Defteri mevcuttur.  

Mühimme Defterleri, hükümlerin sâdır oldukları Divânlar 
bakımından dört ayrı grupta değerlendirebilir:  

1- Padişahın payitahtta bulunduğu sırada, Sadrâzam 
başkanlığındaki Divân toplantısından çıkan emirlerin kaydolunduğu 
Mühimme Defterleri, 

2- Rikâb Mühimmesi: Sadrâzamın sefer veya başka bir sebeple 
payitahttan ayrılırken yerine vekil olarak bıraktığı Rikâb kaymakamı 
veya Sadâret kaymakamı denilen görevli başkanlığında toplanan 
Divânda alınan kararların yazıldığı defterler, 

3- Ordu Mühimmesi: Ordu ile birlikte sefere çıkan sadrâzamın sefer 
sırasında akdettiği Divân toplantılarında alınan kararların yazıldığı 
defterler, 

4- Kaymakamlık Mühimmesi: Padişah ve sadrâzamın aynı anda 
Dersaadet'ten ayrıldığında, devlet işlerini tedvir etmek üzere tayin edilen 
Sadâret Kaymakamı'nın müstakil olarak akdettiği Divânlarda alınan 
önemli kararların yazıldığı defterler, 
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Mühimme Defterlerindeki kayıtlar, mahalline -muhatap makama- 
gönderilen berat ve fermanların suretleri hüviyetindedir. Sadrâzamın 
başkanlığında, kubbe vezirleri, Anadolu ve Rumeli kazaskeri, defterdar ve 
nişancının katıldığı Divân toplantılarında alınan kararlar, padişah 
tasdikinden geçtikten sonra kronolojik sıra içinde defterlere 
kaydedilmiştir. 

Önemli bir husus da, deftere kaydetmenin, yani tescil işleminin; 
hükme bağlamanın bir ifadesi olmasıdır. Divândan verilen bir karar veya 
neticelenen bir dâva, ferman şeklinde hazırlanmadan evvel, tashih edilen 
müsveddesi ilgili defterine kayd olunmamışsa, bir hüküm ifade 
etmemektedir. 

Defterlerdeki bir kaydın iptali veya tashih edilmesi ancak padişahın 
iznine bağlıdır. Nişancının, yani ilk dönemlerdeki Divân kalemleri 
şefinin defterler üzerinde tashih yapabilmesi, padişahın "Kendi kalemiyle 
düzeltme yapabilir" müsaadesini taşıyan fermanıyla mümkündür. 
Mühimme veya diğer ahkâm defterlerindeki bir hüküm kaydının 
geçersizliği, yani "terkîn" edilmesi veya kaydedilen bir fermanın 
kaydedilmeden önce "şakk", yani iptal edilerek yırtılması, emr-i âlî, yahut 
hatt-ı hümâyûn ısdârı ile yerine getirilir. Bu durum, defter kayıtları 
üzerine yatık çizgi ile çekilen terkîn çizgilerinin uç tarafında yazılı 
"ber-mûceb-i hatt-ı hümâyûn" ifadesinden veya hükmün baştarafındaki 
"terkîni bâbında fermân-ı âlî mûcebince kayd-ı terkîn..." şerhlerinden 
anlaşılmaktadır. 

Mühimme Defterlerinin tertibinde şekil ve muhtevâ yönünden bir 
tekâmül göze çarpmaktadır. Klasik döneme ait (1553-1642) ilk defterler 
başlık taşımazlar. Yazıları daha karmaşıktır. İlk sayfalarda başlık yerine 
sadece kayıt tarihini belirten Arapça toplantı günü ve onun hemen 
altında ay ve yıl yazılıdır. 

Mühimme Defterlerindeki hüküm tarihlerinin yazılışı, ilk 
dönemlerde, yukarıda bahsedildiği üzere "başlık tarih" atmak suretiyle 
olmuştur. Daha sonraları bu usulden vazgeçilerek; günler, evâil, evâsıt ve 
evâhir tâbirleriyle onar günlük dilimler hâlinde ifade olunmaya 
başlanmıştır. 

X 



Mühimme Defterlerinde yer alan konuları; devrin zaman, mekân ve 
telakkîsi çerçevesinde mühim görülen bahisler teşkil eder. Bazen hüküm 
metinleri içinde geçen "Bu husûs mevâdd-ı mühimmedendir." veya 
"Husûs-ı mezbûr mühimmâtdandır." şeklindeki ifadeler ile konuların 
önemine dikkat çekildiği görülmektedir. 

* 

Mühimme Defterlerinin yukarıda ifade edilen şeklî özellikleri 
yanında, muhteva bakımından önem ve değerlerini de aşağıdaki 
başlıklarda toplamak mümkündür: 

1- Mühimme Defterleri, Osmanlı Devleti'nin merkez ve taşra 
teşkilâtındaki idarî ve askerî organların yapısı, karşılıklı münasebetleri, 
çalışma tarzları, fonksiyonları hakkında önemli kaynaktır. Müesseselerin 
organizasyon ve işleyişi, hukukî prosedür hükümlerinin tetkikiyle 
anlaşılabilir. 

2- Komşu ülkeler ile Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Arabistan 
Yarımadası, Kafkaslar ve Rusya tarihleri açısından önemli bilgiler ihtiva 
ederler. 

3- Osmanlı Devleti'nin, gayrimüslim tebeası ile olan münasebetleri, 
azınlıklar hukuku, halkın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının temini 
hususlarındaki yönetim politikası, ibadet ve âyin serbestiyeti, mâbedlerin 
inşası gibi konular Mühimme Defterlerinde çokça görülür. 

4- Hac organizesi, surre alayları ve mukaddes beldelere götürülen 
hizmetler, konu olarak ayrı bir yer tutar. 

5- Osmanlı kültür ve sanat faaliyetleri cümlesinden, imar ve iskân 
siyaseti, çevre ve belediye hizmetleri, sağlık ve eğitim işleri, geniş vakıf 
idarelerinin problemleri ve teftişleri bakımından da zengin malzeme 
ihtiva ederler. 

6- Sayıları hayli fazla olan ve Ordu Divânı'nca tutulan Mühimme 
Defterleri, askerî tarih, harp tarihi ve lojistik hizmetler tarihi yönünden 
de birinci elden kaynaktırlar. 
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Netice olarak, XVIII. yüzyılda devlet işlerinin Divân-ı Hümâyûn'dan 
Paşa Kapısı'na kaydığı, Bâb-ı Âlî'nin, yönetimde ağırlığının hissedilmeğe 
başladığı dönemlerde yavaş yavaş padişah fermanlarının yerini 
sadrâzam buyrulduları almaya başlamış ve bu buyruldular için "Ayniyat 
Defteri" adı altında, yeni bir defter türü tutulmaya başlanmıştır. 
Bununla birlikte, mühimme kayıtlarını tutan Divân kalemleri az 
sayıdaki kâtip kadrosu ile Sadâret teşkilâtı içinde yer alarak Osmanlı 
Devleti'nin son dönemlerine kadar eski görevini sürdürmüştür. 

* 

Defterlerde kayıtlı hükümler, Divân-ı Hümâyûn kararı gereğince 
ferman şeklinde düzenlenerek ilgililere gönderilen emirlerin suretleridir. 
Bu suretlerin diğer kayıtlarını veya asıllarını ilgili devlet, beylerbeyilik ve 
şer‘î sicil arşivlerinde bulmak mümkündür. 

Bazen hüküm kayıtları arasına, Osmanlı diplomatiğinde padişaha 
mahsus vesikalardan olan berat ve nâme-i hümâyûn suretleri de 
girmiştir. Divândan, padişah adına çıkan ve hüküm niteliğini taşıyan bu 
emirler, devrin kayıt tekniği icabı, birbirlerinden kolaylıkla tefrik 
edilebilmektedir. Fermanlar "... hüküm ki" hitabı ile başlarken, beratlar 
"nişân-ı hümâyûn hükmü oldur ki" giriş cümlesiyle kaydolunmuştur. 
Yabancı devletlere gönderilen nâme-i hümâyûnlar ise "...'a nâme-i şerîf 
yazıla ki" başlığını taşımaktadır. 

Emirler daha çok beylerbeyi, sancakbeyi ve subaşı gibi idarî 
kadrolara gönderilmiştir. Vilâyet ve sancak kadılıklarına yazılan 
hükümler ikinci sıradadır. 

Defterler, Osmanlı diplomatik ilmi açısından da önemlidir. Daha 
sonraki yıllarda tutulan Mühimme Defterlerinde rastlanmayan kayıtlar 
ve notlar, bürokrasi açısından ehemmiyet arz ettiği gibi, fermanların 
yazılıp gönderilişine kadar kalemlerde geçirdiği safhalara dâir 
diplomatik (belge ilmi) konuları da aydınlatmaya yardımcı olmaktadır. 

Öte yandan nişan, yani berat kaydı, nâme-i hümâyûn suretlerinin 
defterde bulunuşu, belge cinslerine klasik dönemden örnekler olarak 
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belgelerin asıllarıyla defter kayıtlarının karşılaştırılmasına fırsat vermesi 
açısından önemli bir husus olarak zikredilebilir. 

* 

Günümüzün gelişmiş ülkelerinin arşivlerinde "yayınlanmış arşiv 
dokümanları bölümü" teşkil edildiği ve yüzlerce cilt koleksiyonların 
yayınlandığı dikkate alınırsa, yayın konusunun ciddiyeti çok daha iyi 
anlaşılır. Bu sebeple, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
1992 yılı başından bu yana yayın hayatına önemli eserler kazandırmış, 
dış siyasî gelişmelere paralel olarak, Türk dünyasına yönelik belge neşri 
çalışmalarının yanı sıra, arşiv idare ve tekniklerine dâir telif ve tercüme 
eserler, hizmet içi eğitim ders notları, arşiv kılavuzu ve bibliyografik 
birçok yayın ile arşivlerin temel görevlerinden birini yerine getirme 
hususunda çok önemli mesafe katetmiştir. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü olarak "Divân-ı Hümâyûn 
Sicilleri"ni yayınlama çalışmamıza, 1993 yılında neşretmiş olduğumuz "3 
Numaralı Mühimme Defteri"nden sonra, bu defa da Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi'nde bulunan ve Kanunî Sultan 
Süleyman'ın hükümdarlığının son yılına ait "5 Numaralı Mühimme 
Defteri"ni yayınlayarak devam etmekteyiz.  

5 Numaralı Mühimme Defteri H. 973 (1565-1566) yılına ait olup 703 
sayfadır. Defterde 1989 hüküm ve bu hükümlerin suretlerinin 
gönderildiği yerlerin kayıtlarını ihtiva eden 452 suret kaydı vardır. 

Defterin kapağında Evâil-i Muharrem 972 - Evâil-i Zilhicce 973 
tarihleri bulunmasına rağmen, defterde Gurre-i Muharrem 973 - 3 
Zilhicce 973 (29 Temmuz 1565 - 21 Haziran 1566) tarihleri arasına ait 
hükümler yer almaktadır. 

Mahzen Defteri'ndeki kayıt numarası, tarihi ve sülüs hattıyla yazılı 
"Defter-i Mühimme" ibaresi, defterin kapağındaki oval etiket üzerinde yer 
almaktadır. Orijinal cildi fersûdeleşmiş ebru kaplıdır. Sırtı deri kaplı, 
köşebentler yıpranmış deri ağızlıklıdır. Cilt kapağının yanakları 
ebruludur. 17.5x24 cm ebadında ve 6.5 cm. kalınlığındadır. 703 sayfalık 
defterin baş ve son kısımlarında ikişer sayfa ile 547, 581 ve 583. sayfaları 
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boştur. Üçüncü sayfasının üst kısmında "Cüz’-i Evvel Ahkâm-ı mîrî fî 
sene 973" yazılı olup, sayfanın alt tarafı boş bırakılmıştır. Dördüncü 
sayfa "Yevmü'l-ehad fî gurre-i Muharremü'l-harâm sene 973 der-zamân-ı 
Hazret-i Mehmed Paşa, Kostantıniyye" kaydı ile başlamakta, gurre-i 
Muharrem 973 tarihli ilk hüküm Çorlu kadısına, 3 Zilhicce 973 tarihli ve 
1989 numaralı son hüküm de Mitroviçe kadısına yazılmıştır. 

Neşredilen Mühimme Defterinin önemli bir özelliği de "sefer" 
kayıtlarını ihtiva etmesidir. Osmanlı Arşivi'ndeki Mühimme Defterleri 
genel serisi içerisinde birçok defterin "Ordu Mühimmesi" başlığı ile yer 
aldığı görülür. Bunlar; ordu divânından çıkan ferman suretlerini ihtiva 
eden müstakil sefer kayıtları hüviyetindedirler. 5 Numaralı Mühimme 
Defteri ise, eski tâbirle "hazar ve sefer" kayıtlarını bir arada 
bulundurmaktadır. Yani barışta ve savaşta kurulan divânlardan sâdır 
olan hükümler bu deftere toplanmıştır. 

Sadece 5 Numaralı Mühimme Defterine ait olan bu özellik, 
1511-1989 numaralar arasındaki hüküm kayıtlarından anlaşılmaktadır. 
Defterin son kısmında bulunan ve hacim itibariyle dörtte üçünü teşkil 
eden bu kayıtların tarih çizgilerinin yanında, Zigetvar seferine çıkan 
ordunun konakladığı yerlerin -menzillerin- adı yazılmıştır. Divânın 
toplantı gününe işaret eden ve Hicrî takvimle ay adının açıkca, günün ise 
rakam ve Arapça gün adıyla birlikte satırı kaplayan (ortalayan) bir çizgi 
hâlinde yazıldığı görülen bu tarihler, aynı zamanda, altında kayıtlı 
ferman ve berat suretlerinin karara bağlandığı günü belirtmektedir. 
Padişahın da bizzat sefere katıldığı tarihlerin kenarındaki "Padişah ata 
binip şikâr buyurdular" veya "Padişah Divân ile Edirne'den kalkıp 
Kemalağa Karvansarayı nâm mahalde karâr eylediler" gibi notlardan 
anlaşılmaktadır. Çatalca-Edirne-Filibe-Sofya ve Niş'ten Belgrad'a kadar 
uzanan ve daha ileride yüzlerce kilometre uzunluğundaki sefer 
güzergâhında, kırkın üzerinde menzil adı geçmektedir. Oysa defterin 
başlangıcında "ahkâm-ı mîrî" başlığıyla kaydedilen ve 1 ilâ 1499 sıra 
numaraları arasında kayıtlı hükümlerin tarih çizgileri üzerine 
"Kostantiniyye" notu düşüldüğü görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak 
defterin iki kısımdan teşekkül ettiğini, 1 ilâ 548. sayfalar arasındaki 
birinci kısmın İstanbul'daki Divân-ı Hümâyûn'a; 549-703. sayfalar 
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arasındaki ikinci kısmın ise Ordu Divânına ait kayıtları ihtiva ettiğini 
söylemek mümkündür. 

Osmanlı döneminde seferlerin devlet yönetiminin aksamasına 
sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirildiği bilinmektedir. Osmanlının 
büyük askerî harekâtları esnasında, yalnız askerî işler için değil, malî ve 
idarî işlerin halli için de Divân-ı Hümâyun dairesindeki bazı görevlilerin 
orduyla birlikte sefere katılmaları ve karar almak için gerekli defterleri 
de beraberlerinde götürmeleri bu sebepledir. Mühimme Defterlerinde; 
orduyla beraber yola çıkarılan Divân, Mâliye ve Defterhâne defterlerinin 
korunmasına ve emniyet içinde konak mahallerine ulaştırılmasına dâir 
yüzlerce hüküm kaydı bulunmaktadır. "İdâre-i umûr-ı devlet ve ordu" için 
son derece lüzumlu olduğu belirtilen bu defterlerin konaklar arasındaki 
nakli esnasında "Devlet-i Aliyye'nin hazînesi mesâbesinde" oldukları 
hatırlatılarak, "bir varak ve bir harfine hata ve zarar erişmek lâzım gelir 
ise" ilgililerin cevap vermeye güç yetiremeyecekleri, yayınlanan 
fermanlarda ifade edilmektedir. 

Yayınlanan bu defterin ikinci kısmını teşkil eden kayıtların, 
yukarıda verdiğimiz bilgiler çerçevesinde; padişahın mutlak vekili 
sadrâzamın başkanlığında toplanan Ordu Divânı'ndan çıktığını 
belirtmek gerekir. Divânın asıl üyelerinin sefere katılacağı, İstanbul ve 
Edirne'de Sadâret kaymakamı ve Divân-ı Hümâyûn üyelerinin 
vekillerinin toplayacakları divânlar ile devletin diğer işlerini takip 
edecekler hakkında kanunnâmeler düzenlenmiştir. 

Bu defterde 299, 526, 724, 1145 ve 1949 numaralı hükümlerin 
üzerlerine iptal çizgisi çekilerek iptal edilmiş olup, bunlardan 299 
numaralı hüküm 304 numaralı, 724 numaralı hüküm de 740 numaralı 
olarak tekrar, 1145 numaralı hüküm ise 1164 numaralı olarak daha 
mufassal bir şekilde yeniden yazılmıştır. 50 ve 1082 numaralı 
hükümlerin hitap cümlesinden sonrası yazılmamıştır. 1204, 1309 ve 1702 
numaralı hükümler ise hitap cümlesinden sonra konuya ait bazı şeyler 
yazıldıktan sonra yarım bırakılmıştır. 977 numaralı hüküm yarım 
bırakılıp, 980 numarada tam olarak yeniden yazılmıştır. 983 numaralı 
hüküm noksan olup, üzerinde mükerrer kaydı vardır ve 1018 numaralı 
olarak yeniden ve tam olarak yazılmıştır. 
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204 ve 223, 800 ve 820, 853 ve 854, 893 ve 904 numaralı hükümler 
ile 1959 ve 1960 numaralı hükümler birbirlerinin aynısıdır. 1052 ve 1147 
numaralı hükümlerin üzerlerinde mükerrer kaydı bulunmakta olup, 1052 
numaralı hüküm 1085 numaralı olarak yeniden yazılmıştır. 

Tarihler, Divânın akdolunduğu veya hükümlerin deftere geçirildiği 
günü işaret eden başlıklar hâlinde görülmektedir. Bu tarihlerde gün ve yıl 
rakamla; ay ve gün adları ise Arapça olarak "Yevmü'l-ahad fî 17 
Ramazanü'l-mübârek" misalinde olduğu gibi yazılmıştır. Gün adının son 
harfi satır sonuna kadar uzatılmıştır. 

Defter 20, 22, 24 ve 26 gibi farklı sayfalardan teşekkül eden 30 
formadan ibarettir. Defterin sayfa numaraları, siyah mürekkeple 
sayfaların sağ ve sol üst köşelerine konulmuştur. Sayfa ve fasikül 
numaraları orijinal olup, devrin kâtiplerince yazılmıştır. 

Hükümler genellikle kronolojik sıra içerisinde yazılmış olup, çok az 
bir kısmı kronolojiye uymamaktadır. Hüküm numaraları daha sonradan 
kurşun kalemle verilmiştir. Her bir hükmün başında kayıtların temize 
çekilerek ferman şeklinde düzenlendiğini belirten "yazıldı" notu 
bulunmaktadır. Ayrıca hükümlerin üst kısmında dikey olarak yazılmış, 
muhatap makama ulaştırılmak üzere ferman ve beratın teslim edildiği 
görevliyi ve teslim tarihini bildiren kayıtlar bulunmaktadır. Bazı 
fermanların gönderildiği makamın önemine göre mühürlü kese veya 
madenî kozalaklar içinde gönderildiği de bu kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. 

Defterin dili, sade ve anlaşılabilir bir Türkçedir. Defterde kullanılan 
kâğıt âharlı, kalın ve sarımtrak renklidir. Kâğıtlarda değişik figürlü 
fligranlar vardır. İlk sayfada, sayfanın ortasında yatay olarak büyükten 
küçüğe doğru sıralanan üç adet hilâl; 586. sayfada, ucunda altı köşeli 
yıldız olan çapa; 606, 616, 622, 628 ve diğer bazı sayfalarda da çapraz ok 
vardır. 

Defter XVI. yüzyıl resmî yazışmalarındaki karakteristik Divânî 
kırması yazı türü ile kaleme alınmıştır. Değişik kaligrafisinden, yazıların 
farklı kâtipler tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır.Yazılar genellikle 
okunabilir özellikte olmasına mukabil, bazen aynı sayfada çok güzel bir 
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yazı yanında, bozuk ve okunması çok zor yazılar da vardır (bkz. : 78, 81, 
125, 171, 180, 193, 197, 218, 302, 331, 476, 512, 513, 515, 516, 529, 546, 
564, 579, 593, 602, 607, 637, 666. ss.). Bazı hükümler de nokta 
kullanılmadan çok bozuk bir yazı ile yazılmıştır (bkz. : hkm. 155, 187, 
188, 416, 868, 1400, 1401, 1402, 1455, 1497, 1531, 1532, 1734, 1735, 
1869). 

Bütün bunların yanında devrin kâtipleri tarafından kayıtlar üzerine 
sonradan tashih maksadıyla yapılan ilâveler de noktasız ve bozuk 
olduğundan, ibareler güçlükle okunabilmektedir. Satırlar çoğunlukla sık 
yazılmıştır. Satır sıklığının yanı sıra sayfalarda mümkün olduğunca boş 
yer bırakmamak için yatık ve iç içe girdirilmiş hüküm kayıtlarının da 
sayfa düzenine sığdırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 

* 

5 Numaralı Mühimme Defteri, ait olduğu tarih itibariyle bir yıl gibi 
dar bir zaman dilimini ihtiva etmesine rağmen, çok geniş bir coğrafyada, 
çok değişik makam ve belde idarecilerine hitaben yazılan emirleri ihtiva 
etmektedir. Hükümler, Dersaaadet'te bulunan vezir, kadı, yeniçeri ağası, 
sekbanbaşı, koyun emini gibi makamlara; Anadolu, Rumeli, Rum, 
Erzurum, Van, Diyarbakır ve Karaman beylerbeyilerine; devletin uzak 
sınırları olan Afrika'da Mısır, Haleb ve Cezâyir beylerbeyiliklerine; 
Hicaz'da Yemen beylerbeyi ile Mekke, Medine ve Kudüs kadılarına; 
Rodos, Mora, Midilli, Morova gibi adaların bey ve kadılarına; Kuzey'de 
Kefe beyine; Avrupa'da ise Budun, Tımışvar ve Rumeli beylerbeyi ile 
Mohaç, Bosna, Akkirman, Klis, Zaçesne, Avlonya, Selanik, Silistre, 
Brayil, Kili, İlbasan, Pojega, Sirem, Semendire, Sekçuy, Solnok, Filek, 
İnebahtı ve Belgrad gibi yerlerin bey ve kadılarına yazılmıştır. Ayrıca 
Leh, Moskov, Portekiz, Erdel ve Fransa kralı ile Venedik dojuna ve Kırım 
hanına yazılan 40 kadar nâme-i hümâyûn da defterde yer almaktadır. 

Hükümlerin yazıldığı emre muhatap olan makam tek olabildiği gibi, 
birden fazla da olabilmektedir. Birden fazla makamı ilgilendiren 
emirlerde, hükümlerin hemen altında yer alan "bir sûreti" kaydından 
dağıtımın nerelere ve kimlere yapıldığını görmek mümkün olmaktadır. 
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Defterin kaleme alındığı H. 973 (1565-1566) yılı olayları kısaca şöyle 
zikredilebilir: 

29 Şaban 972 (1 Nisan 1565)de Kızıl Ahmedlü Mustafa Paşa'nın 
Serdarlığı ve Piyale Paşa'nın Kaptan-ı Deryâlığında Malta Seferine çıkan 
Osmanlı Donanması; Malta'nın Saint-Elme Kalesi'ni ve Saint-Michel 
Kalesi'nin Castille burcunu ele geçirmesine rağmen deniz mevsiminin 
geçmesi, donanmanın erzakının azalması, Turgut Paşa'nın şehâdeti ve 
Haçlı Donanmasının Malta'ya yardıma gelmesi gibi sebepler sonucu 15 
Safer 973 (11 Eylül 1565)de, 5 ay 10 gün süren seferden netice alamadan 
İstanbul'a hareket etmiştir. 

Osmanlı Devleti'ne haraç veren ve Cenevizliler tarafından 
müstemleke olarak idare edilen Sakız adasının idarecilerinin yıllık 
haraçlarını vermemeleri üzerine adanın fethi ile görevlendirilen Kaptan-ı 
Deryâ Piyale Paşa 24 Ramazan 973 (14 Nisan 1566)de Sakız adasını 
fethedip Sakız beylerini Kefe'ye gönderir. 

Yine bu yıl Osmanlı Devleti'ne tâbi olan Erdel Prensi Zigmond'un 
Sakmar Kalesi'ni Avusturyalılardan alması, Avusturyalıların da 
Osmanlılardan Tokay ve Serenc kalelerini almaları, Osmanlı Devleti ile 
Avusturya'nın arasını açar. Osmanlı Devleti Avusturya'dan Tokay ve 
Serenc kalelerinin derhal iadesini, Erdel Prensliği'ne tecavüzden 
vazgeçmesini ve İmparatorluğun evvelce taahhüt etmiş olduğu haraçların 
muntazaman tesviyesini ister. İki devlet arasında devam eden uzun 
müzâkerelerin netice vermemesi ve Avusturya İmparatoru 
Maksimilyan'ın Osmanlı Elçisi Hidayet Çavuş'u rehine olarak Viyana'da 
tutması üzerine Kanunî, Avusturya üzerine sefer açıp Eğri ve Zigetvar 
kalelerini fethederek Avusturya'yı tekrar itaat altına almaya, Tokay ve 
Serenc kalelerini istirdat edip Erdel'in emniyetini temin etmeye karar 
verir. 

9 Şevval 973 (29 Nisan 1566) tarihinde sefer için otağını 
Edirnekapısı dışına kuran padişah ve ordu, 99 günlük uzun bir 
yürüyüşten sonra 18 Muharrem 974 (5 Ağustos 1566)de her tarafı Almas 
nehriyle ve bir takım göller ve bataklıklarla çevrilmiş olup, birbirlerine 
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köprülerle bağlı üç ada hâlindeki Zigetvar şehrine ulaşır. Padişahın 
otağ-ı hümâyûnu muhasara sahasına hakim Similehov tepesine kurulur. 

26 Muharrem (13 Ağustos 1566)'de Eski Zigetvar şehri 2 Safer (19 
Ağustos)de Yeni Zigetvar şehri ele geçirilir. 9 Safer (26 Ağustos)'de 
Zigetvar Kalesi üzerine ilk umûmi hücum yapılır. Kaleye saldırılar 
yapıldığı esnada 20-21 Safer (6-7 Eylül) gecesi Kanunî Sultan Süleyman 
vefat eder. Ertesi gün 21 Safer (7 Eylül)de 34 gündür kuşatılmış olan 
Zigetvar Kalesi nihayet ele geçirilir. Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa, 
kalenin derhal tamirini emreder ve Peçuy Alaybeyi İskender Bey'i 
Zigetvar Sancakbeyliği'ne tayin eder. 

Kütahya Valisi Şehzâde Selim'i saltanata davet için Hasan Çavuş 
Kütahya'ya gönderilir ve 15 Rebiülevvel 974 (30 Eylül 1566)de Şehzade 
Selim, II. Selim unvanıyla tahta çıkar. 

* 

Defterde kayıtlı hükümler, muhtevalarına göre genel olarak şu 
şekilde tasnif olunabilirler: 

1- Portekiz, Fransa, Beç (Nemçe), Moskov, Erdel, Venedik, İran ve 
Kırım gibi ülkelerle olan devletlerarası askerî, siyâsî ve ticarî 
münâsebetler, yapılacak olan antlaşmalar ve ülkeler arasında gidip-gelen 
elçilerin yol güvenliğinin sağlanmasına dâir hükümler: 

Portekiz-Osmanlı dostluğu ile Portekiz'in, Hindistan ve Cezâyir'de 
Portekiz ve Osmanlı Devleti'ne ait bölgelerde işbirliğini sağlamak için elçi 
teâtisinde bulunulması isteğinin olumlu karşılandığı (hkm. 161). 

Fransa'nın İngiltere ile yaptığı antlaşmadan memnuniyet 
duyulduğu, Mağrib'de alıkonulan Fransız gemisi ve tüccarlarının 
mallarının bulunması, ticaret için gelen Fransız gemi ve vatandaşlarına 
müdahelede bulunulmaması konusunda Mağrib hâkimlerine emir 
gönderildiği, Osmanlı-Fransız dostluğuna zarar gelmemesi için gerekli 
gayretin gösterileceği (hkm. 93); Fransa sınırındaki bazı yerleri basıp 
gemi, eşya ve adam gasbeden Cezâyir-i Garb levendlerinin aldıkları 
şeyleri geri vererek antlaşmaya aykırı olan bu gibi işleri yapmamaları 
(hkm. 215) ve esir ettikleri Fransızları serbest bırakmaları (hkm. 656). 
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Saray-ı Atîk Ağası Ali'ye borçlu oldukları hâlde Venedik'e kaçan 
reâyâdan İstanbullu Mikel oğlu Aleksandra ve kardeşi Handan'ın 
borçlarını tahsil için Venedik'e gidip irtidad ederek orada kalan Dergâh-ı 
muallâ Kapıcısı Mehmed'in tutuklanarak ve borçların da tahsil edilerek 
İstanbul'a gönderilmeleri (hkm. 1825). 

Düşman üzerine sefere karar verildiği ve düşman kaleleri tahrip 
edileceğinden Erdel'deki Macar beylerinin memleketlerini istilâdan 
korumak istiyorlar ise Erdel kralına tâbi olmaları (hkm. 1166, 1476, 
1479). 

Samur kürk vs. eşya satın almak için Moskova'ya gönderilen Hâssa 
tâcirlerinden Mehmed'e kolaylık gösterilerek yollarda korunması, 
getireceği eşyalardan Moskov ve Leh ülkelerinde gümrük alınmaması 
(hkm. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316); Leh reâyasından ticaret için 
Bursa'ya gelenlerden yaya haracı alınmaması (hkm. 251); Lehistan'da 
kurulan pazara mal götüren Boğdanlılara Leh halkının gümüş akçe 
yerine başka yerlerde geçmeyen bakır akçeler vermeleri ve Boğdan'dan 
kaçan eşkıyanın Lehistan'da üslenmelerinin önlenmesi (hkm. 61); 
Tatarların esir aldıkları Lehli tüccarları serbest bırakmaları, Lehlilerin 
de Lehistan'a giden tüccarların güvenliğini sağlamaları gerektiği, Kırım 
hanına ödenmesi gereken paranın ödenmesi, Kırım hanının da gerekirse 
Lehlilere askerî yardımda bulunacağı (hkm. 70); Leh kalelerinden asker 
toplayarak Cankirman Kalesi'ne saldırıp esir alıp yağma yapan Vasko ve 
adamlarının yakalanarak cezalandırılmaları, bir daha da bu türlü 
hareketlere meydan verilmemesi (hkm. 292); Boğdan'a saldıracağı haber 
alınan Nemçe askerlerine Leh ülkesinden geçiş izni verilmemesi, 
Cankirman'a saldırıp yağma yapanların aldıklarının geri verilip 
suçluların da cezalandırılmaları (hkm. 819); Vaşporak Kasabası'nda 
toplanan Nemçe kralı ve devlet adamlarının Leh ülkesine saldırı kararı 
aldıkları, Nemçe'ye sefer yapılacağından Lehlilerin de bu fırsattan 
istifade ederek Nemçe'ye hücum etmeleri (hkm. 1421). 

Eflak voyvodasının İstanbul'a gönderdiği adamlarına yollarda 
konaklama vs. konularda kolaylık gösterilmesi (hkm. 449). 
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İran'dan firar ederek gelen Rüstem ve adamlarının İran'la yapılan 
antlaşma gereği yakalanarak iade edilmeleri (hkm. 1721); İran'a tâbi 
olup firar ederek Gürcü Başaçık Melik'e sığınan Gürcü beylerin İran 
tarafından iadelerinin istendiği (hkm. 147, 153); Kızılbaş olan ve İranla 
ilişkileri bulunan Van'daki bazı dirlik sipahilerinin durumlarının 
araştırılıp iddialar doğru ise bir bahane ile oradan çıkarılmaları (hkm. 
1142); Kürtün kazasındaki Çepni tâifesinin Kızılbaş sempatizanı olup 
içlerinden bir kısmının İran'a gittiği, tedbir alınmazsa tamamının göçüp 
gidebileceği, İranla ilişkisi bulunanların tespit edilip suçu sabit olanların 
İstanbul'a gönderilmesi (hkm. 1401); Divriği Alaybeyi Ali'nin 
akrabalarından birinin İran ile sürekli ilişki içerisinde olduğu ve İran'da 
dirlik tasarruf eden bir akrabası ile sürekli mektuplaştıkları; İran'dan 
gelip giden şahısların yanından eksik olmadığı, Şark Seferi sırasında 
"Şâha kılıç çekmezem" diyerek dirliğinden vazgeçtiği, bir başka 
akrabasının ise "Şah İsmail'in bir sağrı paşmağın doğurmayan 
hâtunlara şifâdır." diye şifâ dağıttığının bildirildiği; Alaybeyi Ali ve 
akrabalarının İran ile olan ilişkilerinin soruşturulması (hkm. 205). 

Beç kralının Erdel'den aldığı kalelerden geri çekileceğini bildirdiği, 
fakat Beçlilere güven olmayacağından Erdel kralının askerleriyle hazır ve 
dikkatli olup, Beç askeri çekilinceye kadar düşman tarafından bir saldırı 
olmadıkça harekete geçmemesi (hkm. 58, 102). 

Erdod Kalesi'ni fethettiğini haber veren Erdel kralına hil‘at ve 
müzehheb kılıç gönderildiği (hkm. 158, 187), Beçliler barışa 
yanaşmazlarsa ellerinde bulunan Erdel topraklarının kesin olarak 
alınması kararında bulunulduğu (hkm. 158); yanında bulunan 
tutsaklarla Tımışvar'dan dönen Dergâh-ı Âlî Çavuşu Mustafa ve 
arkadaşlarına Milatoğlu Hisarı'ndan geçerken saldırıp öldüren ve 
tutsakları serbest bırakan Macarların yakalanıp ibret için 
cezalandırılmaları ve tutsakların da bulunması (hkm. 219), Tımışvar 
beylerbeyi ve Solnok beyinin adamlarını öldürüp yanlarındaki tutsakları 
serbest bırakan suçluların bulunup cezalandırılmaları (hkm. 248); 
Erdel'den gönderilmesi gereken senelik on bin sikkenin geciktirilmeden 
gönderilmesi (hkm. 436), Erdel kralının yanında rehin olan Bebek 
Görgi'ye Solnok Beyi Hasan Bey'in ihtiyacı olduğundan serbest 
bırakılarak Hasan Bey'in yanına gönderilmesi (hkm. 1015, 1432). 
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Beçlilerin askerlerini geri çekmeyip Bana Kalesi'ni (hkm. 492) ve 
Mankaç Hisarı'nı (hkm. 953) kuşattıkları, Boğdan (hkm. 492), Tımışvar 
(hkm. 492, 953) ve Budun beylerbeylerinin (hkm. 953) Erdel kralına 
yardım etmeleri, düşman Varadin'e saldırırsa Erdel askerleri ile karşı 
konulması, ordunun yolda olduğu (hkm. 1712). 

Leh kralı Zigmond Kırım'a olan borcunu ödediğinde, yardım olarak 
istediği Tatar askerlerinin gönderilmesi ve Kırım'da esir olan Lehlilerin 
serbest bırakılmaları (hkm. 71); Çerkez Çalbukoğulları'nın isyanını 
bastırmakla görevli olan Kefe Beyi Kasım'a Kırım askerlerinin yardımcı 
olmaları (hkm. 505), düşman üzerine sefere çıkılacağından Kırım hanının 
memleketin mahafazasında kalıp oğlu Mehmed Giray'ın askerleriyle 
sefere katılması (hkm. 1201), Kırım hanının Boğdan'a saldırı 
hazırlığında olan Leh ve Rusların hareketlerine engel olması (hkm. 1266), 
Lehliler tarafından Boğdan taraflarına bir saldırı olursa Kırım hanının 
Leh ülkesine akın etmesi (hkm. 1750). 

Osmanlı ülkesine gelmekte veya ülkelerine dönmekte olan Beç (hkm. 
72), Leh (hkm. 73, 74, 79, 85) ve Erdel kralının elçilerinin (hkm. 1818, 
1926) yol güvenliklerinin sağlanması; Nemçe kralının İstanbul'a elçi 
göndermesine izin verildiği (hkm. 1559) ve elçi Belgrad'a geldiğinde 
ihtiyaçlarının temin edilerek orduyu ve asker sayısının çokluğunu 
görebilecek bir yerde tutulması (hkm. 1560). 

2- Malta adasının kuşatılması ile ilgili hükümler: 

Malta Limanı'nda bulunan kulelerin fethi haberinin alındığı (hkm. 
146), donanma ve kale muhasarasında olan askerlere zahire gönderildiği 
(hkm. 168), muhasarada istihdam edilmek üzere 48 azep askeri 
gönderildiği (hkm. 162), donanmadan 80 donanmış geminin Preveze'de 
muhafazada kalmak üzere Kaptan-ı Deryâ Piyale Paşa'nın emrine verilip 
Vezir Mustafa Paşa'nın da diğer gemilerle İstanbul'a dönmesi (hkm. 320), 
denizin zamanı geçtiğinden Vezir Mustafa Paşa'nın Piyale Paşa ve diğer 
paşalarla beraber İstanbul'a dönmesi (hkm. 413), Malta seferine katılıp 
yararlık gösteren neferlerin taltifi (hkm. 546, 594, 644, 805). 

3- Sakız adasının fethedilmesi ile ilgili hükümler: 
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Cezâyir Beylerbeyi Piyale Paşa'nın Sakız seferine serdar tayin 
olunduğu (hkm. 1310), birkaç yıldır haraçlarını vermeyen Sakız ahalisine 
tahsilât için gönderilen Hüseyin Çavuş'un da bu borçları tahsil 
edemediği, Kaptan Paşa'nın Sakız'a gidip borçları tahsil etmesi ve 
ödenmeme sebebini Dersaadet'e bildirmesi (hkm. 1329, 1387, 1390), 
Sakız'ın fethedildiği ve sancak olarak Kırşehir Beyi Gazanfer'e tevcih 
edildiği, camiler için imam-hatip ve müezzin gönderildiği (hkm. 1490), 
Sakızlı beylerin Kefe'ye gönderildiği (hkm. 1539). 

4- Madenlerin işletilmesi, güherçile, barut, silâh ve mühimmat imali 
ile ilgili hükümler: 

Bilecik madenine çalışmak üzere piyade gönderildiği (hkm. 160) ve 
madende demir yuvalak imal edilmesi (hkm. 389, 1515, 1516); Mora 
(hkm. 590, 885), Bağdad (hkm. 405, 1014), Basra (hkm. 599), Van (hkm. 
681) ve Dulkadirli Beyliği'nde (hkm. 915) güherçile işletilmesi; Filibe, 
Tatarpazarı (hkm. 1648) ve Samakov'da (hkm. 1649, 1800) ordu için çivi 
ve nal imal edilmesi; Budun (hkm. 666, 667, 687, 1286, 1348) ve 
Yemen'de (hkm. 627, 628, 739) barut işletilmesi; Belgrad'da top ve 
mühimmat yapımı (hkm. 55). 

5- Gemi yapımı, gemi yapımı için gerekli olan kereste, çivi, yelken 
bezi ve lenger temini, gemilere kürekçi ve sırık temini, inşa edilen 
gemilerin yağmur ve güneşten korunmasına dâir hükümler: 

Gelilobu'da tersane yapılmaya elverişli yerlerin tesbit edilmesi (hkm. 
427) ve yapılacak olan tersane için taş kestirilmesi (hkm. 446). 

Şumnu'dan gemi kerestesi ve çam direği (hkm. 1283); Akhisar, 
İznik, Ada, Üsküdar, Akyazı, Kandıra, Şile, Biga, Lapseki (hkm. 418, 
457), Samakov (hkm. 472), Mihaliç, Edremit, Duzla, Ezine, Biga, Balya, 
Gönen, Manyas, Çan (hkm. 545) ve Eflak'dan (hkm. 592) kereste temini; 
yapılacak gemi ve köprü için Samakov'dan çivi (hkm. 498) ile gemi 
lengeri (hkm. 469) yapılarak gönderilmesi; Üsküdar, Şile, Kandıra, 
Akyazı ve Taşköprü'den üstübü (hkm. 525) ile Saruhan'dan yelken bezi 
(hkm. 742, 758) satın alınması. Gemiler için sırık hazırlanması (hkm. 
979, 990) ve kürekçi temini (hkm. 480, 862, 884, 981, 1077, 1181). 
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Sefer için Niğbolu, Vidin (hkm. 706), Birecik (hkm. 518), Semendire 
(hkm. 496), Ruscuk (hkm. 744, 1176), İzvornik (hkm. 200), Azâz u Kilis 
(hkm. 786) ve Birecik'te (hkm. 849) yapılan gemilerin yağmur ve güneşten 
korunması. 

6- Gemi, köprü, suyolu gibi işlerde çalıştırılmak üzere marangoz, 
inşaat ve taş ustası, bıçkıcı, suyolcu ve löküncü gibi sanatkârların temin 
edilmesine dâir hükümler: 

Karadeniz yalılarından Sinop'a kadar olan yerlerden (hkm. 1213), 
Trabzon'a kadar olan sahilden (hkm. 34), Varna, Ahyolu ve Vize'den 
(hkm. 1378) Dersaâdet'e marangoz ile Vize'den bıçkıcı gönderilmesi. 

Arafat'a gelecek suyolu için taş ustası (hkm. 257, 261, 1492, 1493, 
1495) ve Çekmece'de yapılacak köprü için Soğucak'tan kireççi ustası 
(hkm. 245) ile köprü yapacak ustalar (hkm. 626) gönderilmesi. 

7- Zigetvar'a düzenlenecek sefer için bey ve beylerbeylerinin askerleri 
ve harp silâhlarıyla beraber savaşa hazır bulunmaları, casuslar vasıtası 
ile düşman hakkında bilgi toplanılmasına dâir hükümler: 

Mohaç beyi (hkm. 53), Budun (hkm. 54) ve Rumeli beylerbeyleri 
(hkm. 56) ile Erdel kralının (hkm. 58) Beç kralından gelebilecek bir 
saldırıya karşı askerlerini hazır bekletmeleri. 

Anadolu (hkm. 516, 573), Budun (hkm. 577), Karaman ve Rum 
beylerbeylerinin (hkm. 569, 699, 732) ilkbahardaki sefer için adamlarını 
ve silâhlarını hazırlayarak beklemeleri. 

Tatar hanının (hkm. 1199, 1200, 1201), Eflak (hkm. 1242) ve 
Boğdan voyvodalarının (hkm. 1241) sefere katılmak üzere hazır olmaları. 

Serhadde düşmandan haber toplanıp İstanbul'a düşmanın ahvali 
hakkında bilgi verilmesi (hkm. 26, 51, 52, 54, 58, 100, 486, 502, 747, 898, 
938, 1033, 1051, 1125, 1178, 1206, 1613, 1708); Müslüman kılığında 
Trablus'a gelerek bölgenin durumunu düşmana haber veren kimselere 
mani olunması (hkm. 1502, 1503). 
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8- Ordunun ne zaman sefere çıkacağı, sefer sırasında askerlerin 
tertibi, sefer güzergâhındaki nehirler üzerine köprü yaptırılıp tamir 
gerektiren köprülerin tamir ettirilmesi, azmak ve batakların kurutulması, 
konak yeri olarak tayin edilen yerlerde askerler ve hayvanlarının 
ihtiyaçları olan ekmek, arpa, buğday, un, yağ, bal, saman, top otu, odun 
vs. maddelerin temin edilmesi, İstanbul Muhâfızı İskender Paşa'ya 
nişanlı kâğıt gönderilmesi, âlimler ve halkın camilerde toplanıp seferden 
zaferle dönülmesi için Kur’ân-ı Kerîm okuyup dua etmelerine dâir 
hükümler: 

Defterdeki bazı hükümlerde H. 973 yılı Ramazan ayının onuncu 
günü (hkm. 1144) sefere çıkılacağı yazılmasına mukabil bazı hükümlerde 
de Ramazanın on birinci günü (hkm. 1097, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155) 
sefere çıkılacağı yazılmıştır. Fakat Ramazanın on veya on birinci günü 
sefere çıkılacağı belirtilmesine rağmen padişah ve ordu bir ay sonra 9 
Şevval 973'te (hkm. 1500) sefere çıkmıştır. 

Anadolu beylerbeyinin askerleriyle birlikte ordunun önünde (hkm. 
1615) ve Karaman beylerbeyinin de ordunun arkasından yürümesi (hkm. 
1616). 

Edirne'ye kadar olan yol ve köprülerin teftiş edilerek tamiri gerekli 
olanların tamir edilmesi ve gerekli yerlere köprü yapılması (hkm. 1097); 
Akkilise ve Ralya konakları ile diğer mahallerde bulunan azmak ve 
batakların kontrol edilip bölgedeki köprü ve geçitlerin tamir edilmesi 
(hkm. 1468); Sirem Beyi Bâlî Bey'in Vulkovar Köprüsünü tamir ettirmesi 
(hkm. 1488); Semendire'nin Vidak köyünde (hkm. 1744, 1746), Zemun'un 
karşısında köprü kurulması (hkm. 1788); Böğürdelen yakınlarındaki 
Kalanka köyü yakınında köprü yapılması (hkm. 1747); Ösek'te kurulacak 
köprüden vazgeçildiği, köprünün Varadin'de kurulması (hkm. 1831, 
1832, 1834, 1836); Turye adlı azmak üzerine üç köprü yaptırılması (hkm. 
1944); Gelibolu'dan asker geçirmek için mevcut at gemilerine ilâveten 
İstanbul'dan beş adet at gemisi daha gönderildiği ve askerlerin gece 
gündüz devamlı karşıya geçirilmesi (hkm. 1471). 

Sefer için Semendire'den arpa, un (hkm. 570,750, 751, 753) ve 
peksimet (hkm. 987), Şehirköy'den arpa, ekmek, un, yağ ve bal (hkm. 
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1057), Pınarhisar (hkm. 1092) ve Tımışvar'dan zahire (hkm. 96) 
Edirne'ye kadar yol üzerinde olan kadılıklardan ekmek, zahire, arpa, 
saman, ot (hkm. 1099), Edirne'den pirinç, bal, yağ, arpa, saman ve ot 
hazırlanması (hkm. 1161, 1162). 

Asker için gerekli olan koyunların hazırlanması (hkm. 952, 965, 969, 
1117, 1225, 1488, 1514, 1799, 1807, 1808, 1809, 1811, 1841). 

Sefer için askerlerin mola verecekleri konaklar tayin olunan 
Davutpaşa ve Çatalca Çayırı (hkm. 1144), Rüstempaşa Çiftliği, 
Halkalıpınar (hkm. 1150), Mermercik, Silivri (hkm. 1151), Araplu, Çorlu 
(hkm. 1152), Elvanbeylü, Karışdıran (hkm. 1153), Pınarhisar, Bergos 
(hkm. 1159), Babaeski, Söğütlü (hkm. 1155), Hasköy, Köşen (hkm. 1157), 
Güllük (hkm. 1536), Ilıca-i Niş, Kenâr-ı Niş (hkm. 1568, 1762), Hasköy, 
Beyalanı, Çakırağa Değirmeni, Güllük, Pınarbaşı (hkm. 1570), Çeşme, 
Beyalanı (hkm. 1590), Kırankol (hkm. 1593), Belgrad (hkm. 1609), 
Böğürdelen (hkm. 1637, 1638), Filibe (hkm. 1669), Çakırağa Değirmeni, 
Kerehalil, Pınarbaşı, Zagoviçe (hkm. 1670), Yerderbendi (hkm. 1673), 
İhtiman, Hacıkaraman (hkm. 1675), Aruz (hkm. 1743), Valpova, Korşenik 
(hkm. 1748), Yagodine (hkm. 1774), Aksem (hkm. 1776), Alekseniçe, 
Yabokofça (hkm. 1782, 1822), Batıçne, Akkilise (hkm. 1812, 1851), Şoylak, 
Senirçe (hkm. 1822), Köprübaşı (hkm. 1843, 1959), Moroviçe, Grabofça, 
Peridoriçe (hkm. 1857), Sürdük, İslankamin (hkm. 1907), Varadin (hkm. 
1920), Komenek (?) (hkm. 1931), Kopnik (hkm. 1959) ve Zemun'a (hkm. 
1627, 1977) askerler ile yük ve binek hayvanlarının ihtiyaçları olan 
ekmek, arpa, saman, top otu, odun vs. gibi ihtiyaç maddelerinin ilgili 
kadılar tarafından temin edilmesi. Bu arada görevlerini ihmal edenlerin 
görevlerinden alınacakları (hkm. 1590, 1907) ve ağır cezalara 
çarptırılacakları da (hkm. 1590) önemle belirtilmiştir.  

İstanbul muhafazasında bırakılan İskender Paşa'ya iki yüz adet 
nişanlı kâğıt gönderildiği (hkm. 1698). 

Düşman üzerine sefere gidildiğinde camilerde sabah namazından 
sonra haftada iki gün Kur’ân-ı Kerîm okunup Müslümanların zaferi için 
dua edilmesi âdet olduğundan şimdi de düşman üzerine sefere çıkıldığı 
için ilk perşembe günü İstanbul'da bulunan âlim, hâfız, kurrâ ve bu gibi 
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kişilerin Eyüb Sultan Camii'nde toplanarak hatim okuyup zafer için 
duada bulunmaları, daha sonra da bütün Müslümanların pazartesi ve 
perşembe günleri kendi semtlerinde, müderris, âlim, talebe ve ehl-i Kur’ân 
olanların da İstanbul, Edirne ve Bursa'nın selâtin camilerinde 
toplanarak zafer için dua etmeleri (hkm. 1555). 

9- Tamire muhtaç kalelerin tamir edilmesi, stratejik bazı noktalara 
kale ve palanga inşası gibi askerî ve sivil imar faaliyetlerine dâir 
hükümler: 

Belgrad (hkm. 55), Ayamavra (hkm. 881, 1375), Ma‘mûriye (hkm. 
195) ve Balyabadra (hkm. 1482) kaleleri ile Pojega (hkm. 586) ve Klis'in 
Lika nahiyesinde tamire muhtaç kalelerin (hkm. 1869) tamir edilmeleri, 
Yemen'in sahil ve dağlarında topraktan yapıldığı için şiddetli 
yağmurlardan zarar gören 20 kadar kalenin tamiri (hkm. 1678), Bender 
Kalesi'nde mazgallar üzerinde ev yaptırılmaması ve kalenin imar 
edilmesi (hkm. 1219). 

Mihrimah Sultan'ın, Edirnekapı'daki camisinin (hkm. 63) ve Müftü 
Ebussuud Efendi'nin Macuncu Mescidi'nin yanında hamam 
yaptırmalarına izin verildiği (hkm. 1356); Yaşpazarı'nda hamam 
yaptırmak isteyen Boğdan Voyvodası Aleksandra'nın Silistre'den mermer 
almasına izin verilmesi (hkm. 662); Sokollu Mehmed Paşa'nın Burgaz'da 
inşa ettireceği kervansaray için Pınarhisar'dan kereste temini (hkm. 527); 
Bursa Ulu Camii'nin dışında şadırvan yaptırmaya müsait yer olup 
olmadığının araştırılması (hkm. 434) ve Suboy karyesi yakınlarındaki 
Saray-ı Âmire suyundan bir kamış suyun Bayezid Camii suyuna ilave 
edilerek Gümrükhane yakınında inşa olunan çeşmeye akıtılması (hkm. 
1143). 

10- Ülke dışına stratejik öneme sahip harp aletleri, pabuç, çizme, 
sahtiyan, kıymetli maden, at, koyun gibi hayvanlarla, zahire ve yiyecek 
satılmamasına dâir hükümler: 

Küffara at satılmasının yasak olduğu (hkm. 72, 73, 181); Basra 
(hkm. 66), Şam (hkm. 217) ve Bağdad beylerbeylerinin (hkm. 598) ülke 
dışına at, koyun, harp alet ve edevâtı, demir, kurşun gibi madenler, 
zahire vs. yiyecek sattırmamaları; ellerinde Südde-i saâdet'ten belge 
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olmayan frenk tüccarlara koyun ve zahire satılmaması (hkm. 533); İran'a 
bakır vs. götüren tüccarlara engel olunması (hkm. 1303); İskenderiye 
Kalesi'nde at besleyip düşman kalelerine satan kişilerin 
cezalandırılmaları (hkm. 1106, 1419); San‘a'dan Hindistan taraflarına 
silâh ve gümüş satışına engel olunması (hkm. 1755); Budun, Dobra ve 
Togana'dan düşmana gizlice pabuç, çizme, sahtiyan ve silâh 
gönderilmesinin önlenmesi (hkm. 688, 1130). 

11- Basra bölgesindeki Arap eşkıyası ile Doğu ve Güneydoğu'daki 
Kürtlerin ve suhtelerin isyanları; ülkenin çeşitli bölgelerinde yer yer 
meydana gelen ayaklanmaları ve şekâvetleriyle ilgili hükümler: 

Hama bölgesindeki Aşarne ve Benî Ziyad kabilelerinin isyan üzere 
olduğu, bölgedeki hırsız ve haramilerin de bunlara katıldığı, bunların 
itaate davet edilmeleri, itaat etmezlerse haklarından gelinmesi (hkm. 374, 
437). 

Arap eşkıyasının Basra'ya saldırdıkları, bölgedeki beylerin Basra 
beylerbeyine yardıma gitmeleri (hkm. 113, 118, 119, 122, 153, 213, 1964, 
1965, 1967, 1969). 

İznik'te Foçalı ve Geredeli suhtelerden Erenler Dağı'nda leventlerle 
içki içip şehre inerek ortalığı karıştıranların (hkm. 936), Gümülcine'de 
içki içip fesatlık çıkararak adam öldürüp ev basan suhtelerin (hkm. 
1700), Bolu'da şekâvet yapıp sancağın diğer bölgelerine kaçan ve kadılar 
tarafından hareketlerine göz yumulan suhte eşkıyaların (hkm. 262), Bolu, 
Kastamonu ve Çankırı'da fesat çıkarıp yağma yapıp adam öldüren suhte 
ve gurbet taifesinin (hkm. 1301, 1582), Konrapa, Devrek vs. yerlerde 
toplanıp fesat çıkaran suhte kılıklı leventlerin (hkm. 1115), Edirne'deki 
Kuddûs Medresesi suhtelerinden ve diğer suhtelerden suçluların (hkm. 
700, 799) ve Menteşe'de toplu olarak halkın evlerini basıp mallarını 
gasbeden medrese talebelerinin yakalanıp cezalandırılmaları (hkm. 559). 

Vergilerini vermeyip ellerinde gelişmiş tüfekler olduğu halde isyan 
eden Cerd nahiyesinin Ayn-ı Dâre köyündeki Dürzîler ile halkının 
tamamı eşkıya olan Nablus'a bağlı Muayyed köyü halkının yakalanıp 
ibret için cezalandırılmaları (hkm. 565); Şehrizol'da Baban halkının 
isyan ettiği (hkm. 727, 872); Tokay Kalesi'ne bitişik olan Kraltelek köyü 
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halkının isyan ederek vergilerini vermedikleri (hkm. 1131, 1135); Filek'te 
sipahi Ahmed Ağa'nın tasarrufundaki üç köy ve iki varoş halkının isyan 
edip vergilerini vermedikleri (hkm. 1222); Yemen-Hindistan deniz yolu 
üzerindeki Benderşehr ve Hadra'l-mûd memleketlerinin hakimi olan 
Sultan Bedir adlı Arap şeyhinin isyan edip düşmanla dostluk kurarak 3 
yıllık borcunu göndermediği (hkm. 1699). 

Hakkari bölgesinde eşkıyalık yapan Ekrad taifesinin (hkm. 1022), 
Kilis sancağındaki Kürt eşkıyasının (hkm. 1064, 1067) ve Van sınırında 
eşkıyalık yapan aşiretlerin (hkm. 479) haklarından gelinmesi; 
Karahisâr-ı Şarkî ve Sivas'ta şekâvet eden Kızıltaylu taifesi (hkm. 1400) 
ile Niğde'deki Üçkuyulu Yaylası'na yerleşip şekâvet eden Bulgaroğlu 
Halil ve adamlarının (hkm. 365, 463) ve Gelibolu'nun Konur Dağları'nda 
eşkıyalık yapanlardan yakalananların ihbar ettikleri suç ortaklarının 
(hkm. 144) yakalanmaları. Brayil'de güpegündüz çarşı basıp halka 
zulmeden eşkıyanın (hkm. 243), Biga'da haydutluk yapıp evleri yakıp 
yağmalayan Divâne Mustafa oğlu Ahmed'in yakalanıp 
cezalandırılmaları (hkm. 295); Karesi'de yol kesip ev basan ve adam 
öldüren şakilerin yakalanıp mahkeme edilmeleri (hkm. 354). 

12- Denizlerde güvenliğin sağlanması, sahil kasabalarına ve Tuna 
nehri kıyısındaki yerleşim yerlerine yapılan korsan baskınlarına engel 
olunmasına dâir hükümler: 

Kavala kaptanının Balat'a saldırıp yağmalayan gemilere engel 
olması (hkm. 30, 31); Piyale Paşa'nın Preveze bölgesinin muhafazasında 
bulunması (hkm. 321, 323, 328, 329, 340, 501); Rodos (hkm. 322), 
Avlonya (hkm. 500), Karliili, Ağrıboz, İnebahtı, Mora ve Delvine 
sahillerinin (hkm. 512), Foça taraflarının (hkm. 534), İnebahtı bölgesinin 
(hkm. 574), Adana ve Tarsus taraflarının (hkm. 995) düşman 
saldırılarından korunmaları; Cezâyir-i Garb Beylerbeyi Hasan Paşa'nın 
denizlerin muhafazasıyla görevlendirildiği (hkm. 817). 

Mısır'a doğru yola çıkan Malta gemilerinin halka zarar 
vermelerinin önlenip mümkünse ele geçirilmeleri (hkm. 1235, 1236); 
Balat'a bağlı sahil köylerinin korsanlar tarafından yağmalandığı (hkm. 
28, 30); Akköy'e gelen korsanların on bir esir aldıkları (hkm. 84); Balat'ın 
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bir köyünü yağmaladıktan sonra yakalanan 16 kâfir korsanın İstanbul'a 
gönderilmeleri (hkm. 115), denizde eşkıyalık yapan Macar Reis ve Sakızlı 
Hasan Reis'in ele geçirilmesi (hkm. 244), Tuna nehrindeki Kili Kalesi 
civarında barınan ve bölgedeki gemilerle kıyıdaki köylere saldıran 
eşkıyanın yakalanıp Tuna'nın denizden ve kıyıdan korunması (hkm. 112, 
114, 125, 126, 232, 233, 236, 237, 429, 430, 432). 

13- İstanbul'un başta zahire ve et olmak üzere pirinç, kuru meyve, 
soğan, bal, yağ vs. ihtiyacının karşılanması, Rodos, Urla, Basra gibi 
temel gıda maddeleri sıkıntısı çekilen yerlerde yiyecek maddelerinin 
temini, ihtiyaç maddelerinin stok yapılarak fiyatlarının artmasının 
önlenmesi, stoktaki maddelerin narh-ı rûzî ile satın alınması, celeb ve 
kasap yazımı ile ilgili hükümler: 

İstanbul'a, Menzile'den (hkm. 173, 225, 765) pirinç, Samsun (hkm. 
129) ve İznik'ten (hkm. 349) soğan, Malkara, Tekirdağ (hkm. 585), 
Selanik (hkm. 587), Keşan, Hayrabolu (hkm. 595), Rodosçuk, İnecik, 
Malkara (hkm. 539), Ahyolu, Varna ve Balçık'tan (hkm. 456) zahire 
gönderilmesi; getireceği zahireyi başka yerlerde satan gemilere engel 
olunarak İstanbul zahiresinin başka yerlerde sattırılmaması (hkm. 416, 
462, 1267, 1268, 1282). 

Zahire sıkıntısı çekilen Rodos (hkm. 512, 513); Urla (hkm. 916, 917) 
ve Basra'ya (hkm. 1358, 1359, 1360, 1361) zahire gönderilmesi. 

İzmir ve Foça'da yetişen kuru meyve (hkm. 362) ile Tekirdağ'da 
buğday, pirinç ve kuru meyvenin (hkm. 483) madrabazlar tarafından 
stoklandığı; bunların depolar açılarak madrabazların aldıkları fiyattan 
satın alınıp İstanbul'a gönderilmesi; Siroz'da topladıkları zeytinyağını 
başka yerlerde satarak vilâyette kıtlık oluşturup fiyat artıran kişilere 
engel olunması (hkm. 1297). 

Eflak ve Boğdan (hkm. 341, 342, 343, 344) vs. yerlerden (hkm. 333, 
111, 1257, 1258, 1382, 1405, 1406) İstanbul'a koyun gönderilmesi; 
celeblerin İstanbul'a göndermeleri gereken koyunları göndermemeleri 
üzerine kadıların bu işle bizzat ilgilenmeleri (hkm. 159); celeblere 
yardımcı olmayan kadıların ibret için cezalandırılacağı (hkm. 209). 
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Varlıklı kişilere kasaplık yaptırılması (hkm. 1244); Larende (hkm. 
1078), Kili, Fener ve Tırhala'dan (hkm. 714) İstanbul için kasap 
yazılanların İstanbul'a gönderilmeleri, İstanbul'un muhtelif semtlerinden 
kasap yazılan Yahudi, Ermeni ve Müslümanların işe başlatılmaları 
(hkm. 712), celeb yazımı ve celeblikle ilgili düzenlemeler (hkm. 107, 127, 
1088). 

14- Mahallî yöneticilerin halka âdil davranarak zulmetmemeleri, 
askerlerin sefer sırasında geçtikleri yerlerde halkın malına zarar 
vermemeleri, halka zarar verenlerin cezalandırılacağına dâir hükümler: 

Sipahilere zulmeden Rum Çavuşları Kethüdası Hacı Ali'nin 
görevden alınıp olayın incelenmesi (hkm. 167, 204, 223); sipahiler ve 
diğer kişilere zulmeden Divriği Alaybeyi Ali'nin teftişi (hkm. 205); halka 
zulmeden İsporokilise köyündeki Burhanoğlu Ahmed adlı sipahinin 
timarının alınıp hapsedilmesi (hkm. 207); Silistre ve Akkirman'da haksız 
yere halkı hapsedip para, yem ve yiyecek alan voyvodalara engel olunması 
(hkm. 474); Karahisar-i Şarkî'de haraç toplamakla görevli sipahi 
Mustafa'nın belirlenenden fazla haraç topladığı yolunda şikâyetlerin 
olması üzerine olayın araştırılıp fazla haraç alınmış ise halka iade 
edilmesi (hkm. 338); reayaya zulmeden Divriği Beyi Kasım Bey'in 
muhakeme edilmesi (hkm. 80). 

Mora'da timar ve zeamet sahipleri ve zenginlerin selem akdi ile fakir 
halka verdikleri paradan dolayı halka zulüm yapmamaları ve fazla para 
almamaları (hkm. 78); halka baskı yaptığı ve paralarını aldığı hakkında 
şikâyette bulunulan Arac Kadısı Mevlâna İsmail'in teftiş edilmesi (hkm. 
1173); halka zulmedilmemesi, kanuna aykırı iş yapılmaması, hak 
sahiplerine haklarının tam olarak ödenmesi (hkm. 66, 111, 143, 1066); 
Mısır'ın Mesîre Nâhiyesi Emîni Abdülkadir'in halka baskı ve zulüm 
yaptığı iddialarının incelenip suçu sabitse cezalandırılması (hkm. 148). 

Erdel Osmanlı toprağı sayıldığından, bölgedeki askerlerin halka 
zulmetmemesi (hkm. 260) ve halktan esir aldıkları kişileri serbest 
bırakmaları (hkm. 275, 315). 

Ulûfeci askerler, akıncı ve toycalar (hkm. 287, 288), Avlonya sancağı 
sipahileri (hkm. 303) ve Öziçe'ye giden askerlerin (hkm. 98) halktan 
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yollarda bedava yem ve yiyecek almamaları, almakta ısrar edenler olursa 
haklarından gelinmek üzere İstanbul'a arz edilmeleri, Zigetvar seferine 
çıkan Anadolu, Karaman (hkm. 1547) ve Rumeli beylerbeylerinin (hkm. 
1767) Eflak ve Boğdan beyleri (hkm. 1904) ile Akıncı Beylerinden 
Süleyman Bey'in (hkm. 1883) askerlerinin gereği gibi zaptedilerek yolda 
halka zulmetmelerinin engellenmesi, halktan parasını vermeden yiyecek 
vs. almamaları, halkın çayırlarına ve ekili tarlalarına zarar vermemeleri. 

Köylerde reayanın mallarını alıp kendilerine engel olmak isteyen 
çavuşlara silâhla karşılık veren Rumeli askerleri ve ehl-i hireften bazı 
fesatçıların ıslahı için haklarından gelinmesi (hkm. 1983); bazı askerlerin 
köylere dağılıp reayanın zahire ve arabalarını alıp karşılığında parasını 
vermedikleri, bunun önlenmesi için Yeniçeri Ağası'nın askerlerin 
uğradıkları köylere yeteri kadar yayabaşı ve yeniçeri tayin ederek 
askerlerin reayadan parasız mal almasını önlemesi (hkm. 1984). 

15- Diyarbakır'ın müceddeden, Çemişgezek, Erzurum, Dukagin, 
İskenderiye, Bağdad ve Şehrizol ile Karahisar-i Şarkî sancaklarının 
tahrirleri ile Yemen ve San‘a beylerbeyliklerinin idarî taksimatına dâir 
hükümler: 

Diyarbakır'ın müceddeden tahriri esnasında yapılması gereken 
işler, uyulması gereken esaslar ve tahrir görevlilerinin kimlerden 
müteşekkil olduğu ve zaman içinde meydana gelen görev değişikliği (hkm. 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43, 625, 647, 648, 673, 1230, 
1617); Çemişgezek (hkm. 43, 46), Erzurum (hkm. 316, 334, 705, 778, 1441, 
1456), Dukagin ve İskenderiye (hkm. 683, 1174), Bağdat ve Şehrizol (hkm. 
855, 857, 1630) ve Karahisar-ı Şarkî'nin (hkm. 1611, 1612) tahrirleri. 

Yemen vilâyeti geniş bir coğrafyaya yayıldığından tek beylerbeyi ile 
idaresi zor olup, vilâyetin idarî olarak ikiye ayrılarak Yemen 
Beylerbeyliği'ne Gazze Beyi Murad Bey'in, Sana Beylerbeyliği'ne de 
Rıdvan Paşa'nın getirildiği (hkm. 710, 711, 718, 752). Bağdad 
Beylerbeyliği'ne tabi iken Şehrizol Beylerbeyliği'ne bağlanan Musul 
Sancağı'nın tekrar Bağdad Beylerbeyliği'ne tabi olması (hkm. 1083, 
1452). 
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16- Ülke sınırları içindeki gayrimüslimlerin şarap yaparak içmeleri 
ve satmaları, idarî kadroda görevli Müslümanlardan içki içenlerin 
görevden alınıp cezalandırılmaları, şarapların içine tuz atılarak sirkeye 
dönüştürülmesi ile cami, mahkeme ve müslümanların evlerine yakın 
meyhanelerin kapatılmasına dâir hükümler: 

Ramazan günü içki içen Midilli eski âmili Basdırma oğlu Hüseyin 
(hkm. 302) ile Mihaliç'te içki içip hamam yolundaki kadınlara uygunsuz 
sözler söyleyen Muhzır Mehmed'in siyaset olunmaları (hkm. 345); 
Selanik'in Vardarkapısı yakınlarındaki kalede müstahfız olan 
Mehmed'in içki içtiğinden dolayı cezalandırılması (hkm. 104); içki 
getirtip satan Azak Kalesi Azebleri Ağası Haydar ve Kale Dizdarı Sefer'in 
durumlarının teftişi (hkm. 423); çoğu Tat taifesinden olup şarap içerek 
bozgunculuk yapan Şam yeniçerilerinin bu durumunun önlenmesi (hkm. 
1121); içki içip silâhlı olarak Hatuniye Medresesi'ni basıp hocalara ve 
dini değerlere küfreden Batum'da timar sahibi olan Şehsüvar b. Budak'ın 
timar ve gediğinin elinden alınması (hkm. 1364). 

Midilli'de Müslümanlara içki satan Bezon oğlu Banac'ın 
hapsedilmesi (hkm. 82); Yenişehir'in Balıklı köyünde Müslümanlara içki 
satan Juba adlı zimminin cezalandırılıp içkilerinin sirkeye 
dönüştürülmesi (hkm. 221); Larende (hkm. 285) ve Manisa'da (hkm. 613) 
içki satılıp içildiği, içki satış yasağına uyulması ve karşı gelenlerin 
cezalandırılmaları, Murtazaâbâd'ın Erkeksu ve İstanos köylerinde şarap 
yapıp satan zimmilerin cezalandırılmaları (hkm. 1184). 

Bağ sahibi Müslümanların üzümlerini kâfirlere satmamaları ve 
üzümlerden şarap yapımına izin verilmemesi (hkm. 249); Haslar, Çorlu 
ve Silivri kadılarının gayrimüslimlerin üzümlerinden şarap yaptırtmayıp 
pekmez ve turşu yaptırtması, şarap yapanların araştırılıp bulunan 
şarapların dökülmesi (hkm. 324, 399, 443, 484); Maltepe, Kartal ve 
Darıca köyleri halkının üzümlerinden şarap yaptıkları, kontrol edilip 
şarap fıçılarına tuz konularak şarapların sirkeye dönüştürülmesi (hkm. 
326). 

Selanik'te Vatabet kilisesi rahiplerinin Ayasofya ile Eski Cami 
arasında açtıkları kilisede içki içen ve Müslümanlara da satan rahipler 
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hakkında araştırma yapılması (hkm. 130); Rudnik ve Franconfca 
kasabasında cami, Müslümanların evleri ve mahkemeye yakın olan 
meyhanelerin kapatılıp içkilerin sirkeye dönüştürülmesi (hkm. 226). 

17- Kalp akçe kesimi, kallâblık, üretilen bazı malların kalitesinin 
kontrol edilerek tüketicinin korunması ve lüzumsuz harcama 
yapılmamasına dâir hükümler: 

Semendire'de piyasada bol miktarda kalp akça olduğundan halkın 
Osmanî akçe kullanmayıp altın, kuruş ve penz kullandığı, kallâbların 
aletleriyle beraber yakalanıp İstanbul'a gönderilmeleri (hkm. 406); 
Vulçıtrın'da pirinç pazarında esnafa malları karşılığında kalp akça 
verildiğinin tespit edildiği, kalpazanlıkları sabit olanlarla, ellerinde kalp 
akça olanların yakalanmaları (hkm. 1308); Yemen'de eksik kesilen 
akçelerin karışıklığa yol açtığı, akçe kesimine gerekli dikkatin gösterilerek 
eksik akçe kestirilmemesi (hkm. 1687); Edirne (hkm. 88, 215), Alacahisar 
(hkm. 89, 208), Belgrad, Semendire, Sirem ve Varadin (hkm. 406), Kavala 
(hkm. 473, 475) ve Yenişehir'de (hkm. 359) kallâblık yapanların 
yakalanıp aletleriyle beraber İstanbul'a gönderilmeleri. 

Bursa'da dirhemi bir akçelik ibrişimin arasına on dirhemi bir 
akçelik ibrişim katan ibrişimcilerin cezalandırılmaları (hkm. 304) 
İstanbul'da imal edilen hasırların boy ve enlerinin eksik yapılıp fiyatının 
da yükseltildiği şikâyeti üzerine muhtesibin gerekli kontrolleri yapıp eksik 
ve pahalı mal yapıp satanların saraya arzedilmesi (hkm. 1485). 

Şam'da lüzumsuz yere bir çok masraf yapıldığı, bundan böyle Arap 
Defterdarı'nın izni olmadan hiçbir harcama yapılmaması (hkm. 523); 
Avlonya'da barut sıkıntısı çekildiğinden adet üzere Avlonya beylerinin 
şehre gelişinde şenlik bahanesiyle kalelerden lüzumsuz yere top 
atılmaması (hkm. 1272). Mısır'ı korumak için Mısır'a yerleştirilen kul 
tayifesi yeniçeri, tüfekçi ve gönüllülerin sayısı fazla miktarda arttığından 
ve hazineye fazla yük teşkil ettiğinden boşalan gediklerin bölükler eski 
sayısına düşünceye kadar kimseye verilmemesi (hkm. 1146). 

18- Sahte arz, berat ve hüküm düzenleyip mühür yapanlar ve 
bunların cezalandırılmalarına dâir hükümler: 
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İskenderiye'de sahte arzlarla gedik tevcih eden ve yapılan aramada 
torbasında kendi yazısıyla yazdığı arz müsveddeleri bulunan Ali oğlu 
Mehmed'in İstanbul'a gönderilmesi (hkm. 722); Alanya'da hile ile timar 
tevcih edilen Arslan oğlu Nasuh'un timar beratının kim tarafından 
yazıldığının araştırılması (hkm. 963); sahte berat ile Sidrekapsi 
Mehterbaşısı olduğunu iddia eden Mustafa b. Abdullah ile beratı yazan 
Kâtip Hüseyin Çelebi ve aracı olan Kasım Papla'nın yakalanıp İstanbul'a 
gönderilmeleri (hkm. 358); Bosna, Klis, Pojega ve Zaçesne sancaklarının 
Mâbeyn Emini olan İnehan ve Pojega'da timara mutasarrıf olan Şaban 
Ağa'nın sahte mühür ve evraklarla halka gedik dağıttıkları (hkm. 697); 
sahte arz ve beratlarla kale erenlerinin gediklerini ellerinden alan 
İlbasan Kalesi Bevvâbı Nasuh'un yakalanıp elindeki sahte arz ve 
beratlarla beraber İstanbul'a gönderilmesi (hkm. 439); Van'da sahte 
beratla gönüllü gediği almak isteyen Şenlik adlı şahıstaki beratı kimin 
düzenlediğinin araştırılarak gereğinin yapılması (hkm. 1096). 

19- Fuhuş yapan kadın ve erkeklere verilen cezalarla ilgili 
hükümler: 

Galata'da Arap Fatı, Narin, Giritli Nefîse vs. kadınlar ile yeniçeri 
karısı olan Balatlı Aynî adlı kadınların yaramaz oldukları, mahalle 
halkının şikâyeti üzerine teftiş edilerek evlerinin zorla satılıp kendilerinin 
şehir dışına çıkarılmaları (hkm. 281); şarap içip fahişelerden dost tutan, 
validesinin de şarap içip fuhuş yaptığını bilmesine rağmen müdahelede 
bulunmayan Osmancık Boyahanesi'nde timar tasarruf eden sipahi 
Mustafa'nın suçlarının sicile kaydedilip arzedilmesi (hkm. 309); 
Mihalıç'ta Yeniçeri Mustafa'nın karısıyla ahlâksızlık eden Acemi 
oğlanlarından Hamza ve iki arkadaşının yakalanıp İstanbul'a 
gönderilmesi (hkm. 961); Sinop'ta karısı kötü yolda olan, kendisi de 
fitneye sebep olan Dellal Ahmed'in durumunun teftiş edilip suçu sabit ise 
şehirden çıkarılması (hkm. 976); Konya'da Mehmed Çavuşla 
Kethüdaoğlu Ahmed'in cariyelerini idlâl eden Mihrişâh Hatun'un siyâset 
olunması (hkm. 693). 

20- İdarî ve askerî görevlere yapılan tayinler ile görevindeki 
başarısızlık veya yolsuzluklar sebebiyle azledilen devlet görevlileri 
hakkındaki hükümler: 
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Lahsa Beyi Ferruh Paşa'nın yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı 
Basra Beylerbeyliği'ne tayin edildiği (hkm. 23); Mısır'da sancak tasarruf 
eden Abdüsselam oğlu Ahmed'in Rodos Muhafızlığı ile görevlendirildiği 
(hkm. 47); hâssa tâcirlerinden Müteferrika Mustafa'nın İstanbul'a 
Gümrük Nâzırı olarak tayin olunduğu (hkm. 1496); Gazze Beyi Murad 
Bey'in Yemen Beylerbeyiliği'ne, Rıdvan Paşa'nın da San‘a 
Beylerbeyiliği'ne tayin olundukları (hkm. 710, 711), Ohri sabık beyi 
Malkoç Bey'in Klis Sancağı'na (hkm. 433); Basra kadısının Emvâl-i 
Hâssa Nâzırlığı'na tayinleri (hkm. 886). 

Saray Sancakbeyi Mehmed'in yaptığı yolsuzluklardan dolayı 
görevinden azledildiği (hkm. 390); Gerger'de 20-30 yıldır görev yapan bir 
nâib ile üç muhzırın halktan para ve mal sızdırdıkları ve ırza tecâvüz 
etmeleri sebebiyle görevlerinden alınmaları (hkm. 282); Zaçesne Beyi 
Ferhad'ın parasını almasına rağmen kaleleri tamir ettirmediği ve 
hakkındaki diğer şikâyetler sebebiyle görevinden alınarak teftişi (hkm. 
296); halkın 200 000 akçesini zimmetine geçiren, halka zulmedip şer-i 
şerîfe aykırı işler işleyen, hükm-i şerîf ve şer‘î belgelere söven sâbık Midilli 
Âmili Basdırma oğlu Hüseyin'in kazığa vurularak siyâset olunması 
(hkm. 302, 351); şer‘î konularda küfrü gerektiren sözler söyleyen 
Kamengrad Kalesi Dizdarı Mehmed'in görevinden alınıp tutuklanarak 
İstanbul'a gönderilmesi (hkm. 738); Arap eşkıyasının Basra'yı 
muhasarası esnasında görevden kaçan Rahmaniye Kulları Ağası 
İbrahim'in hapsedilmesi (hkm. 113); Tunus Hakimi Sultan Ahmed'in 
hediyelerini İstanbul'a getirmekte iken Mizistre kıyısında batan gemiyi 
yağmalayan Mora Nâzırı Zaim Ali ve adamı Deli Mesih'in siyaset 
olunmaları (hkm. 123, 150, 151); halka baskı ve zulüm yapan Mesire 
Nahiyesi Emini Abdülkerim'in hapsedilip sicilinin arzedilmesi (hkm. 
148). 

21- Hac yolculuğu için deve kiralanması, Emîr-i Hac tayini ve hac 
yolunda fakirlere verilecek peksimedle ilgili hükümler: 

973 (1565/1566) yılı için Şam-Mekke-i Mükerreme arasına Ruha 
Beyi Mustafa Bey'in Emîr-i Hac olarak tayin olunduğu (hkm. 966); 
Medine-i Münevvere'ye gönderilen nüzûr ve sadakanın saklanması için 
Harem-i Şerif'in bir köşesine bir kule yaptırılıp Mısır askerlerine 
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beklettirilmesi (hkm. 1084); Hac yolunda fakirlere verilecek olan 
peksimed için gerekli buğdayın Evkâf-ı Hümâyûn mahsulünden 
karşılanması (hkm. 895); Mahmil-i Şerîf'te hizmet etmeleri şartıyla Gazze 
sancağı sipahilerinden her yıl beş kişiye hac için izin verildiği (hkm. 640); 
Mısır ve Şam hacılarının Medine yakınlarındaki bazı köylerin civarından 
geçtikleri yolun köylüler tarafından kazılan hendeklerle daraltılmasının 
hacıları zor durumda bıraktığı, Medine-i Münevvere kadısı ve 
Şeyhülharem tarafından bunun önlenmesi (hkm. 1501); Hac yolculuğu 
için mukaddimlerden ücret karşılığı deve kiralanması (hkm. 508, 510, 
519). 

22- Acemi oğlanı devşirilmesi ve acemi oğlanı vermek istemeyen bazı 
köy halkının isyanı ile ilgili hükümler: 

Bosna-Hersek ve Klis'te Yayabaşı'nın sünnetli çocuklardan acemi 
oğlanı toplamasına engel olunmaması (hkm. 220); İpek kazasında acemi 
oğlanı almaya gelen Mehmed Subaşı'ya itaat etmeyip karşı gelen Grink 
(?) köyü halkından suçlu olanların yakalanıp cezalandırılmaları (hkm. 
947); Delvine'nin Prakalma nahiyesinden acemi oğlanı toplamak isteyen 
Ali Subaşı'ya tüfek vs. harp aletleriyle karşı gelerek isyan eden ahalinin 
başkalarına ibret olması için cezalandırılması (hkm. 1197); acemi oğlanı 
toplamakla görevli olan Yayabaşı Mehmed, halktan para alıp 
karşılığında acemi oğlanı yazmayarak görevini suistimal ettiğinden 
görevden alınarak teftiş olunması ve yerine Yayabaşı Ali'nin tayin 
edildiği (hkm. 450); Semendire ve Öziçe'de acemi oğlanı devşirmeye 
memur olan görevli, halktan para alarak devşirdiği çocukları tekrar 
ailelerine geri verdiğinden görevden alınması ve oğlan devşirilmemiş 
yerlerden oğlan devşirilmesi (hkm. 791). 

23- Kilise tamiri, izinsiz olarak sonradan yapılmış olan kiliselerin 
yıktırılması ve görevden ihrac edilmiş bir patriğin bazı kişiler tarafından 
tekrar patrik yapılması faaliyetlerine dâir hükümler: 

Van'da binden fazla gayrimüslimin toplantı yaptıkları, yeni kiliseler 
inşa edip bazı eski kiliseleri de tamir bahanesiyle eski durumlarına göre 
değişikliğe uğrattıkları haberlerinin araştırılması (hkm. 286); Balat 
kapısı dışarısında Balıkçı keferenin bir ev üzerine civardaki Müslüman 
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evlerinden yüksek olarak inşa ettikleri kilisenin Müslüman evleri 
seviyesine indirilmesi, ayrıca burası daha önceden kilise olmadığından, 
kilise olarak kullanılmasına izin verilmemesi (hkm. 313). 

Kesterye ve Pirlepe'de kilise teftişi için Koçi Çavuş'un mübaşir tayin 
edildiği, yapılacak teftiş neticesinde eski kiliselere dokunulmayıp kanuna 
aykırı olarak sonradan yapılan kiliselerin yıktırılması (hkm. 674). 

Galata'da daha önce kendi patrikleri iken görevden ihrac edilen 
kişiyi yeniden patrik yapmaya uğraşan kişilerin aynı cemaatten gelen 
şikâyetler üzerine yakalanıp hapsedilmeleri (hkm. 1517). 

24- Kahvehanelerin birer fesat yuvası hâline gelmeleri ve 
Müslümanları ibadetten alıkoydukları gerekçesiyle kapatılmalarına dâir 
hükümler: 

Kudüs-i Şerif'te açılan kahvehanelerin birer fesat yuvası hâline 
geldiği ve Müslümanları ibadetten alıkoyduğundan kahvehanelerin 
kapatılıp, yasağa uymayanların isimlerinin İstanbul'a bildirilmesi (hkm. 
612); Kudüs-i Şerif Kadısı Cârullah'ın üç yüz yıldır kullanılan bir sebili 
yıktırarak yerine kahvehane yaptırdığı vs. konulardaki iddiaların 
araştırılıp muhâkeme edilmesi (hkm. 1248). 

25- Yol kesme, ev basma, katl, yaralama, gasb, yağmalama, 
hırsızlık, bozgunculuk ve görevlilere karşı gelme gibi suçlar ve bunlara 
verilen cezalarla ilgili hükümler: 

Düşmana harp aleti, at, zahire, mühimmat vs. satanların 
hapsedilmesi (hkm. 67); sefer hizmetinden kaçan akıncı ve toycaların 
küreğe konulması (hkm. 1109); Bergos İskelesi'nde kavga ettiği yeniçeriyi 
öldüren Kılıç'ın siyaset edilmesi (hkm. 1108); görevinden azl olunması 
üzerine Divânı basarak kadıyı döven Basra Azeb Ağası Sinan'ın siyaset 
olunması (hkm. 824). 

Bursa'da zindanı yıkıp içindeki azeplerin kaçmasına sebep olan 
zindancılar ile azeplerin kadınlarının idam edilmeleri (hkm. 657); 
yalancı şahitlik, dolandırıcılık ve tehdit suçlarını işleyen Musa'nın 
küreğe konulması (hkm. 317); hırsızlık yapan Baba Ali'nin suçu neyi 
gerektiriyorsa o şekilde cezalandırılması (hkm. 1628); adam öldürüp 
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halka kötülük yapan Hamza oğlu Yusuf ve arkadaşlarının küreğe 
konulması (hkm. 241); Aksu Derbendi'nde geceleyen tüccarların 
eşyalarını çalan ve yakalanan gurbet taifesinden dokuz kişinin siyaset 
olunması (hkm. 271); zimmetine para geçirme, içki içme, katl ve halka 
zulüm gibi pek çok suçu olan Midilli eski Âmili Bastırma oğlu Hüseyin'in 
kazığa vurularak siyaset olunması (hkm. 302, 351); Budun'da kavga edip 
yaraladıkları bir kişinin ölümüne sebep olan 3 yeniçerinin muhakeme 
edilip suçları sabit olursa siyaset olunmaları (hkm. 283, 284); Çankırı'da 
sipahi olup hırsızlık yapıp yol kesen, halkın at ve katırlarını çalıp satan 
Mustafa'nın hapsedilmesi (hkm. 201); gece ev basıp para ve eşya gasbeden 
ve eşkıya içinde yer alan sipahi Mehmed ve Kılavuz Ali'nin siyaset 
olunmaları (hkm. 210); Kayseri'de yeniçeri İlyas ile zimmi Eymirşah'ın 
yemeklerine zehir katarak ölmelerine sebep olan Hasan'ın siyaset 
olunması (hkm. 188); halktan nezir adı altında para ve eşya topladıktan 
sonra İran'a giderken yakalanan beş kişinin siyaset olunup, aile ve 
akrabalarının da Budun'a sürgün edilmeleri (hkm. 156); Muzaffer oğlu 
Ali Subaşı'nın kulağını kesmekle suçlanan Mahmud oğlu Hasan'ın suçu 
sabitse küreğe konulması (hkm. 22), Bursa'da yol kesip yolcuları öldüren 
ve yağma yapan gurbet taifesinden kişilerin küreğe konulmaları (hkm. 
48). 

Karlıili'nde Havâss-ı Hümâyûn ve serbest timar arazisinde ağır suç 
işleyip idama veya eli kesilmeye mahkum olan kişilerin zabitler 
tarafından para karşılığı serbest bırakıldığı, buna engel olunup 
suçluların cezalarının ifa edilmesi (hkm. 1254). 

Şamoyil adlı Yahudi kilisede (havrada) iken evini açıp parasını 
çalan Abraham adlı Yahudi ve arkadaşlarına örf-i ma‘rûf uygulanması 
(hkm. 1522). 

26- Günümüzde çevrecilik olarak adlandırılan ve ağaçların 
kesilmesi, ormanlarda tarla açmak, korulara zarar vermek, tazılarla 
avlanmak gibi fiillerin yasaklandığı ve kutsal mekânların temiz 
tutulmasına dâir hükümler: 

Korucu Hasan tarafından korulara davar sokulduğu, ağaçların 
kesildiği ve bazı yerlerin tarla hâline getirildiği yolundaki şikâyetler 
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üzerine Eski Zağra, Hasköy ve Filibe kadılarının durumla bizzat 
ilgilenerek hiçbir ferdin korulara zarar vermemesi için gerekli tedbirleri 
alıp halka tenbihte bulunmaları (hkm. 1369); bazı kimselerin Vize ile 
Midye arasındaki koruya davar getirip ağaçların yukarı dallarını keserek 
koruya zarar verdikleri, koruya koyun dışında hayvan sokulmayıp ve 
ağaçların üst kısımlarının kesilmemesi, karşı gelenlerin küreğe 
konulması (hkm. 1292); Hasköy, Yanbolu, Kırkkilise, Ferecik ve 
Gümülcine'deki hâssa şikâr korularında hayvan otlatma, kışın koyun 
barındırma, tüfek atma, tazılarla avlanma ve ağaç kesmenin 
yasaklanması, emre uymayanların isimlerinin saraya bildirilmesi (hkm. 
691). 

Ziyaret ve ibadet adı altında sırf gezinti maksadıyla Mescid-i 
Aksâ'ya gelen bazı kadınların, Mescid-i Aksâ etrafındaki medrese 
evlerinde kalanlar ve Sahratullah etrafındaki odalarda kalan bazı 
Hindlilerin Mescid-i Aksâ, Sahratullah ve diğer kutsal yerleri 
kirlettikleri, buna müsaade edilmeyerek bu gibi kutsal mekânların temiz 
tutulması (hkm. 191). 

27- Yukarıda sayılan konu başlıklarının yanında aşağıda örnekleri 
verilecek olan değişik pek çok konuya dâir hükümler de defterde yer 
almaktadır: 

Bursa ve Şam'da üretilen bazı mallara vurulan damgalarda Esmâ-i 
Hüsnâ'dan isimler bulunduğu, bu tip damgalar kullanmak uygun 
olmadığından bunların değiştirilerek başka damga vurulması (hkm. 
230). 

Haleb'de bazı mescitlerin etrafındaki Müslüman evlerinin 
Yahudilere satılması sonucu mescidlerin âtıl hâle geldiği, bu evlerin 
tekrar Yahudilerden bedeli üzerinden satın alınarak Müslümanlara 
satılması ve mescidlerin faal hale getirilmesi ve mescidlerin etrafında 
gayrimüslimlerin oturmalarına izin verilmemesi (hkm. 242, 1376). 

Üsküdar'da yolcu taşıma izni verilen kayıklardan başka kayıklara 
yolcu taşıma izni verilmemesi, kayıkların boğazda yelken açmamaları, 
istiab haddinden fazla yolcu almamaları, Çengelköy ve diğer iskelelerden 
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kimliği belirsiz şahısları İskele Emininin haberi olmadan taşımamaları 
(hkm. 169). 

Donanma-i hümâyûn ile Hind taraflarına muhafaza görevine giden 
Süveyş Kaptanı Sefer orada vefat ettiğinden, Donanmanın Süveyş'e 
getirilmesinin gerektiği (hkm. 178). 

Şam bölgesinde, Yahudilerden Sâmirî denilen topluluk Arabî yazı, 
siyakat ve defter tutma işlerinde bilgili olduklarından, subaşı ve 
eminlerin bunları yanlarına kâtip olarak aldıkları, fakat bunlar müfsid 
ve şerir olduklarından, çeşitli hile ve desiselerle Müslüman halkın 
mallarını ellerinden aldıkları, reayanın bunlardan korktukları için âdeta 
bunların hizmetkârları gibi davrandıklarının Şam Kadısı'na arz 
edildiği, bundan böyle hiçbir devlet görevlisinin bunları yanlarına görevli 
olarak almamaları, aksi takdirde Şam Beylerbeyinin sorumlu olacağı 
(hkm. 470). 

Alasonya'da "ben Hz. İsa'yım" diyerek ortaya çıkıp halkı etrafına 
toplayarak pazara göndermeyip, üzerine varıldığında da dağa kaçıp 
itaate yanaşmayan keşişin yakalanıp İstanbul'a gönderilmesi (hkm. 487). 

Kâbe'de Mahkeme-i Kübrâ'da görülen davaların sicilleri 
saklanmakta iken; Şâfiî, Malikî ve Hanbelî nâiblerince görülen davalara 
ait siciller arandığında bulunamadığından, bu mezheplere mensup 
nâiblerin tuttukları sicillerin üç ayda bir Mahkeme-i Kübrâ'ya teslim 
edilmesi ve müşkil davaların Mekke Kadısı ile müşâvere edilerek 
görülmesi (hkm. 211). 

Bana beyi, Lim nehri kenarında bulunan Roda adlı yerden arazi 
alarak üzerinde cami, muallimhâne, mektep ve 40-50 kadar hane 
yaptırarak cenazelerini kaldıramayacak ve maişetlerini temin edemeyecek 
derecede maddî ve manevî fakirlik çeken Müslüman köylülerini buraya 
yerleştirdiği (hkm. 1198), ancak sipahinin zulmü sebebiyle halkın 
dağıldığının bildirilmesi üzerine buranın kasaba haline getirilmesi; 
sipahinin mütevellîden 80 akçe alıp dışarıdan gelip yerleşenlere 
karışmaması ve halkın vergiden muaf tutulması (hkm. 1344). 
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Ergene nehri üzerinde yapılan Pavli köprüsünün bulunduğu yer 
tehlikeli olduğundan, köprünün yanına inşa olunan kervansaray 
etrafında iskânı emrolunan kırk hane haymâne taifesinin yerleşmesine 
engel olunmaması (hkm. 264). 

Mîrîye borcu olan kimselerin mallarını vakfedemeyecekleri (hkm. 
519). 

Bütün bu hükümlerin yanında, defterde timar tevcihi, miras ve 
taksimi, vakıflar ve mütevellî heyetinin görevleri ile bunların teftişi, 
zaman zaman halktan avârız adı altında vergi toplanması, mukâtaaların 
iltizama verilmesi, hazineye ait gelirlerin toplanması, askerlere para 
gönderilmesi ve bunun yollarda emniyetinin sağlanması vs. konularda da 
pekçok hüküm yer almaktadır. 

* 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan bu 
eser, 2 ciltten teşekkül etmektedir. Birinci ciltte yer alan bölümlere dâir 
açıklayıcı bilgiler aşağıda verilmiştir. İkinci cilt ise, defterin aslının 
faksimile baskısından meydana gelmektedir. 

Birinci ciltte; "Sunuş" yazısında Divân Kalemince tutulan önemli 
defterlerden olan Mühimme Defterlerinin tertibindeki gelişim ile kültür ve 
medeniyet tarihimiz bakımından önem ve kıymeti konusunda genel bir 
bilgi verilmiştir. Ayrıca, neşri uygun görülen 5 Numaralı Mühimme 
Defterinin tavsifi yapılarak, şeklî özelliklerinden bahsedildikten sonra 
defterin muhtevası, konu başlıkları halinde verilip, başlıklardan sonra 
konu ile ilgili hükümlerden örnekler verilmiş ve takiben neşirde 
uygulanan usul ana hatlarıyla belirtilmiştir. 

Sunuş yazısından sonra, defterdeki "Hükümlerin Özetleri" yer 
almıştır. Hükümlerin Divândan çıktığı veya kaleme alındığı tarihler, 
hükümlerin üzerlerinde ve Miladî karşılıkları da parantez içerisinde 
verilmiştir. 

Hükümlerin dağıtıldığı yerleri gösteren "bir sûreti ..." diye başlayan 
bölümler ait oldukları hükümlerle birlikte değerlendirilerek özet 
yapılırken dikkate alınmışlardır. İptal edilen hükümlerin indeksleri 
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çıkarılmamıştır. Mükerrer olan hükümlerin özetleri bir defa yapılıp, ilgili 
yerlere mükerrer olduğuna dâir not yazılmıştır. 

Defterdeki hükümlerin özetlerinin ardında şahıs, yer, millet, kabile, 
boy, aşiret ve müessese isimlerinden müteşekkil "Analitik İndeks" yer 
almıştır. Çeşitli sebeplerle okunamayan veya okunuşunda tereddüt edilen 
kelimeler; özetlerde, scainner taraması yapılarak ilgili yerine 
resmedilmiştir. İndekste ise scainner taraması yapılmayıp (?) işareti 
konulmuştur. 

İndeks maddeleri yazılırken mümkün olduğunca defterdeki şekle 
sadık kalınmaya çalışılmıştır. Yani, indekse konu olan kişi ve kurum 
adları, terim, tâbir ve kelimeler dilin o günkü imlâ ve fonetik özellikleri 
göz önüne alınarak yazılmıştır. 

Defterin taranıp maddelerin tespiti safhasında belirlenecek indeks 
maddesinin, genel konu adı şeklinde değil de, bir genel konunun alt 
başlığı, başka bir deyişle, içinde geçtiği hükümdeki özel durumu ifade 
edecek şekilde alınmasına gayret edilmiştir. Dolayısıyla maddeler 
çoğunlukla tamlama, deyim ve diğer tür kelime gruplarından meydana 
gelmektedir. 

Birden fazla kelimeden meydana gelen bu tür indeks maddeleri ait 
oldukları metinde, genellikle aralarına başka kelime veya kelime grupları 
girmiş vaziyette geçmelerine rağmen, hem anlam ve gramatik münasebet, 
hem de indeksin sıhhati açısından ayıklama-birleştirme yoluna 
gidilmiştir. 

Arapça ve Farsça kelimeler oturmuş bir imlâya sahip olmaları 
sebebiyle bunlarla ilgili problemler yok denecek kadar az iken, Türkçe ve 
diğer dillere ait kelimelerin imlâları sık sık değişebilmektedir. Defterdeki 
hükümlerin yer yer değişik kâtipler tarafından kaydedilmesi ve 
bunlardan bazılarının çalakalem, bazılarının ise noktasız yazılmış 
olması, imlâda farklılıklara, tenakuzlara, dahası yanlışlıklara sebep 
olmuştur. Bunlardan küçük çapta olanlarına, meselâ okunan harflerde 
değil de, okutucu harflerdeki eksiklik-fazlalıklar, takdim-tehirler 
görmezlikten gelinip, okunan harflerdeki ve kelimenin anlamında 
sapmalara, anlamsızlıklara yol açabilecek olanlara işaret edilmiştir. 
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Bunların dışında, bir de tamamen yanlış yazılış neticesi ortaya 
çıkan hatalar bulunmaktadır; bunların  listesi, indeks metninin sonunda 
verilmiştir. 

Defterdeki hükümlerin çoğunun konusunu meydana getiren Zigetvar 
Seferi'nin daha iyi anlaşılabilmesi için dönemin Rumeli haritası da ek 
olarak verilmiştir. 

* 

Görüleceği üzere, Osmanlı arşivleri, idarî kayıtların devlet eliyle 
tespit edilip düzenlendiği ve günümüze kadar muhafaza edildiği örnek 
kuruluşlardır. 

Takdir edileceği üzere, tarihin gerçek bilgileri ilk elden orijinal 
kaynaklara, yani arşiv belgelerine dayanır. Belgesiz tarih yazılamaz ve 
olayların gerçek yönleri gün ışığına çıkarılamaz. 

Arşiv belgeleri olmadan ve bilinmeden, varsayımlarla tarih yazmak, 
belirli bir devir hakkında hüküm vermek, bir devri veya olayları 
değerlendirmek, tarih biliminin gerektirdiği tarafsızlığa ve ilmî 
objektifliğe sığmaz. 

Bilinmelidir ki, arşivlerimiz Türk milletinin tarih ve kültürünün 
temel kaynaklarıdır. Geçmişi ve hattâ bugünümüzü arşivler sayesinde 
daha iyi anlayıp, değerlendirebileceğiz. 

Türk milletinin tarihî macerasını ortaya koyabilmek için, 
arşivlerimizdeki orijinal arşiv belgelerinin mutlaka değerlendirilmesi, 
ilim çevrelerinin istifadesine sunulması, kısaca bugüne kazandırılması 
sağlanmalıdır. Arşiv belgelerinin bugüne kazandırılması, bir bakıma 
vatan coğrafyasının tapusuna kavuşturulmasıdır. 

Arşivlerimiz, herşeyden önce millî kültürümüz ve millî kimliğimiz 
için gereklidir. Toplum yapımızdaki çözülmeleri önleyecek ortak inanç 
noktalarımızı arşivlerimizde bulacağız. Hayata kuvuşturulacak arşiv 
belgelerimiz, bu yüce milletin hukuka, hakka, ilme saygısının ve insan 
sevgisinin delilleri olacaktır. 

* 
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Gurre-i Muharrem 973  (29 Temmuz 1565) 

Çorlu kadısına 

Ereğli Limanı'nda batan gemiyi çıkartmakla görevlendirilen Hâssa reislerinden 
Hüseyin Reis ile beraberindeki diğer reislere kolaylık gösterilmesi ve ihtiyaç duyduğunda 
yeteri kadar adam gönderilerek geminin çıkartılmasına yardımcı olunması. 

Karahisâr-ı Sâhib beyine ve kadısına 

Karahisar'da öldürülen yeniçerilerden dolayı hapsedilmiş olan Hüsrev Subaşı ve 
diğer iki kişinin güvenilir kefillere bağlandıktan sonra serbest bırakılmaları. 

Bilecik kadısına 

Bilecik Madeni'nde demir yuvalak imali için görevlendirilen bey, müsellem, 
yaya ve çeribaşıların yoklama defterlerinin gönderilmesi ve ne kadar yuvalak işlenip 
hazırlandığının bildirilmesi. 

2 Muharrem 973  (30 Temmuz 1565) 

Gümülcine kadısına 
Draç Kalesi'nde görevli yeniçerilerin maaşlarının bir kısmının Gümülcine'nin 

Yöri köyünde kaybolması olayında zanlı duruma düştükleri bildirilen köy bekçileri ile diğer 
zanlıların teftiş olunarak durumun açıklığa kavuşturulması; suçlular sipâhi iseler hapsedilip 
kimler olduklarının arzedilmesi, değil iseler şer‘-i şerife göre cezalandırılmaları. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 
Yeni tahrir esnasında hâs zeamet ve timarlarda ortaya çıkan zevâid ile defter dışı 

köy ve mezraaların Havâss-ı hümâyun adına, vakıflarda ortaya çıkan zevâidin de vakıfların 
tamir ve ihyası için Âmid Hazinesi adına zaptedilmesi ve vâkıfın şartına aykırı olarak ihdas 
edilmiş vakıf cihetlerinin de kaldırılması. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 
Gelip geçen yolcuların, yol üzerinde bulunan köylerin ürünlerine verdikleri 

zararın telâfisi maksadıyla, bu gibi köylerin öşürlerinin altıda bir nisbeti üzerinden 
belirlenmesi ve bu köylerin yeni tahrirde Havâss-ı hümâyun'a kaydedilmesi. 
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Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Tahrir esnasında ortaya çıkan zevâidin ve Havâss-ı hümâyun'a yarayan 
timarların Havâss-ı hümâyun adına zaptedilmesi; tevcih esnasında timarların yazısına itiraz 
edenlerin itirazlarının Âsitâne-i saâdet'te karara bağlanması ve timar dağıtımında tevcihin 
daha fazla verene yapılması. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 
Tahrir olunan yerlerdeki vakıf köylerin defterde kayıtlı reâyâsının ve onların 

oğullarının dışında, sonradan gelip bu köylere yerleşmiş olan reâyâdan alınacak vergi ve 
resimlerin yeni tahrirde Havâss-ı hümâyun'a kaydedilmesi. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Tahrir olunan yerlerde, mutasarrıfları elinde mülk olduğunu gösterir mülknâme, 
nişân-ı hümâyun veya defterde mülkiyet kaydı bulunmayan yerlerin öşür ve resimlerinin 
Havâss-ı hümâyun adına zaptedilip yeni tahrirde Havâss-ı hümâyun'a kaydedilmesi. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Âmid'de çiftlik mutasarrıfı olup Müslümanlara göre daha az vergi veren 
gayrimüslimlerin haraçlarının beşer akçe arttırılması ve yeni deftere de bu şekilde 
kaydedilip verginin buna göre toplanması. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Nusaybin hâslarında defterde yazılı olan miktardan fazla tohum ektirildiği ve 
ırgadiye alındığı için reâyânın bölgeyi terketmesinden dolayı köylerin harap hale geldiği ve 
şimdiki mültezimin verdiğinden on bin akçe daha fazla vermek şartıyla adı geçen hâslara 
tâlipler bulunduğu bildirildiğinden, Nusaybin hâslarının defterde yazılı olandan fazla tohum 
ektirilmemek ve ırgadiye alınmamak şartıyla yeni tâliplere iltizama verilmesi. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Tahrir olunan yerlerde, Dergâh-ı muallâ'dan alınmış ibtidâ beratları ile değil de 
beylerbeyiden alınmış ibtidâ beratları ile timar tasarruf eden sipâhilerin beratlarının 
ellerinden alınıp timarlarının Havâss-ı hümâyun adına zaptedilmesi. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Mukâtaa şeklinde tasarruf olunmakta iken yeni tahrirde mukâtaalıkları kaldırılan 
köy ve mezraaların zevâid olarak mirî adına zaptolunan mahsulâtının, sözkonusu köylerden 
mültezimlerin alageldikleri mukâtaa resmi kadarının mültezimlerin borçlarına mahsup edilip 
kalan zevâid ile sözkonusu köy ve mezraaların Havâss-ı hümâyun adına zaptedilmesi. 
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Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Tahrir olunan yerlerdeki bazı sancakbeyleri ile zeamet ve timar sahiplerinin 
tasarruf etmekte oldukları dirliklerinin bedilinde, beratlarında yazılı olan miktara göre 
mevcut olan noksanlığın, tahrir esnasında ortaya çıkan zevâidden tamamlanması. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Hâss-ı atîk köylerde ortaya çıkan zevâidin, mültezimleri tarafından kabul 
edilmesi halinde iltizamlarına dahil edilmesi, kabul etmeyenlerin mahsul miktarının ise tayin 
olunacak kişiler tarafından yeniden öşürlendirilmesi. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Tahrir olunan yerlerde bulunan Araplardan İbâde Cemaati'nin çok sayıda deveye 
sahip oldukları halde diğerleri gibi vergi vermedikleri için vergi veren bazı kişilerin de 
vergiden kurtulmak amacıyla bunların arasına katıldığı ve devletin vergi gelirinin azaldığı 
bildirildiğinden, adı geçen cemaat için de develerine göre bilirkişiler marifetiyle yıllık bir 
vergi takdir edilmesi. 

Diyarbakır'ı yeniden tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Millü Cemaati ile Kethüdâları Kadı Mahmud arasında kanunsuz vergi tahsili 
meselesinden dolayı anlaşmazlık çıkması üzerine yeni tahrirde yardımları görüldüğü 
bildirilen Budak'ın, yıllık otuz üç bin dokuz yüz otuz altı akçeyi Âmid Hazinesi'ne teslim 
etmek şartıyla adı geçen aşirete bey tayin edilmesi ve timarının Havâss-ı hümâyun'a 
katılarak, timar bedelinin aşiretten tahsil edilecek bâd-ı hevâ vergisinden karşılanması. 

Eyalet tarikiyle sancak tasarruf eden Kürt beylerine 

Başka sancaklardaki yerlerini terkederek kendilerine bağlı aşiretler arasına 
yerleşen defter dışı reâyâyı geldikleri yerlere geri göndermeleri. 

Medine-i Münevvere'ye kadar yol üzerinde bulunan kadılara 

Mısır'a gidecek olan Südde-i saâdet ağalarından Kasım Ağa'ya her türlü 
kolaylığın gösterilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Ahi isimli zimmîyi dört hizmetçisiyle birlikte katlettirdiğine dair adı geçenin eşi 
ve vârisleri tarafından şikâyette bulunulduğundan, Brayil Kadılığı'nca görülecek bu davada 
kendisini temsil etmek üzere bir vekil tayin edip Murad Çavuş ile Brayil'e göndermesi. 

Filibe kadısına 

Ev basıp soygunculuk yapmakla suçlanan ve davaları görülmek üzere kendisine 
gönderilen Marko ve Miloş isimli zimmîlerin, teftiş edilerek sonucun bildirilmesi. 
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Tatarpazarı kadısına 

Muzaffer oğlu Ali Subaşı'nın kulağını kesmekle suçlanan Mahmud oğlu 
Hasan'ın teftiş edilmesi ve suçu sâbit görüldüğü takdirde küreğe konulmak üzere Dergâh-ı 
muallâ'ya gönderilmesi. 

Basra Beylerbeyi Ferruh Paşa'ya 

Lahsa'da yaptığı faydalı hizmetlerden dolayı Basra Beylerbeyiliği'ne tayin 
edildiği; Basra'ya gelmeden önce, oradaki beylerden kudretli birini Lahsa'ya yeni beylerbeyi 
gelinceye kadar beylerbeyi kaymakamı olarak tayin etmesi. 

Medine-i Münevvere kadısına 

Sadrazam Ali Paşa'nın uhdesinde iken onun vefatıyla münhal kalan Ravza-i 
şerife Ferraşlığı Bâbü's-saâde Ağası Yakup Ağa'ya verildiğinden, ferraşlık hizmetinin, 
Yakup Ağa'nın bu hizmet için kendisine kaymakam olarak tayin edeceği kişiye 
gördürülmesi. 

5 Muharrem 973  (2 Ağustos 1565) 

Brail kadısına 

Boğdan Voyvodası Aleksandra'nın, Ahi isimli zimmîyi dört hizmetçisiyle 
birlikte katledip mallarını aldığına dair maktûlün varisleri tarafından şikâyet ve hak 
talebinde bulunulduğundan, adı geçen voyvodanın vekili de getirtilerek davanın görülmesi 
ve sonucun bildirilmesi. 

Tımışvar'daki Hazine-i Âmire Defterdarı Mehmed'e 

Sakmar Kalesi kuşatmasında olan Tımışvar Beylerbeyi Mustafa Paşa'dan uzun 
zamandır haber alınamadığından, güvenilir casuslar tedârik edilerek aradaki irtibatın 
yeniden sağlanması. 

Tımışvar beylerbeyine 

Erdel Kralı İstefan'ın da katılımıyla Sakmar Kalesi'nin uzun zamandır kuşatıldığı 
ve kış mevsiminin de yaklaşmakta olduğu; Silistre ve Boğdan'dan yardım talebini 
karşılamak üzere bir miktar asker tertib edildiği, gerekirse bunları yardıma çağırabileceği; 
ayrıca Rumeli'den yardıma gönderilen ordunun gelip gelmediği, silah ve erzak hususunda 
yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığı konuları ile kalenin ve düşmanın durumu hakkındaki 
bilgileri kendi görüşlerini de ekleyerek arzetmesi. 

Aydın beyi ve Balat kadısına 

Balat'a bağlı sahil köylerinden birinin korsan gemileri tarafından yağmalandığı 
yolunda haberler alındığından, halkın tenbih edilerek sahillerin gece gündüz korunması ve 
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bu gemilerin düşman gemileri mi yoksa korsan gemileri mi olduğu, gerçekten yağmalanan 
köy bulunup bulunmadığı hususları ile bölgenin güvenlik durumunun bildirilmesi; ayrıca 
Antalya'ya kadar sahilde bulunan kasaba ve köylerin de durumdan haberdar edilerek 
uyarılması. 

7 Muharrem 973  (4 Ağustos 1565) 

Gelibolu kadısına ve Emin Halil'e 

Malta'da bulunan askerlerin ihtiyacı için hazırlanan zahîrenin Hasan, Abdi ve 
Cafer reislerin idâresindeki üç gemiye yüklenerek Malta'ya gönderilmesi. 

Kavala kaptanına 

Menteşe sancağının Balat kazasına bağlı bir köyün dokuz adet kâfir korsan 
gemisi tarafından yağmalandığı haberi üzerine Tersâne-i Âmire'den üç kadırga ile bir kalite 
techiz edilip kendisine gönderildiği; Şehzâde Selim'in İzmir taraflarında bulunan kalitesine 
de haber göndererek Midilli'de buluşulması ve hep birlikte derya muhâfazası hizmetinde 
bulunulması. 

Kavala kadısına ve dizdarına 

Kavala Kaptanı Hüseyin'e derya muhâfazası hususunda bir hüküm gönderildiği; 
şayet kendisi Midilli taraflarında ise gönderilen hükmün mühürlü kesesi ile birlikte derhal 
kendisine ulaştırılması. 

Bursa beyine ve Akhisar kadısına 

Vilâyet ahalisinden, kudretli olup fukaraya zulmettiği ve fesad ehli olduğu için 
önceki kadı zamanında şehirden sürüldüğü bildirilen Emrullah Hoca, şehre dönmüş ve hâlâ 
aynı fiilleri işlemekte ise sâbit olan suçlarının sicile kaydedilip gönderilmesi. 

Karahisâr-ı Sâhib beyine 

Menteşe sancağında Balat'a bağlı bazı bölgeler düşman gemileri tarafından 
yağmalandığından, Menteşe sancakbeyi donanmadaki görevinden dönünceye kadar, kendi 
sancağını güvenilir adamlarına bırakarak emrindeki subaşı ve sipâhilerle birlikte Menteşe 
sahillerinin korunması ve hırsız, harâmi tâifesinin bertaraf edilmesi görevine gitmesi. 

Trabzon'a varıncaya kadar sahillerde bulunan kazaların kadılarına 

Kazaları dahilinde işe yarar ne kadar marangoz varsa güvenilir kefillere bağlayıp 
yoklama defterleri ile birlikte güvenilir adamlar nezaretinde Dersaâdet'e gönderilmesi. 

Gelibolu kadısına 

Gelibolu'nun Eskicuma Mahallesi'nde oturan Bursalı Ekmekci Hacı Mustafa'nın 
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yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine ve Ömeriyye kadısına 

Cezire-i Ömeriyye yakınlarında Kerkil sancağına bağlı Sülolu isimli Kürt 
aşiretinin çevredeki bir kısım halkı öldürüp bir kısmını da yaralayıp soydukları, bu durum 
karşısında Kerkil Beyi Mir Ahmed'in ise ihmalkâr davrandığı bildirildiğinden, davacı ve 
davalıların bir araya getirilip davalarının görülmesi, kâtillerin tesbiti, gaspedilen eşyanın 
sahiplerine geri verilmesi ve suçlular hakkında gelecek emre göre hareket edilmesi; ayrıca 
Mir Ahmed'e de emri altındaki aşiretlerin kanunsuz işler yapmalarının önüne geçmesi 
yolunda ikazda bulunulması. 

Yenişehir, Karaferye ve Çatalca kadılarına 

Dubrovnik beylerinin ihtiyacı için, Üsküdar İmâreti Evkâfı mahsulünden buğday 
temin edilip Golos İskelesi'nden gemilere yükletilmesi. 

Sultan Murad lalasına 

Menteşe sancağının Balat kazası civarındaki Akköy'ün düşman gemileri 
tarafından yağmalandığı, ayrıca bir iki suhtenin etraflarına topladıkları yetmiş seksen kadar 
eşkıya ile bu civardaki köyleri yağmaladıklarına dair kendisinden mektup gelmesi üzerine, 
sözkonusu eşkıyanın hakkından gelinmesi hususunda Sultan Selim'in Lalası Hüseyin'e emir 
gönderildiği; kendisinin de bu eşkıya Aydın ve Saruhan'a yakın yerlere gelirse Sultan Murad 
emrindeki kuvvetlerden bir bölüğü bunların üzerlerine göndererek haklarından gelmesi ve 
gasbettikleri malları ve oğlanları kurtarması; ayrıca derya muhâfazası için de Midilli'deki 
Kavala kaptanına katılmak üzere İstanbul'dan dört gemi gönderildiği; kendisinin de Sultan 
Selim'in İzmir'deki kalitesinin reisine haber göndererek Kavala kaptanına katılmasını 
sağlaması. 

Sultan Selim lalasına 

Menteşe sancağının Balat kazası civarındaki Akköy'ün düşman gemileri 
tarafından yağmalandığı, ayrıca bir iki suhtenin etraflarına topladıkları yetmiş seksen kadar 
eşkıya ile bu civardaki köyleri yağmaladıkları bildirildiğinden, Sultan Selim'in emrindeki 
kuvvetlerden bir bölüğü sözkonusu eşkıyanın üzerlerine göndererek haklarından gelmesi ve 
gasbettikleri malları ve oğlanları kurtarması; ayrıca derya muhâfazası için de Midilli'deki 
Kavala kaptanına katılmak üzere İstanbul'dan dört gemi gönderildiği; kendisinin de Sultan 
Selim'in İzmir'deki kalitesi reisine haber göndererek Kavala kaptanına katılmasını 
sağlaması. 

Budun beylerbeyine ve Budun'daki Hazine-i Âmire Defterdarı Halil'e 

Peşte'de Azebler Ağası iken ölen Hasan'ın zeametinin Havâss-ı hümâyun'a dahil 
edilmesi. 
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Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Müstedam, Mehmed, Malkoç ve Ustrumca'da 
bulunan Hasan çavuşların Dergâh-ı muallâ'ya gelmeleri. 

Âmid kadısına 

Diyarbakır'ın yeniden tahriri esnasında reâyânın hazır bulunmasını engelledikleri 
ve reâyânın ve Havâss-ı hümâyun topraklarındaki değirmenlerin kullanmakta oldukları 
suyun mecrasını değiştirip üzerine değirmenler vurdukları bildirilen Alihan ve Yusuf isimli 
nâiblere nâiblik yaptırılmaması ve hâs değirmenlerine verdikleri zararın ortadan 
kaldırılması. 

Diyarbakır'ı tahrir eden Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e 

Daha önce Defter-i hâkânî kâtiplerinden Bostan'a verilmiş olan Çemişkezek 
livasının tahrir edilmesi görevi kendilerine verildiğinden, adam gönderip adı geçen livanın 
İcmal ve Mufassal defterlerini teslim aldırmaları. 

Gelibolu ve Malkara kadılarına 

Adam öldürme ve hırsızlık suçlarından yakalanan Kara Veli'nin, kendisinin suç 
ortağı olduklarını söylediği Gelibolu'dan Eyüp ve Sinan ile Malkara'dan Divane Sinan ve 
Yusuf adlı şahısların yakalanarak Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmeleri. 

Semendire beyine 

Daha önce kendisine gönderilen hükümde Semendire'ye gelecek olan askere 
zahîre ve gemi tedâriki işi için güvenilir adamlar tayin edip kendisinin sancağındaki 
sipâhilerle birlikte tam techizatlı, beylerbeyi yanına gitmesi emrolunduğu halde, şimdi 
zahîre ve gemi tedâriki daha önemli görüldüğü için bu iş ile bizzat kendisinin ilgilenmesi ve 
bu konuda herhangi bir darlık çekilmesine meydan vermemesi; sancağı sipâhilerini de 
alaybeyi ile göndermesi; ayrıca Semendire ve Belgrad kalelerinde mevcud olan barut, top ve 
top mühimmâtının miktarı ile işe yararlık durumlarını ve Belgrad anbarlarındaki zahîre 
miktarını da bildirmesi. 

Çemişkezek'i tahrir etmekle görevlendirilen Kâtip Bostan'a 

Çemişkezek'in tahriri görevi kendisinden alınıp Diyarbakır'ı tahrir etmekte olan 
Akşehir Beyi Musa Bey ve Kâtip Arif'e verildiğinden Çemişkezek'in İcmal ve Mufassal 
defterlerini adı geçenlerin göndereceği adamlara teslim etmesi. 

Rodos kadısına ve dizdarına 

Rodos Muhâfızlığı görevi Mısır'da sancak tasarruf eden Abdüsselam oğlu 
Ahmed'e verildiğinden, adı geçene gereği gibi yardımcı olunması. 
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Bursa beyine 

Bursa'daki gurbet tâifesinden bazı kişilerin yol kesip yolcuları öldürdükleri ve 
mallarını yağmaladıkları bildirildiğinden, sözkonusu suçları işleyenlerin yakalanıp teftiş 
olunmaları ve şer‘-i şerife göre suçu sâbit olanların, üzerlerine sâbit olan haklar alınıp 
sahiplerine verildikten sonra küreğe konulmak üzere sicil sûretleri ile Südde-i saâdet'e 
gönderilmeleri. 

10 Muharrem 973  (7 Ağustos 1565) 

İstanbul kadısına 

İkinci Kapucubaşı Mehmed'in, Pîrî Paşa Evi diye bilinen İstanbul'daki evine 
İstanbul'a gelen sudan bir kamış su bağlanması. 

Gelibolu kadısı ve Boğazhisarları dizdarına* 

* Hüküm yazılmamıştır. 

Tımışvar beylerbeyine 

Beç elçisinin, kralının Erdel'den alınan kalelerden vazgeçtiğini ve iki devlet 
arasındaki ahidnâmeye riâyet edeceğini söylemesi üzerine krala bir nâme-i hümâyun 
gönderildiği; nâmenin cevabı gelinceye ve Beç askeri Erdel'den çekilinceye kadar, düşman 
tarafından herhangi bir saldırı olmadıkça bu taraftan da herhangi bir harekete 
kalkışılmaması; ancak düşmandan da gaflet edilmeyip sürekli savaşa hazır halde 
bulunularak, düşman tarafından memlekete herhangi bir zarar erişmesine meydan 
verilmemesi. 

Bosna beyine 

Beç kralına elçisi ile bir nâme-i hümâyun gönderildiği; sözkonusu nâmenin 
cevabı gelinceye kadar serhadlerde, düşman tarafından ahidnâmeye aykırı herhangi bir 
hareket meydana gelmedikçe bu taraftan da herhangi bir harekete kalkışılmaması; ancak 
düşmandan da gaflet edilmeyip sürekli savaşa hazır halde bulunularak düşman tarafından 
memlekete herhangi bir zarar erişmesine meydan verilmemesi. 

Mohaç beyine 

Beç elçisinin, kralının Erdel'den alınan kalelerden vazgeçtiğini ve ahidnâmeye 
riâyet edeceğini söylemesi üzerine, krala bir nâme-i hümâyun gönderildiği ve Mohaç 
tarafına gönderilen Dergâh-ı muallâ kulları ile akıncıların Semendire ve Belgrad'da 
beklemelerinin emrolunduğu; düşman tarafından herhangi bir saldırı meydana gelmedikçe 
bu taraftan da herhangi bir hareket yapılmaması, ancak herhangi bir tecavüze karşı da 
askerlerin hazır bekletilmesi; karşı taraftan barışa aykırı bir hareket yapıldığı takdirde 
Semendire ve Belgrad'da beklemekte olan Dergâh-ı muallâ kullarınının ve akıncıların 
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Budun'a gitmek bahânesi ile çağırılıp Budun beylerbeyi ile de haberleşilerek, fırsat da 
elverirse daha önceki emre göre hareket edilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Sakmar Kalesi'ndeki kuşatma hakkında gönderdiği mektubunun alındığı; şimdiki 
halde Beç elçisi, kralının Erdel'den aldığı kalelerden vazgeçtiğini söylediği için, bu konuda 
Beç elçisi ile krala bir nâme-i hümâyun gönderildiği; nâmenin cevabı gelinceye ve Beç 
askeri Erdel'den çekilinceye kadar, düşman tarafından herhangi bir saldırı olmadıkça bu 
taraftan da herhangi bir harekete kalkışılmaması, ancak askerlerin de uyanık tutularak 
düşmanın gafil avlamasına ve memlekete zarar eriştirmesine fırsat verilmemesi; bu arada, 
mektubunda da arzettiği gibi düşmanın ikmal yollarının kesilerek düşman askerinin sıkıntıya 
sokulması. 

Semendire Beyi Bayram Bey'e 

Belgrad Kalesi ile Anbar-ı Hâssa'nın tamire muhtaç yerlerinin onarılması; daha 
önce emrolunan at gemileri ve zahîre tedâriki işinin ne durumda bulunduğunun ve orada 
dökülen toplar ile bunlara ait mühimmâtın miktar, cins ve durumlarının bildirilmesi. 

Sol Ulûfeciler ağasına, Sağ Garib Yiğitler ağasına ve Çirmen Beyi Süleyman 
Bey'e 

Daha önce kendilerine Sirem'e gitmeleri emrolunduğu halde şimdi Mohaç 
beyinin arzına binaen kendisi tarafından yapılacak yardım çağrısına icabetmek üzere 
askerleri ile birlikte Semendire'ye gidip orada hazır beklemeleri. 

Rumeli beylerbeyine 

Beç elçisinin, kralının Erdel'den aldığı kalelerden vazgeçtiğini ve ahidnâmeye 
riâyet edeceğini söylemesi üzerine krala bir nâme-i hümâyun gönderildiği; nâmenin cevabı 
gelinceye kadar daha önce kendisine emredildiği üzere Rumeli askerleri ile Sofya'da 
toplanmaya devam ederek, düşman tarafından barışı bozacak bir hareket meydana gelmesi 
durumunda kendisine emredilen yere derhal gidecek şekilde, asker ve mühimmât 
noksanlarını giderip hazır beklemesi. 

Erdel Kralı İstefan'a nâme-i hümâyun 

Beç elçisinin, kralının Erdel'den aldığı kalelerden vazgeçtiğini ve ahidnâmeye 
riâyet edeceğini bildirmesi üzerine krala bir nâme-i hümâyun gönderildiği; nâmenin cevabı 
gelinceye ve Erdel'deki Beç askerleri çekilinceye kadar düşman tarafından herhangi bir 
tecavüz vuku bulmadıkça kendisi tarafından da herhangi bir harekete kalkışılmaması; ancak 
gaflete de düşülmeyerek askerin hazır tutulması ve düşman tarafından o bölgelere zarar 
eriştirilmesine meydan verilmemesi. 
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Solnok beyi olup Budun askerlerine serdar olan Hasan Bey'e 

Beç elçisinin, kralının Erdel'den aldığı kalelerden vazgeçtiğini ve ahidnâmeye 
riâyet edeceğini bildirmesi üzerine krala bir nâme-i hümâyun gönderildiği; nâmenin cevabı 
gelip Beç askerleri Erdel'den çekilip düşman tarafından ahidnâmeye aykırı bir hareket 
yapılma ihtimali kalmadığı takdirde, askeriyle birlikte geri yerine dönmesi hususunda 
Tımışvar beylerbeyine hüküm gönderildiği; kendisinin de Tımışvar beylerbeyinin uygun 
göreceği şekilde hareket etmesi. 

Fener kadısına 

Kapanış tarihi belli olmadığından tüccar ve rençber tâifesinin zamanında 
yetişememekten dolayı zarara uğradığı bildirilen, Kavala'daki müteveffâ İbrahim Paşa 
İmâreti için Fener'de her sene Mayıs ayının yirmi ikisinde açılmakta olan pazargâhın 
kapanış tarihinin şer‘-i şerife ve kanuna aykırı olmamak kaydıyla halka ve tüccara nasıl 
faydalı olacak ise öyle belirlenmesi. 

11 Muharrem 973  (8 Ağustos 1565) 

Leh kralına nâme-i şerif 

Lehistan'da kurulan pazara davar vs. eşyalarını satmak için giden Boğdanlılara, 
Leh halkının gümüş akçe yerine başka yerlerde geçmeyen bakır akçe verdikleri ve eskiden 1 
altın 70, 1 guruş 45 bakır akçe ederken şimdi altunun 93, guruşun 55 bakır akçeye 
yükseldiği, bundan da Boğdanlıların ticarî bakımdan zarara uğradığı ve Boğdan'dan kaçan 
eşkıyanın da Lehistan'da üslendiği bildirildiğinden, pazarlarda Boğdanlılar aleyhine işleyen 
bu para düzeninin tekrar eski haline getirilerek düzeltilmesi ve Boğdanlı eşkıyanın da 
himaye edilmeyip yakalanarak haklarından gelinmesi. 

Bursa beyi ve Kite kadısına 

Bursa ile Mudanya arasında Medine mütevellîsinin oğlunun ve hizmetkârlarının 
yolunu keserek eşyalarını yağma edenlerin bulunması için şüpheli şahısların yakalanıp örf 
edilmesi; ancak bu yapılırken can kaybına meydan verilmemesi ve sonucun Südde-i saâdet'e 
arzedilmesi. 

İstanbul kadısına 

Mihrimah Sultan'a, Edirnekapı'da yaptırdığı caminin yanına bir de hamam 
yaptırma izni verildiğinden, bu konuda kimsenin kendisine şer‘-i şerife aykırı bir 
müdahalede bulunmasına müsaade edilmemesi. 

Budun beylerbeyine 

Beç kralı Maksimilyanoş'un elçisi Mikel'in Beç'e gönderilmesinin ardından 
adamlarının da Dergâh-ı muallâ Çavuşu Mehmed eşliğinde Budun'a gönderildiği; elçi Mikel 
görevini tamamlayıp istenildiği şekilde haber gelirse elçinin adamlarının serbest bırakılması; 
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istenildiği şekilde haber gelmezse elçinin adamlarının alıkonulması ve durum İstanbul'a 
arzedilerek gelecek emre göre hareket edilmesi. 

Basra beylerbeyine 

Yerliye, Arap tâifesine, gediğinde hizmet etmeyen kimselere ve bey nökerlerine 
kul gediği verilmesi yasak olduğu halde buna uyulmadığı duyulduğundan, bundan böyle 
emre aykırı hareket edilmemesi ve kul gediklerinin sadece işe yarar Türkistan ve Kürdistan 
yiğitleriyle Rum ademlerine verilmesi. 

Basra beylerbeyine 

Önceki beylerbeyilerin ihmalkârlıklarından dolayı devlet görevlilerinin halka 
baskı ve zulüm yaptıkları, bu sebeple halkın yurtlarını bırakıp başka yerlere gittiklerinin 
duyulduğu; halbuki bir yere beylerbeyi, kadı vs. görevliler tayin etmekten amaç, güvenliğin 
ve halkın mutluluğunun sağlanması olduğundan, bundan böyle hiçbir görevlinin halka 
zulmetmesine, hukuka ve kanuna aykırı iş yapmasına izin verilmemesi ve halkın yurtlarını 
terketmesine sebep olan şeylerin tesbit edilip bunların ortadan kaldırılması ve halkın 
yurtlarına geri dönmelerinin sağlanması. 

Basra beylerbeyine 

Dârülharbe harp âletleri, at, demir, kurşun, zahîre ve yiyecek maddeleri 
verilmesi yasak olduğu halde Basra'da bu yasağa uyulmadığı duyulduğundan, bundan böyle 
sınırların bu yasağın uygulanacağı şekilde korunması ve bu maddelerin vilâyet dışına 
çıkışına engel olunması; emre uymayanların yakalanıp hapsedilmesi. 

13 Muharrem 973  (10 Ağustos 1565) 

Şam beylerbeyi ile Ba‘albek ve Hımıs kadılarına 

Müslümanlara baskı ve zulüm yaptıkları, cami arsasına ve umumî yola tecavüz 
ettikleri, sicil tahrifatında bulundukları, başkalarına ait arazi ve bostanların kayıtlarını kendi 
üzerlerine geçirdikleri, yetimlere vasî olup mallarını yedikleri ve rüşvet aldıklarına dair 
halkın şikâyette bulunması üzerine teftişleri emrolunan Hımıs Kadı Nâibi Alaeddin ve 
oğulları Bedreddin ile Ebülfazl'ın ve diğer nâib Bereket ile Kâtib Celâl'in Hımıs kadısının 
padişah emrine aykırı olarak bu şahısların evlerinde ikâmet etmesi ve uyarılara aldırış 
etmemesi sebebiyle teftiş edilemediği bildirilerek yeni bir kadı gönderilmesi talebinde 
bulunulduğundan, Hımıs kadısının derhal sözkonusu şahısların evinden çıkarak başka bir 
yere yerleşmesi ve adı geçenlerin buldurulup kendilerinden hak iddia edenlerle davaları 
görülerek şer‘an üzerlerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi; ayrıca gerek 
yukarıda yazılı olan iddialardan, gerekse bunların dışında, işledikleri şer‘an sâbit olan 
suçlarının da ayrıntılı olarak yazılıp arzedilmesi. 
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Tatarpazarcık kadısı olup celep tahriri ile görevlendirilen Muslihiddin'e 

Sofya'nın bir kısım köylerinde oturan bazı reâyâ, kendilerinin voynuk oğlu 
voynuk oldukları halde celep tahriri esnasında celep yazıldıklarına dair şikâyette 
bulunduklarından, şikâyetin aslı var ise bu durumda olanların celep kaydedilmemesi; ancak 
bu bahâne ile voynuk olmayanların celeplikten çıkarılmasından da sakınılması. 

Leh kralı Zigmond Ogüst'e nâme-i şerif 

Elçi Nikola ile gönderdiği mektubunun alındığı; mektupta yer alan hususlardan, 
ahidnâmeye uyulması hususunda, Leh tarafı uyduğu sürece Osmanlı tarafının da uyacağı; 
Akkirman'dan Lehistan'a geçen çobanların koyun otlatması hususunda, bunun belli bir 
düzen içinde yapılması ve iki tarafın da haksızlığa uğratılmaması için, mektubundaki teklifi 
doğrultusunda Akkirman beyine emir gönderildiği; Boğdan'dan kaçan eşkıya hususunda, 
bunların haklarından gelindiğinin bildirildiği, ancak yine de memleketin güvenliği ve 
huzuru bakımından bu husustaki gayretin sürdürülmesi gerektiği; Tatarların esir aldığı Leh 
tüccarlar hususunda, bunlardan Müslüman olanların serbest bırakılması, olmayanların ise 
tekrar eski yerlerine gönderilmesi ve zararlarının tazmin edilip bu fiili işleyenlerin 
cezalandırılması için Kırım hanına nâme, Akkirman beyine de emir gönderildiği; kendisinin 
de Lehistan'a giden Müslüman tüccarların güvenliğini sağlaması ve Lehistan'da soyulan 
tüccar Bursalı Mehmed ile diğer tüccarların gaspedilen mal ve esirlerini buldurup bu fiili 
işleyenleri cezalandırması; askerî yardım hususunda, gerektiğinde asker gönderip yardım 
etmesi için Kırım hanına nâme gönderildiği; ancak kendisinin de aradaki antlaşma gereğince 
Kırım hanına ödemesi gereken vergiyi eksiksiz olarak ödemesi; bundan sonra da iki devlet 
arasındaki dostluğun sürdürülmesi ve ahidnâme şartlarına riâyet konusunda gerekli titizliğin 
gösterilmesi. 

Tatar Hanı Devlet Giray Han'a 

Leh Kralı Zigmond Ogüst'ün, düşmanlarına galip gelebilmek için yardım olarak 
bir miktar Tatar askeri ile Tatarlar tarafından daha önce esir edilen Lehli reâyânın serbest 
bırakılması talebinde bulunması üzerine, krala gönderilen cevabî nâmede, Kırım hanına 
ödemekte olduğu vergiyi eksiksiz olarak ödemesi şartıyla isteklerinin yerine getirileceğinin 
bildirildiği; kendisinin de hem Leh kralına bir miktar Tatar askeri göndererek yardım etmesi, 
hem de elindeki Leh esirlerden Müslüman olanları serbest bırakıp Müslüman olmayanları 
eski yerlerine göndermesi. 

İstanbul'dan Budun'a kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Beç elçisi Mikel'in adamlarına, bedelini ödemeleri şartıyla yem, yemek ve 
kılavuz tedârikinde yardımcı olunması, can ve mal güvenliklerinin sağlanması; ancak küffâr 
ülkesine işe yarar at vermek yasak olduğu için binek olarak kendilerine bargir verilmesi. 
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İstanbul'dan Kütahya'ya ve Kütahya'dan Boğdan'a varıncaya kadar yol 
üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

İstanbul'dan Kütahya'ya, oradan da ülkesine gidecek olan Leh elçisine ve adamlarına 
bedelini ödemeleri şartıyla yem, yemek ve kılavuz tedârikinde yardımcı olunması, can ve 
mal güvenliklerinin sağlanması; ancak küffâr ülkesine işe yarar at vermek yasak olduğundan 
binek olarak kendilerine bargir verilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Ülkesine gitmek üzere yola çıkan Leh elçisinin sağ sâlim Leh serhaddine 
ulaştırılması. 

Bursa ve Kütahya kadılarına 

Borcundan dolayı hapsolunan İstanbul kasaplarından Hamza'nın mal ve parasını 
alarak kaçan oğlu Ali'nin Bursa ve Kütahya taraflarında olduğu haber alındığından, adı 
geçenin yakalanarak ne kadar mal ve parası varsa defter edildikten sonra defteriyle birlikte 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

15 Muharrem 973  (12 Ağustos 1565) 

15 Muharrem 973 günü Hazine-i Âmire'den beş altın kozalak ile beş serâser kîse 
ve beş gümüş kozalak ile beş atlas kîse ihrac olunduğuna dair kayıt. 

Akkirman beyine 

Koyun otlatmak için Akkirman tarafından Leh tarafına geçen çobanların 
koyunlarının deftere kaydedilerek gerektiğinde hak talebinin bu deftere göre yapılması ve 
otlak vergisinin de iki tarafın tayin edeceği eminler huzurunda yine bu deftere göre 
toplanması; bazı Tatarların esir ettikleri Lehlilerden Müslüman olanların serbest bırakılıp 
Müslüman olmayanların ise eski yerlerine iade edilerek bu işi yapanların cezalandırılması ve 
Lehistan'dan bu konu ile ilgili hak talebinde bulunmak üzere gelecek hak sahiplerine şer‘-i 
şerife göre haklarının verilmesi; ayrıca Leh ülkesine giden Müslüman tüccar ve yolculara da 
güvenlikleri bakımından işlek yollardan gitmelerinin tenbih edilmesi. 

14 Muharrem 973  (11 Ağustos 1565) 

Mora beyine ve Mora kadılarına hüküm 

Mora sancağında timar ve zeamet sahipleri ile bazı zenginlerin fakir halka selem 
akdiyle para verip ancak hasat zamanında ana parayı almadan üzerine ilave yaparak bir 
sonraki sene için yeniden kesim yapmak sûretiyle halkı iki üç yılda, verdiklerinin on katı 
oranında borçlandırdıkları, bunun sonucunda da halkın perişan olduğu ve ne borçlarını 
ödeyebildikleri ne de ziraat yapabildikleri; ayrıca bazı sipâhilerin de ispençe vergisini 
buğday ve ipekten aynî olarak tahsil edip halka zulmettikleri duyulduğundan, bundan böyle 
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ispençe vergisinin defterde yazılı olan miktar üzerinden nakit olarak toplatılması ve selem 
akitlerinin, üzerinde anlaşılan tarihte sonuçlandırılarak bir sonraki seneye kesim 
yapılmasının önüne geçilmesi; ayrıca nakit akçe verilip muamele edildiğinde yıl sonunda % 
15 ten fazla ribh alınmasına da izin verilmemesi; bu hükmün de sicile kaydedilip kadıların 
buna aykırı iş yapmaması. 

Edirne kadısı ile Edirne'ye kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Memleketine dönecek olan Leh elçisi, kendisi Kütahya'ya gidip adamlarını atları 
ve diğer eşyalarıyla birlikte Edirne'ye gönderdiğinden, elçi gelinceye kadar adamlarının 
münasip bir mahalde bekletilip güvenliklerinin sağlanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi 
hususunda kendilerine kolaylık gösterilmesi. 

Rum beylerbeyi ile Sivas ve Arapgir kadılarına 

Daha önce, reâyânın kanunsuz olarak hakkını gasbettiği için teftiş olunması 
emredilen Divriği Beyi Kasım Bey'in sancağının tebdil edildiği; ayrıca Divriği'de sâkin Hacı 
Ali isimli ehl-i fesadın yakalanıp teftiş edilmesi ve şer‘an üzerine sâbit olan haklar alınıp 
sahiplerine verildikten sonra hapsedilmesi. 

Basra beylerbeyine 

Basra'ya bağlı Medine, Fethiye ve Rahmaniye kalelerinde görevli müstahfız ve 
kul tâifesinden ancak yarısı görevi başında mevcut olduğu halde maaş olarak gönderilen 
paranın tamamı dağıtılarak yarısının zayi edildiği duyulduğundan, bundan sonra maaş 
dağıtımının güvenilir bir kişi tarafından defterden yoklama yapılarak dağıtılması ve görevi 
başında bulunmayanların maaşlarının dağıtılmaması. 

Midilli ve Molova kadılarına 

Hırsızlık yaptığı, Müslümanlara içki sattığı ve birçok Müslim ve gayrimüslim 
kişinin kendisinden şikâyetçi olduğu bildirilen Midilli'de sâkin Bezon oğlu Banac adlı 
zimmînin teftiş olunup üzerine sâbit olan haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra 
suçlarının sicile kaydedilip hapsedilmesi ve durumunun arzedilmesi. 

Boğdan'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Ülkesine dönmekte olan Leh elçisi, emr-i şerif ile gelip 20 Şaban 960 tarihinden 
sonra esir edilip satılmış Lehlileri bulur ve bunların Leh reâyâsından oldukları da sâbit 
olursa, Müslüman olmuş olanların azad edilmeleri, Müslüman olmamış olanların ise serbest 
bırakılmaları. 

Aydın Beyi Mustafa Bey'e 

Kendisi, gönderdiği mektupta sahillerin korunması görevinin yerine getirildiğini 
ve herhangi bir köye korsan gemisi gelmediğini bildirmiş olsa da, Balat kadısı Akköy'e 
gelen bir korsan gemisinin on bir kişiyi esir aldığını bildirdiğinden, bundan böyle Balat 
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bölgesinin de gözetilip sahillerin daha dikkatlice korunması ve halka zarar gelmemesi için 
azamî gayretin sarfedilmesi. 

Boğazhisarı dizdarları ile Leh sınırına varıncaya kadar deniz kenarında 
bulunan kazaların kadılarına ve eminlerine 

Memleketine dönecek olan Leh elçisine Girit'ten küçük bir gemi dolusu şarap 
alıp memleketine götürme izni verildiğinden kendisine mani olunmaması, ancak bu bahâne 
ile fazla şarap götürmesine de izin verilmemesi. 

Silivri kadısına 

Çatalca'da, Müslüman oldukları için ailesi ve mahallesindeki gayrimüslim 
cemaat tarafından kayıp edildiği bildirilen Mihail kızı Panayota ile üç kızının nerede 
olduklarının, adı geçenin anası, babası, akrabaları, mahallesi cemaati ve papazlarından 
yeniden sorulması; hâlâ "bilmiyoruz" diyerek adı geçenlerin nerede olduklarını 
söylememekte ısrar ederlerse yakalanıp Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmeleri. 

Klis, Zaçesne ve Pojega beylerine 

Bosna Beyi Mustafa Bey, düşmanın Lublan Kalesi'ne asker ve mühimmât 
yığarak Krupa veya Kostaniçe kalelerine saldırmayı planlandığını bildirildiğinden, Bosna 
sınırlarına düşman tarafından bir tecavüz vukubulur ve Bosna beyi de yardım talep ederse 
askerleriyle birlikte derhal Bosna beyinin yardımına gitmeleri. 

Edirne kadısına 

İsimleri yazılı kalpazanların yakalanıp Silahdar Pir Budak'a teslim edilerek 
Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

Rudnik kadısına 

Alacahisar'da yakalanıp Cafer Voyvoda ile Südde-i saâdet'e gönderilen dokuz 
kalpazan teslim alındığından, hiç kimsenin adı geçene "suçluları yolda kaybettirdiği" 
gerekçesiyle müdahale etmesine izin verilmemesi. 

Cafer Çavuş'a 

Bu hükmü kendisine getiren Mehmed isimli şahıs, kendisinin Akkirman'a 
giderken Nikola isimli bey tarafından soyulduktan sonra Lehistan'a götürülerek üç yıl esir 
edildiğine ve ancak on altı bin akçe karşılığında salıverildiğine dair şikâyette 
bulunduğundan, Leh kralı ile yapılacak görüşmede iki devlet arasındaki antlaşma gereğince 
adı geçenin şikâyetinin de halledilmesi. 

Beç kralına gönderilen Mustafa Çavuş'a 

Beraberinde götürdüğü Beçli ile birlikte bir kadının da gittiği haber alındığından 
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sözkonusu kadının geri gönderilmesi. 

Basra beylerbeyine 

Ahmed'in ölümüyle boşalan Eminü'l-ümenâlık görevine güvenilir birinin tayin 
edilmesi. 

18 Muharrem 973  (15 Ağustos 1565) 

Fransa padişahına 

Gönderdiği mektubun alındığı; mektupta yeralan hususlardan, İngiltere ile 
Fransa arasındaki anlaşmazlığın sona ermesinden dolayı memnuniyet duyulduğu; Mağrib 
diyarında alıkonan Fransız gemisi ile Fransız tüccarların mallarının bulunması ve denizde 
ticaret maksadıyla dolaşan Fransız gemileri ile Fransız vatandaşlarına müdahale edilmemesi 
hususunda Mağrib hâkimlerine emir gönderildiği; iki devlet arasında dostluğa ve 
antlaşmalara aykırı bir durum meydana gelmesine Osmanlı Devleti tarafından izin 
verilmeyeceği, kendileri tarafından da bu hususta gerekli gayretin gösterilmesi. 

Van beylerbeyine 

Kazak Han hakkında göndermiş olduğu mektubun alındığı; o bölge ile ilgili 
bilgileri göndermeye bundan sonra da devam etmesi. 

Semendire ve Belgrad'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kaza kadılarına 

Bölüğüyle birlikte Budun'a gitmekte olan Sağ Ulûfeciler Ağası Mehmed Ağa'ya 
ve bölüğüne yol boyunca zahîre sıkıntısı çektirilmemesi. 

Sağ Ulûfeciler Ağası Mehmed Ağa'ya 

Bölüğüyle birlikte yavaş yavaş Semendire'ye doğru çekilerek orada beklemesi ve 
gelecek emre göre hareket etmesi. 

Sağ Garib Yiğitler ağasına 

Daha önce kendisine bölüğü ile birlikte Semendire'ye gidip Mohaç Beyi Hamza 
Bey'den gelebilecek yardım talebini karşılamak üzere beklemesinin emrolunduğu; ancak 
şimdi Bosna Beyi Mustafa Bey, düşmanın Krupa veya Kostaniçe kalelerinden birine saldırı 
hazırlığı içinde olduğunu bildirdiğinden, Mohaç ve Bosna beylerinden gelebilecek yardım 
taleplerini karşılamak üzere Öziçe kasabasına gidip orada beklemesi. 

Avlonya beyine 

Bosna Beyi Mustafa Bey, düşmanın Lublan Kalesi'ne yığdığı kırk bin civarında 
asker ve on beş top ile Krupa veya Kostaniçe kalelerinden birine saldırı hazırlığı içerisinde 
olduğunu bildirdiğinden, Avlonya sancağında bulunan subaşı ve sipâhilerin silahlandırılarak 
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gerek Budun beylerbeyi, gerkekse Mohaç ve Bosna beylerinden gelebilecek yardım 
taleplerini karşılamak üzere Öziçe kasabasında hazır bekletilmesi; ayrıca Öziçe'ye giderken 
askerlerin geçtikleri yerlerde bulunan reâyânın hukukuna tecavüz etmemeleri için de gerekli 
tedbirlerin alınması. 

Tımışvar beylerbeyine 

Her ne kadar Beç kralı ile Erdel kralı arasındaki anlaşmazlığın sona erdirilmesi 
için iki taraf askerlerinin geri çekilmesi ve Beç kralının Erdel'den aldığı kaleleri geri vermesi 
şartları ortaya konmuş ise de bu şartların kabul edildiğini sadece Beç elçisinin söylediği; bu 
konuda Beç kralına gönderilen nâme-i hümâyuna henüz cevap gelmediğinden, Beç askerleri 
yerlerini terketmeden ve onlardan artık bir zarar gelmeyeceğinden emin olunmadan askerin 
dağıtılmaması; bu sağlandıktan sonra da kaleler hakkında yapılacak müzakereler 
sonuçlanıncaya kadar askerlerin, Erdel ile Tımışvar arasında bulunan Mureş nehri kenarında 
hazır bekletilmesi ve herhangi bir tecavüze karşı uyanık bulunulması. 

Bosna beyine 

Kendisinden, düşmanın Krupa veya Kostaniçe kalelerine saldırma niyetiyle 
Lublan Kalesi'nde üslendiğine dair haber gelmesi üzerine Klis, Zaçesne, Pojega ve Avlonya 
beyleri ile Sağ Garib Yiğitleri Bölüğü ağasına, emirlerindeki askerlerle kendisi tarafından 
yapılması muhtemel bir yardım çağrısına icabet etmek üzere hazır beklemeleri hususunda 
emirler gönderildiği; bu durumda kendisinin de askerin boş yere yıpranmasını önlemek için 
düşman içine casuslar göndererek düşmanın kesin niyetini öğrenmesi; eğer düşmanın 
saldıracağı kesin ise kendisinin düşmandan önce davranarak yukarıda zikredilen ağa ve 
beyleri yardıma çağırması ve Bosna'daki ocak erleri ile oğullarından ve eli silah tutan 
yiğitlerden asker toplaması; bunun dışında, kendisine Belgrad'dan bir miktar barut ve kurşun 
madeni verilmesi hususunda da emir gönderildiğinden, mühimmât eksiğini de Belgrad'dan 
tamamlayabileceği; daha önce Bosna taraflarında güherçile işlenmekte olduğu bilindiğinden, 
bu hususun da araştırılıp neticenin arzedilmesi. 

Nevâhî-i Yanbolu kadısına 

Dergâh-ı muallâ kapu ağalarından Yakup Ağa'nın, Recep ve Keyvan isimli 
adamlarının kaybolması olayında Receb'i kaçırıp hapsedip soyduğunu, ancak Keyvan'dan 
haberi olmadığını söyleyen İbrahimlü köyünden Nasuh'un, halen hapiste bulunan Recep'ten 
soruşturularak Keyvan'ı da kaçırıp kaçırmadığının öğrenilmesi; kaçırdığı anlaşılırsa 
Keyvan'ın da buldurulup Nasuh'un küreğe konulmak üzere Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

17 Muharrem 973  (14 Ağustos 1565) 

Erdel kralına nâme-i şerif 

Beç kralının, gönderdiği mektupta iki tarafın askerleri Erdel'den çekildikten 
sonra kaleler konusunun elçilerin görüşmeleri ile halledilmesi hususunda Erdel kralı ile 
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mutabakat sağlanıp barış yapıldığını bildirdiği; ancak bu cevap yeterli bulunmadığı için Beç 
elçisinin İstanbul'da alıkonulup savaş hazırlıklarına başlanması üzerine elçi, Erdel'den 
aldıkları kalelerden vazgeçtiklerini beyan ettiğinden Beç kralına cevabî bir nâme-i hümâyun 
gönderilerek Osmanlı ülkesi olan Erdel üzerinde yapılmış böyle bir barışın makbul 
olmadığı, gerçekten barış isteniyorsa öncelikle Erdel'deki Beç askerlerinin, daha sonra 
Osmanlı ve Erdel askerlerinin çekilmesi ve kaleler konusunun da Bana ve Tokay kaleleri 
Erdel'de kalmak üzere, elçilerin görüşmeleri ile halledilmesi hususlarının bildirildiği; Beç 
kralı bu nâmeye olumlu cevap verirse kendisine Budun beylerbeyi vasıtasıyla bir nâme-i 
hümâyun gönderileceği; bu nâmeyi aldıktan ve Beç askerlerinin Erdel'den tamamen 
çekildiğine emin olduktan sonra kendisinin de Tımışvar beylerbeyi ile birlikte eski yerlerine 
çekilip meselenin elçilerin görüşmeleri ile halledilmesini beklemeleri; Beç tarafından 
dostluğa ve barışa riâyet edildiği sürece bu taraftan da riâyet edilmesi. 

Bozok beyine 

Bozok'un mehâyif teftişi esnasında üzerine çeşitli kişilere ait hakların sâbit 
olmasından dolayı hapsedildiği bildirilen Cuma adlı çeribaşının, ayrıca kendisine isnad 
edilen hırsızlık, zina gibi bazı suçları işleme ihtimali varsa salıverilmemesi; böyle bir ihtimal 
yok ise o takdirde de güvenilir kefillerin kefâleti alındıktan sonra serbest bırakılması. 

Selanik beyine ve kadısına 

Selânik'de Vardarkapısı yakınlarındaki kalede müstahfız olan ve içki içtiği 
sırada kendisini tutmak isteyen voyvodayı bıçakla yaraladığı bildirilen Mehmed'in, bıçakla 
yaralama suçu şer‘an sâbit olursa küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

18 Muharrem 973  (15 Ağustos 1565) 

Şam beylerbeyi ve kadısına 

Sâbık Kerek Beyi Hasan Bey'i Leccun menzilinde öldürüp mal ve eşyalarını 
yağmalayan Arap eşkıyasının mutlaka bulunup cezalandırılması ve çalınan mal ve eşyaların 
adı geçenin vârislerine verilmesi. 

Avlonya kadısına ve nâzırına 

Bölgelerindeki kıtlık sebebiyle yardım talebinde bulunan Dubrovnik beylerine, 
1500 müd tereke satın alma izni verildiği; bu miktarın bir kısmının Sadrazam Mehmed Paşa 
hâslarından, bir kısmının Avlonya'daki Havâss-ı hümâyun'dan, bir kısmının da Pertev Paşa 
hâslarından karşılanması; ancak bu izin bahâne edilerek belirtilen miktardan daha fazla 
tereke vermekten de sakınılması. 

Tatarpazarı kadısı olup Solkol'da celep kitâbetinde görevli Muslihiddin'e 

Dobniçe'ye bağlı Dolne Koriç isimli derbend köyü reâyâsı, celeplik hizmetini 
ifa etmeye kudretleri olmadığı ve derbend hizmetinde görevli oldukları halde celep 
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yazıldıklarına dair şikâyette bulunduklarından, bundan böyle celep yazımında daha dikkatli 
davranılarak soruşturma neticesinde varlıklı olduğu tesbit edilenlerin celep olarak 
kaydedilmesi, gücü kudreti olmayanların celep yazılmaması. 

Tımışvar beylerbeyine 

Sakmar Kalesi'nin kuşatılması esnasında karşılaşılan zorluklara dair gönderdiği 
mektubunun alındığı; kendisine yardımcı olmak üzere Rumeli'deki birçok sancakbeyi ve 
bölük ağasının, askerleri ile birlikte Semendire'ye sevkedildiği ve Rumeli beylerbeyinin de 
askerleri ile birlikte Sofya'da beklemekte olduğu; ancak İstanbul'a gelen Nemçe elçisinin 
ahidnâmeye riâyet edeceklerini ve Erdel'den aldıkları kalelerden vazgeçtiklerini beyan 
etmesi üzerine Nemçe kralına bir nâme-i hümâyun gönderildiği ve cevabının beklenmekte 
olduğu; bu durumda kendisinin de yardımına gönderilen sancakbeylerini yanında toplayarak 
hazır halde beklemesi; Erdel kralından da askerlerini daha gayretli kılmasını ve takviye 
askerler getirtmesini talep ederek ordunun zahîre ihtiyacının karşılanması ve silah 
eksiklerinin giderilmesi hususlarında gerekli gayreti göstermesi; Nemçe kralından olumlu 
cevap gelmez ve ahidnâmeye aykırı hareketler ortaya çıkarsa Osmanlı Devleti'nin şanına 
uygun olan ne ise onun yapılacağı. 

Malkara kadısına 

Daha önce Gelibolu kadısına verilmiş olan Gelibolu, Dimetoka, İpsala, Keşan 
ve İnöz'deki hırsız ve harâmilerin teftişi görevinin, adı geçen kadı başka bir işle 
görevlendirildiğinden, kendisine verildiği. 

Gelibolu kadısına 

Daha önce kendisine verilmiş olan Malkara, Gelibolu, Dimetoka, İpsala, Keşan 
ve İnöz'deki hırsız ve harâmilerin teftişi görevi Malkara kadısına verildiğinden, kendisinin 
iskeleyle ilgili hizmeti yerine getirmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Emrindeki komutan ve askerlere hâkim olamadığından, ordu için gelen zahîre 
vs.nin yağma ve zayi edildiği, mal sahiplerine mal bedellerinin ödenmediği ve reâyâ 
oğlancıklarının esir edildiği duyulduğundan, bu gibi olaylara karşı dikkatli olunarak, halkın 
hakkına tecavüzde bulunulmaması için gerekli gayretin gösterilmesi ve mal sahiplerine mal 
bedellerinin günlük narh üzerinden ödenmesi; ister bey, ister zaîm, ister sipâhi olsun 
hizmette kusuru görülenlerin, dirlikleri ellerinden alınıp başkalarına verilmek üzere, kimler 
olduklarının yazılıp bildirilmesi; Süleyman ve Mehmed çavuşların da iskele ve geçitlerde 
kontroller yaparak esir edilen oğlancıkları kimde bulunursa bulunsun salıvermeleri; bu 
hususlarda ihmalden sakınılması, aksi takdirde hiçbir özrün kabul edilmeyeceği. 

Silistre beyine, kadılarına ve iskele eminlerine 

Boğdan voyvodası, Tuna nehri üzerinde Kili Kalesi civarında hırsız ve 
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harâmiler türediğini ve bunların hem Tuna nehrinden geçen tüccarlara, hem de nehir 
kıyısındaki yerleşim birimlerinde oturan halka zarar verdiklerini bildirdiğinden, Kili ve 
Brayil'den yeterli miktarda şayka getirtilerek hisar erenleri ve azeb askerleri ile donatılıp 
Tuna üzerinde gezdirilerek eşkıya hakkında bilgi toplanması ve akabinde de eşkıyanın, 
gemileri ile birlikte ele geçirilerek gerekli cezalara çarptırılmaları; bundan sonra da bu gibi 
eşkıyalık faliyetlerine karşı uyanık ve dikkatli olunması; Silistre beyinin bu işin başına 
güvenilir kişileri getirip kendisinin Erdel bölgesindeki Osmanlı ordusundan gelebilecek bir 
yardım talebi olursa Boğdan askeri ile yardıma gitmesi. 

Basra Beylerbeyi Ferruh Paşa'ya 

 Basra'yı muhasara eden Arap eşkıyası ile yapılan savaştan kaçtığı bildirilen 
Rahmaniye Kulları Ağası İbrahim savaştan sonra tekrar ağalık hizmetine dönmüş ise 
yakalanarak hapsedilmesi ve durumun bildirilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Tuna nehri ve Kili Kalesi civarında hırsız ve harâmi levendlerin ortaya çıktığını 
bildirmesi üzerine bunların haklarından gelinerek cezalandırılmaları hususunda Silistre 
beyine emir gönderildiği; kendisinin de Kalas İskelesi'nde bulunan kayıkları techiz ederek 
eşkıyanın hakkından gelmek üzere harekete geçmesi; ayrıca kendisine Erdel'deki Tımışvar 
beylerbeyinin yardımına gönderilmek üzere beş bin asker hazırlaması hususunda daha önce 
gönderilen emir hâlâ geçerli olduğundan, Tımışvar beylerbeyi tarafından Silistre beyinden 
yardım istendiğinde, hazırladığı beş bin askeri Silistre beyi ile Tımışvar beylerbeyinin 
yardımına göndermesi. 

Kavala Kaptanı Zaîm Hüseyin'e 

Balat kazasında bir köyü yağmaladıktan sonra yakalanan on altı kâfir korsanın 
kaçmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve Hâssa kadırgaları ile İstanbul'a gönderilmesi. 

Eflak voyvodasına 

Tımışvar'a dönmekte olan Tımışvar beylerbeyinin adamlarının, yanlarına 
güvenilir adamlar katılarak sağ sâlim Ziti'ye ulaştırılması. 

Ziti ve Kolojvar hâfızlarına 

Tımışvar'a dönmekte olan Tımışvar beylerbeyinin adamlarının, yanlarına 
güvenilir adamlar katılarak, Ziti'den Kolojvar'a, Kolojvar'dan Tımışvar'a sağ sâlim 
ulaştırılması. 

Bağdad ve Şehrizol beylerbeyilerine 

Basra'ya saldıran Arap eşkıyası defedildiğinden, Bağdad beylerbeyinin Basra 
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beylerbeyi ile de haberleşerek eğer düşman gerçekten defedilmiş ve askere ihtiyaç yok ise 
Diyarbakır'dan yardıma gelmiş olan askerlere dönüş izni vermesi; Şehrizol beylerbeyinin de 
sancakbeyleri ile birlikte Şehrizol'a dönmesi. 

Basra beylerbeyine 

Basra'ya saldıran Arap eşkıyasının kökünün kazınmasına karar verildiğinden, 
bunların üzerine ne zaman, ne kadar askerle ve hangi tip silahlarla taarruz etmenin uygun 
olacağı hususuyla, bölgedeki geçit ve gemi geçirilecek yerlerin durumunun gizlice araştırılıp 
bildirilmesi. 

Tımışvar beylerbeyine ve Solnok kadısına 

İçki yasağına rağmen içki içtiği, etrafına topladığı bazı kişilerle birlikte sarhoş 
olduktan sonra da içki içmedikleri için bazı kişileri öldürüp yaraladığı ve dört halifeye 
alenen sövdüğü bildirilen Mehmed oğlu Kurd isimli zaîmin adam öldürdüğü şer‘an sâbit 
olursa kendisine kısas uygulanması; adam öldürdüğü sâbit olmaz da İslâm'a aykırı fiilleri 
işlediği sâbit olursa hapsedilip durumunun arzedilmesi. 

Budun beylerbeyi ve Hızâne-i Âmire Defterdarı Halil'e 

Solnok Alaybeyi Kurd oğlu Mehmed'in mutasarrıf olduğu zeametin gerçek 
değerinin iki yüz bin akçe olduğu bildirildiğinden, sözkonusu zeametin Havâss-ı hümâyun 
adına zaptedilip defter kaydının da bu şekilde değiştirilmesi ve sene sonunda da elde 
edilecek hâsılatın doğru bir şekilde yazılıp bildirilmesi. 

Ane sancağı beyine 

Basra'ya saldıran Arap eşkıyasının def‘i hususunda arzetmiş olduğu tedbirlerin 
alınmasına şimdiki halde eşkıya bozguna uğratıldığı için gerek olmadığı; ancak her ihtimale 
karşı silah eksikliklerinin giderilip her zaman sefere hazır durumda bulunulması. 

Mezistre kadısına 

Tunus Hâkimi Sultan Ahmed tarafından çeşitli hediyelerle İstanbul'a gönderilen 
ve Mezistre'de batan gemideki eşyayı yağmaladıkları yapılan teftiş neticesinde anlaşılan 
Mora Nâzırı Zaîm Ali ile adamı Deli Mesih'in, zimmetlerindeki mal-ı mirî tahsil edildikten 
sonra siyâset olunmaları; bu husustan dolayı daha önce hapsedilmiş olan Mezistre Kadısı 
Abdurrahim ile hizmetkârı Ali ve Nâzır Zaîm Ali'nin hizmetkârı Ferhad'ın ise serbest 
bırakılmaları. 

İznik, Kite, Adalar, Biga, Burgaz ve İne kadılarına 

Hâssa-i hümâyun'a odun almak için iskelelere yanaşan gemilere, "elimizde 
hüküm vardır" denilerek odun verilmediği veya bu gemiler bekletilerek diğer gemilere odun 
verildiği bildirildiğinden, bundan sonra bu gemilere öncelik tanınması ve odun vermek 
istemeyenlere fırsat verilmemesi. 
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Brayil kadısına ve dizdarına 

Tuna nehrinde ortaya çıkan hırsız ve harâmi levendlerin yakalanması için Kili 
Kalesi'nde bulunan müstahfızlarla azeblerin Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Muhib Çavuş 
emrinde, şaykalarla Brayil tarafına gönderilmesi için Akkirman beyine emir verildiği; 
kendisinin de Brayil'de mevcut şaykaları, Brayil Kalesi müstahfızları ile donatıp Dergâh-ı 
muallâ çavuşlarından Haydar Çavuş emrinde Tuna üzerinden Akkirman'a doğru 
göndermesi; böylece her iki çavuşun birbirleriyle buluşup harâmileri yakalamaları. 

Akkirman beyine 

Kili tarafında Tuna nehri üzerinde hırsız ve harâmi levendler ortaya çıktığı 
bildirildiğinden, bunların yakalanmaları için Kili Kalesi'nde mevcud müstahfız ve 
azeblerden bir kısmını şaykalara bindirerek Silistre beyi emrine göndermesi; onlar Tuna 
nehrinde eşkıya takibi yaparken kendisinin de Tuna kenarındaki tehlikeli bölgeleri kontrol 
altına alması; bundan sonra da eşkıyanın halka zarar vermemesi için gereken tedbirleri 
alması; aksi takdirde hiçbir özrün kabul edilmeyeceği ve meydana gelen zararın kendisine 
tazmin ettirileceği. 

Kili ve Akkirman kadılarına 

Koyun üretmeleri için celeplikten çıkarılan şahısların, o zamandan beri celeplere 
koyun temini hususunda hiçbir faydaları dokunmadığı müşahede edildiğinden, bunların 
tekrar celeplik hizmeti ile görevlendirilmeleri ve hizmetlerini eskiden olduğu gibi 
sürdürmeleri için kendilerine tenbihte bulunulması. 

İpsala kadısına 

Mehâyif müfettişi olan Malkara kadısı, yol kesme suçundan İpsala'da hapiste 
bulunan Malkoç adlı şahsın, davacıları ile yüzleştirilmek üzere gönderilmesini talep ettiği 
halde gönderilmediği bildirildiğinden, Malkara kadısının talebi halinde adı geçenin güvenilir 
adamlar nezaretinde Malkara'ya gönderilmesi. 

Samsun kadısına 

Samsun ve civarında yetişen soğanların madrabaz, yeniçeri, sipâhi vb. kişiler 
tarafından satın alınıp depolanması ve İstanbul için zahîre almaya gelen gemilere soğan 
verilmemesi sebebiyle İstanbul'da soğan darlığı başgösterdiğinden, bundan sonra madrabaz 
vb. kişilerin soğan depolamasına izin verilmemesi ve soğanın günlük narh üzerinden 
gemilere yükletilip İstanbul'a gönderilmesi. 

Selanik kadısına 

Selanik'te Ayasofya ile Eski Cami arasında Vatebet Kilisesi rahipleri tarafından 
yeni bir meyhâne açıldığı ve içinde alenen günah işlendiği, Müslümanlara içki satılarak 
şer‘-i şerife ve bu husustaki emre aykırı hareket edildiği bildirildiğinden, durumun 
araştırılması ve eğer meyhâne eskiden beri mevcut olup içinde yukarıda anılan fiiller 
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işleniyor ise kapatılarak içkilerin sirkeye dönüştürülmesi, yeni açılmışsa, açanın 
hapsedilmesi ve durumun arzedilmesi. 

Menteşe beyine ve Çeşme kadısına 

Hasan ve Mehmed isimli hırsızlar, yakalandıktan sonra verdikleri ifadede, 
kendileri ile birlikte, Karaburunlu on bir kişinin Midilli'de bir papazın evini bastıklarını 
itiraf ettiklerinden, sözkonusu on bir kişinin yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Lapseki kadısına 

Kurd adlı şakî, yakalandıktan sonra verdiği ifadede, Çatalca'daki araba baskını 
olayında Hasköy'den Maruf oğlu Mahmud'un da kendisi ile beraber olduğunu itiraf 
ettiğinden, adı geçenin yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Zağra Eskisi kadısına 

Kurd adlı şakî, yakalandıktan sonra verdiği ifadede, Çatalca'daki araba baskını 
olayında Eski Zağra kazasının Çeltükcü köyünden Şah Ali'nin kardeşi Kara Hasan'ın da 
kendisi ile beraber olduğunu itiraf ettiğinden, adı geçenin yakalanarak Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

Gelibolu kadısına 

Yeniçeri ve sipâhiler dışındaki kişilerin tüfek taşıması ve kullanması yasak 
olduğu halde Gelibolu'da reâyâ ve levend tâifesinden bazı kişilerin tüfek kullanıp çeşitli 
kötülükler yaptıkları bildirildiğinden, yeniçeri ve sipâhiler dışında kimde tüfek varsa tesbit 
edilip ellerinden alınması ve kimlerden ne kadar tüfek toplandığının defter edilip 
gönderilmesi. 

Rum beylerbeyine 

Sâbık Divriği Beyi Kasım Bey'in Divriği Kalesi'nde mahbus bulunan dört 
subaşısının, üzerlerine sâbit olmuş herhangi bir hak yoksa salıverilmesi. 

Çınarhoyser Beyi Mehmed'e 

Gekbuze'de görülecek bir davası olduğundan derhal Gekbuze'ye gelmesi; 
gelmemekte direnirse zorla getirileceği. 

Gekbuze kadısına 

Memuriyet mahalline gitmekte iken Gekbuze'de konaklayan Havran kadısının, 
kendi hizmetçisi ve konakladığı evin hizmetçisi ile birlikte öldürülmek ve eşyalarının 
çalınmak istendiği bildirildiğinden, ev sahibi, hizmetçisi ve Havran kadısının hizmetçisinin 
teftiş edilerek iddialar doğru ise hepsinin hapsedilmesi ve durumun ayrıntılı olarak 
arzedilmesi. 
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Barçınlı kadısına 

Şaphâne hizmetinde görevli olduklarını bahâne ederek kendilerine yeni verilen 
hizmete gitmedikleri bildirilen Devletoğlu köyündeki beş ocak müsellemlerin, herhangi bir 
mirî hizmete tayin edilmiş değillerse kendilerine verilen hizmete gitmeleri konusunda 
uyarılmaları; gitmemekte direnirlerse zincire vurularak gönderilmeleri. 

Bursa beyine 

Bursa ve İnegöl'den Bozöyük'e kadar olan bölgedeki hırsız ve harâmilerin 
toprak kadıları tarafından teftiş edilmesi. 

Gelibolu kadısına 

Ahmed Reis'in, donanmaya ait zahîre ve yiyeceklerle yüklü gemisinin, Gelibolu 
Gümrük Emini Mustafa tarafından, Ahmed Reis ile aralarındaki eski bir dava bahâne 
edilerek Boğaz hisarlarından geçmesine engel olunduğunun bildirildiği; sözkonusu gemi 
askerlerin ihtiyacı olan erzakı taşıdığı için alıkonmasına izin verilmemesi; eğer eskiye ait bir 
dava varsa gemi döndükten sonra halledilmesi. 

Üsküdar kadısına 

Yeni görev yerine giderken Gekbuze'de konakladığı evin sahibinin hizmetçisi 
ve kendi hizmetçisi tarafından öldürülmek ve eşyaları çalınmak istenen yeni Havran kadısı, 
onların elinden kurtulup Gekbuze'den Dil'e giderken bu defa da yolda rastgeldiği Çınar Beyi 
Mehmed'in hizmetçilerinin saldırısına uğradığını ve bu saldırıdan Mehmed Bey'in de haberi 
olduğunu bildirdiğinden, bizzat Gekbuze'ye gidip iddiaların doğru olup olmadığını 
araştırarak suçu sâbit olanları hapsetmesi ve durumu ayrıntılı olarak arzetmesi; ayrıca 
Gekbuze ile İznik arasındaki eşkıyayı da teftiş etmesi. 

26 Muharrem 973  (23 Ağustos 1565) 

Midilli beyine ve Molova kadısına 

Midilli'de bir papazın evini bastıktan sonra yakalanan Mehmed ve Hasan isimli 
hırsızlar yakalandıktan sonra verdikleri ifadede, Petro köyünden Ketenci Hasan ve Sitadnoz 
isimli şahıslar ile Kay köyünden Kuyumcu Manolac isimli şahsın kendilerine kılavuzluk 
yaptıklarını söylediklerinden, adı geçen şahısların yakalanarak Südde-i saâdet'e 
gönderilmeleri. 

Niğbolu kadısına 

Niğbolu'daki eminlerin, Eflak sınırları dahilindeki köylerden haksız yere resm-i 
goriştine talep etmelerine müsaade edilmemesi. 
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Gelibolu kadısına 

Koğur dağlarında eşkıyalık yaparken yakalanan şahısların, suç ortakları 
olduklarını söyledikleri ve isimleri yazılı olan şahısların yakalanarak Südde-i saâdet'e 
gönderilmeleri. 

Niğbolu kadısına 

Eflak'taki Vahraç nehrinin bir zamanlar taşıp yatağını değiştirmesinden dolayı 
Eflak halkı ile Halonik halkı arasında başlayan anlaşmazlığın çözümü için bilirkişilere 
müracaat edilerek nehrin asıl yatağının tesbit edilmesi ve nehrin buradan akıtılarak sonradan 
ortaya çıkan yatağın kapatılması. 

27 Muharrem 973  (24 Ağustos 1565) 

Vezir Mustafa Paşa'ya 

Malta Liman'ında bulunan kulelerin fethi haberinin gelmesi üzerinden uzun 
zaman geçmiş olmasına rağmen kale kuşatmasındaki son durum hakkında henüz bir haber 
gelmediğinden, kuşatmanın ulaştığı son safha ile donanma ve ordunun silah, mühimmât ve 
erzak durumu hakkında ve İstanbul'dan gönderilen zahîre yüklü yedi parça geminin ulaşıp 
ulaşmadığı hususunda ayrıntılı bilgi gönderilmesi. 

Erzurum beylerbeyine* 

İran şahı, Şehrizol beylerbeyine gönderdiği mektupta, kendisine bağlı bazı 
Gürcü beylerinin Başaçık Melik'e sığındıklarını, bunları geri istediğinde Başaçık Melik'in bu 
isteği olumlu karşılamadığını bildirdiğinden, Başaçık Melik'e mektup gönderilerek anılan 
beylerin İran'la yapılan barış antlaşmasından önce mi sonra mı şahı terkettiklerinin 
öğrenilmesi; sonra terketmişler ise antlaşma gereği geri İran'a gönderilmelerinin istenmesi; 
önce terketmişler ise antlaşma, önceki durum sözkonusu edilmemek üzere yapıldığından, 
İran şahına gerekli cevabın verilebilmesi için durumun arzedilmesi ve Başaçık Melik'e de 
antlaşmaya aykırı bir hareket yapmaması hususunda tenbihte bulunulması. 

* Hükmün sonunda, gedik tasarruf edenlerden hariçte olanların gediklerinin başkasına 
verilmesi hakkında geçen sene bazı beylerbeyilere gönderilen hükmün bir sûretinin de gönderildiğine 
dair kayıt vardır. 

Mısır beylerbeyine, defterdarına ve Fuvva ve Mahalle kadılarına 

Mısır'daki Mesîre nahiyesi ahalisi, Nahiye Emini Abdülkerim'in kendilerine 
baskı ve zulüm yaptığına dair şikâyette bulunduklarından, adı geçenin teftiş olunması ve 
şer‘an üzerine sâbit olan haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra hapsedilerek sâbit olan 
suçların ayrıntılı olarak yazılıp arzedilmesi. 

Kavala Kaptanı Hüseyin'e 

Donanma-yı hümâyun'un ihtiyacı olan zahîrenin yüklü bulunduğu gemiye 
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birkaç kadırga ve kalite ile gemiye refakat edilmesi; sözkonusu gemiye Ağrıboz'dan da 
peksimed vs. yükleneceğinden, yükleme esnasında gerekli yardım yapılarak ne kadar 
peksimed ve buğday yüklendiğine dair kadıdan alınacak sicil sûretinin Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

Mora beyi ile Kartene ve Mezistre kadılarına 

Tunus'dan İstanbul'a hediye getirirken Mezistre'de batan gemideki bazı eşyaları 
çalıp ortadan kaybolduğu bildirilen Moran nâzırının kardeşi Zülfikâr'ın yakalanarak teftiş 
olunması ve neticenin arzedilmesi. 

Mora sancağında bulunan kalelerin dizdarlarına ve Azeb ağalarına 

Tunus'dan İstanbul'a hediye getirirken Mizistre'de batan gemideki bazı eşyaları 
yağmalayanların araştırılıp yakalanması görevinin Dergâh-ı âlî Çavuşu Süleyman'a verildiği, 
adı geçen adam talebinde bulunulursa talebinin derhal karşılanması. 

Basra beylerbeyine 

Basra Hazinesi'nin yıllık on milyon akçe çıkarabilecek güçte olduğu halde 
Muhasebe defterinde altı milyon akçe olarak kayıtlı bulunduğu bildirildiğinden bu hususun 
araştırılarak aradaki farkın mukâtaa zabitlerince mi gaspedildiği yoksa çeşitli masraflar için 
mi kullanıldığının ortaya çıkarılması; ayrıca Basra'da güherçile işlenmeye müsait yerler 
bulunduğu da bildirildiğinden bu hususun da araştırılarak ne kadar güherçile işlenebileceği 
ve maliyetinin kaç akçe olacağının da tesbit edilmesi ve her iki hususun neticesinin Südde-i 
saâdet'e arzedilmesi. 

Şehrizol beylerbeyine 

Basra'yı kuşatan Arap eşkıyasının kaçtığı bildirilmiş olsa da dikkatin elden 
bırakılmaması ve askerlerin düşmana karşı hazır ve uyanık bulundurulması; ayrıca İran 
şahından kaçıp Başaçık Melik'e sığınan Gürcü beylerinin durumunun araştırılması için 
Erzurum beylerbeyine emir gönderildiği; Erzurum'dan gelecek cevaba göre kendisine de 
emir gönderileceğinden, kendisinin de İran tarafına bu emre uygun olarak cevap yazması. 

Tımışvar beylerbeyine 

Erdod Kalesi'nin fethedildiğine dair gönderdiği mektubun alındığı ve bundan 
dolayı mükafaat olarak kendisine hil‘at ve kılıç gönderildiği, emrindeki beylere de dirlik 
terakkîsi verildiği, yararlık gösterenlerin de durumlarına göre mükâfatlandırılacağı; bundan 
sonra emrindeki askerleri dağıtmayarak zahîre tedâriki için Kerş nehri kenarına gitmesi ve 
Nemçe kralından cevap gelinceye kadar savaşa hazır halde beklemesi; Nemçe kralından 
olumlu cevap gelip Nemçe askeri Erdel'den çekilirse kendisinin de Tımışvar askerinin 
dışında, diğer bölgelerden gelmiş olan askerlerin geri dönmesine izin vermesi, Solnok 
beyine de Budun askerinin Solnok'ta dağılmadan bekleyip Tise nehrini kontrol altında 
tutması hususunda tenbihte bulunması; Tımışvar defterdarına da mektup yazarak Havâss-ı 
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hümâyun terekesini Kerş'e getirtmesi ve gelen terekeyi askere yağmalatmayıp parası ile 
sattırması; Kerş nehri kenarında beklerken, Erdel kralına yapılabilecek bir düşman 
saldırısına karşı da yardıma hazırlıklı olması ve Göle Kalesi karşısında inşâsı daha önce 
emredilen palangayı inşâ ettirip bitirtmesi. 

Eflak voyvodasına 

Bazı önemli hususlar için Tımışvar beylerbeyine ve Erdel kralına gönderilen 
Hasan Çavuş'un sağ sâlim Tımışvar'a ulaştırılması. 

Rum beylerbeyine 

Halktan nezir adı altında para ve çeşitli eşya topladıktan sonra İran'a giderken 
yakalanan ve yaptıklarını itiraf eden beş şahsın siyâset olunması ve aile ve akrabalarının da 
bulundukları yerden alakaları kesilerek Budun'a sürgün edilmeleri hususunda kendisine daha 
önce gönderilen emrin yerine getirildiğine dair herhangi bir cevap gelmediği; emrin derhal 
yerine getirilmesi ve kaç kişinin sürülüp Budun beylerbeyine teslim edildiğinin temessük ile 
belgelenip arzedilmesi; ancak bu bahâne ile suçsuz insanların cezalandırılıp suçluların da 
para karşılığı kurtarılmalarından şiddetle kaçınılması. 

Kavala Kaptanı Hüseyin'e 

Bazı önemli konuları ihtiva eden bir hükmün Vezir Mustafa Paşa'ya acele 
ulaştırılması gerektiğinden, en süratli geminin seçilip güvenilir birinin de reis tayin edilerek 
adı geçen vezir tarafına gönderilmesi; gönderilen reisin, götürdüğü hükmün cevabını da 
dönüşünde beraber getirmesi. 

Erdel kralına nâme-i hümâyun 

Erdod Kalesi'nin fethedildiği ve Sakmar Kalesi kuşatmasının başarılı olabilmesi 
için ilave mühimmât ve zahîre gönderilmesi gerektiğine dair gönderdiği mektubunun 
alındığı ve Erdod Kalesi'nin fethinden dolayı kendisine mükâfat olarak hil‘at ve kılıç 
gönderildiği; asker ve mühimmât gönderilmesi konusunda ise, zahîre hususunda genel bir 
sıkıntı yaşanmakta olduğundan, Rumeli askeri yardıma gönderilse bile bunlara zahîre 
tedârik edilinceye kadar kış mevsiminin geleceği; kaldı ki düşman Sakmar Kalesi'nde çok 
miktarda top ve mühimmât ile üslendiği için onların üzerine daha fazla askerle değil ancak 
daha fazla silah ve mühimmât ile gidilmesi gerektiğinden, bu durumda Beç kralından olumlu 
bir cevap gelinceye kadar beklemenin daha uygun olacağı; düşmandan yana hiçbir endişeye 
kapılmayarak emrindeki askerleri gayrete getirip savaşa hazır halde beklemesi; Beç 
kralından olumsuz cevap geldiği takdirde, Beçlilerin elinde bulunan Erdel kalelerinin 
alınması hususunda kesin kararlı olunduğu ve taleplerinin de o zaman karşılanacağı; 
Tımışvar beylerbeyinin de Kerş nehri kenarında gerektiğinde yardımcı olmak üzere 
beklemekte olduğu. 
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Fener, Ağrafa, Çatalca, Yenişehir, Serfice, Alasonya, Siroz, Selânik, 
Avrethisarı, Yenice-i Karasu, İştib, Salina, Tatarpazarı, Üsküp, Manastır, 

Filorina, Gümülcine, Drama, Kratova, Köstendil Ilıcası, Sofya, Radomir, Dobniçe, 
Samakov, Şehirköy, İzladi, İvranya ve Berkofça kadılarına 

İstanbul'da et sıkıntısı başgösterdiğinden zimmetinde bâkiye koyun bulunan 
celeplerden bu koyunların alınıp nâibler vasıtasıyla gönderilmesi, aksi takdirde 
cezalandırılacakları. 

Aydın, Teke ve Bolu müsellemleri ile Karahisâr-ı Sâhib, Hamidili, 
Hüdavendigâr, Sultanönü ve Karesi piyâde beylerine 

Daha önce nevbetlü müsellem ve piyâdelerden bir kısmının Bilecik Madeni'ne 
gönderilmesi emrolunduğu halde bazılarının göreve gitmemesi sebebiyle hizmetin aksadığı 
bildirildiğinden, göreve gitmeyenlerin derhal Bilecik Madeni'ne gönderilmeleri, aksi 
takdirde kimin sancağından gelmeyen olursa o sancakbeyinin cezalandırılacağı. 

28 Muharrem 973  (25 Ağustos 1565) 

Portugal kralına nâme-i şerif 

İki devlet arasında dostluk tesisi amacıyla gönderilecek Portekiz elçisinin çeşitli 
sebeplerle gecikmiş olmasının Osmanlı tarafında, Portekiz'in dostluk tesisinden vazgeçtiği 
şüphesine yol açmaması, elçinin gönderilmek üzere olduğu hususunda göndermiş olduğu 
mektubun alındığı; Portekiz elçisi gelip dostluk tesisi hususu karara bağlanana kadar 
Portekizliler'in gerek Cezâyir ve gerekse Hindistan taraflarında güvenlik içinde olmaları, iki 
devlet arasındaki dostluğa aykırı herhangi bir harekette bulunulmaması hususunda bu 
bölgelerdeki Osmanlı hâkimlerine tenbihte bulunulduğu; ancak buralardaki insanların bir an 
önce sıkıntı ve tereddütten kurtulmaları için de elçinin biran önce gönderilmesi. 

Vezir Mustafa Paşa'ya 

Donanma-yı hümâyun'a zahîre götüren gemilerle gönderilen kırk sekiz adet 
azeb askerinin, ellerinde bulunan beratlarına göre ulûfeleri verilip istihdam edilmesi 

Kengırı beyi ile Ankara ve Kengırı kadılarına 

Tehdit, adam öldürme ve hırsızlık suçlarını işledikleri bildirilen Kilise 
köyünden isimleri yazılı olan şahısların teftiş edilip şer‘an üzerlerine sâbit olan hakların 
alınıp sahiplerine verilmesi; adam öldürme suçunu işleyen sipâhi değil ise şer‘-i şerife göre 
cezalandırılması, sipâhi ise diğer suçlularla birlikte hapsedilip sicil sûretlerinin 
gönderilmesi. 

Koyun hizmetinde olan Dergâh-ı muallâ Çavuşu Bâlî'ye 

Edirne'deki Sultan Murad İmâreti mütevellîsi, imâret için Eflak'tan satın alınan 
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koyunlar getirilirken yollarda kendilerine mani olunduğuna dair şikâyette bulunduğundan 
adı geçene ve adamlarına ellerinde tezkire bulunduğu takdirde engel olunmaması. 

Barçınlı kadısına 

Şaphâne hizmetinde görevli oldukları bahânesiyle kendilerine yeni verilen 
hizmete gitmedikleri bildirilen Tomlas köyündeki beş ocak müsellemlerine, yeni görev 
mahalline gitmeleri hususunda tenbihte bulunulması; gitmemekte direnirlerse zincire 
vurularak Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

Selh-i Muharrem 973  (27 Ağustos 1565) 

Boğdan Voyvodasına 

Hüseyin isimli bir şahıs, kendisinin aslen Boğdan'ın Perkovi köyü reâyâsından 
Dimitri olduğunu söyleyip ailesi hakkında çeşitli bilgiler verdikten sonra, Despot Yuvan'ın 
kendisini bir tercümanla birlikte İstanbul'a gönderdiği sırada Rodoslular tarafından köle 
olarak satıldığını beyan ettiğinden adı geçenin, ailesi ve kendisi hakkında verdiği bilgilerin 
doğruluğunun araştırılıp sonucun ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

Sivas ve Tokat kadılarına* 

Rum Çavuşları Kethüdâsı Hacı Ali'nin sipâhilere ve başkalarına zulmettiğine 
dair şikâyette bulunulduğundan, adı geçenin teftiş edilmesi ve üzerine şer‘an sâbit olan 
haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra sonucun ayrıntılı olarak bildirilmesi. 

* Divriği Alaybeyisinin de aynı şekilde teftişi hususunda her iki kadıya bu hükmün bir 
sûretinin yazıldığına dair hükmün sonuda kayıt vardır, bkz. hk. nr. 205 

Vezir Mustafa Paşa'ya 

Donanmanın ve kale muhasarasında olan askerlerin ihtiyacı olan zahîrenin bir 
Venedik gemisi ile gönderildiği; gemiye daha fazla navlun ödenmemesi için zahîrenin 
derhal boşaltılarak geminin gitmesine izin verilmesi. 

Üsküdar kadısına 

Üsküdar'da yolcu taşımasına izin verilen kırk adet kayıktan başka kayıkların da 
yolcu taşıdığı, bazı kayıkların taşıma ücretini fazla aldıkları, bazılarının boğazda yelken 
açtıkları için batıp can kaybına sebep oldukları, bazılarının da Çengelköy ve civar yerlerden 
ne idüğü belirsiz kişileri geçirdikleri bildirildiğinden, bundan sonra izin verilenlerin dışında 
başka kayıkların yolcu taşımasına, tarife dışı ücret alınmasına, yelken kullanılmasına, istiab 
haddinden fazla yolcu taşınmasına ve Çengelköy ile diğer iskelelerden kimliği belirsiz 
şahısların İskele emininin haberi olmadan geçirilmesine müsaade edilmemesi. 
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Tımışvar defterdarına 

Göle Kalesi karşısında Erdohik Köprüsü'nde inşâ edilecek palangada 
çalıştırılmak üzere imece usulü ile ihtiyaca yetecek kadar cerahor tesbit edilip gönderilmesi; 
ayrıca Kerş nehri kenarında toplanan Osmanlı askerleri için de Havâss-ı hümâyundan zahîre 
tedârik edilip derhal bölgeye ulaştırılması. 

Niğbolu kadısına 

Bazı şahıslar tarafından Eflak sınırına yakın mahallerde inşâ edilen çiftlik ve 
kışlakların hırsız, harâmi ve eşkıya yatağı haline dönüşmesi sebebiyle Eflak halkının 
hayvanlarını hiçbir yere çıkaramaz duruma geldiği bildirildiğinden, buralarda yuvalanan 
eşkıyanın yakalanarak şer‘an suçu sâbit olanların cezalandırılmassı ve bundan sonra 
sözkonusu çiftlik ve kışlaklardan Eflak halkına herhangi bir zarar gelmesine meydan 
verilmemesi. 

Gurre-i Safer 973  (28 Ağustos 1565) 

Gümülcine kadısına 

Bazı yeniçerilerin katledilmesi olayında zanlı durumda bulunan Karlıoğulları, 
Eşkincioğulları, Divane Mustafa, Yaralı Mahmud, Hamamcıoğulları, Köse Sinan ve 
Çavuşoğlu olarak tanınan şahısların yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

Mısır beylerbeyine ve Menzile kadısına 

Menzile'de yetişen pirinci, İstanbul zahîresini almak için gelen gemilere 
vermeyip kendi gemisine yükleterek başka yere gönderdiği duyulan Menzile Emini 
Hüseyin'e engel olunarak pirincin İstanbul'dan gelen gemilere yükletilmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Kendisine Göle Kalesi karşısında Erdohik köprüsünde inşâ edilecek palangada 
çalıştırılmak üzere yeterli miktarda cerahor ile o bölgede bulunan Osmanlı askerleri için 
zahîre tedârik edilip gönderilmesi hususunda Tımışvar defterdarına hüküm gönderildiği; 
kendisinin de Osmanlı askeri o bölgede iken palanganın bir an önce tamamlanması için 
gereken gayreti göstermesi. 

Mısır beylerbeyine 

Sultan Kayıtbay ve Eşrefiye Evkâfı'na olan borçlarından dolayı bir senedir 
hapiste bulunan Hacı Saat Oğlu Ahmed'in, borçlarını ödeyecek gücü olmadığından, hapisten 
çıkarılması yolundaki talebin uygun görülmediği. 

Kastamonu etrafındaki sancakbeylerine 

Kastamonu sancağında suç işleyen hırsız, harâmi ve suhtelerin, yakalanmaları 
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için Kastamonu beyi tarafından üzerlerine adam gönderildiğinde civar sancaklara 
sığındıkları; Kastamonu beyi civar sancakbeylerinden bunların yakalanmasını istediğinde 
ise gereken titizlik gösterilmediği için eşkıyanın yakalanamadığı bildirildiğinden, bundan 
sonra Kastamonu beyinden bu hususta bir talep olursa eşkıyanın derhal yakalanması ve 
cezalandırılmak üzere suç mahallerine gönderilmesi. 

Bolu beyine 

Kastamonu sancağı dahilinde suç işleyip Bolu sancağına firar eden hırsız, 
harâmi ve suhtelerin yakalanması hususunda gerekli titizliğin gösterilmediği 
bildirildiğinden, bundan sonra gerek Bolu dışında suç işleyip Bolu'ya gelen, gerekse Bolu'da 
faaliyet gösteren eşkıyanın yakalanması ve cezalandırılmak üzere suç mahallerine 
gönderilmesi. 

2 Safer 973  (29 Ağustos 1565) 

Mısır beylerbeyine 

Donanma-yı hümâyun ile Hind taraflarına muhâfaza görevine giden Süveyş 
Kaptanı Sefer orada vefat ettiğinden, donanma henüz Süveyş'e dönmemiş ise bir adam 
gönderilerek donanmanın Süveyşe getirtilmesi. 

Ilıca ve Dobniçe kadılarına 

Samakov tüccarlarından İstanbullu Ahmed'in, Samakov civarında aralarında bir 
papasın da bulunduğu bazı kişiler tarafından çeşitli eşya ve paraları çalınıp öldürüldükten 
sonra papasın demir fırınında yakıldığı, ancak kâtiller Samakov kadısına rüşvet verdikleri ve 
Dergâh-ı âlî Çavuşu Malkoç ile bir oldukları için davanın görülemediğine dair adı geçenin 
çocukları tarafından şikâyette bulunulduğundan, zanlıların getirtilip teftiş edilmesi; kâtil 
olduğu sâbit olanların, sipâhi iseler hapsedilip kimler olduklarının arzedilmesi, sipâhi değil 
iseler, gerekli cezalara çarptırılmaları; ayrıca rüşvet aldığı ve kâtillerle işbirliği yaptığı iddia 
edilen kadı ile çavuşun da teftiş edilerek üzerlerine şer‘an sâbit olan hakların alınıp 
sahiplerine verilmesi ve üzerlerine sâbit olan suçların ayrıntılı olarak yazılıp arzedilmesi. 

Hüdavendigâr Beyi Abdurrahman Bey'e 

Uzun süredir yakalanmasına çalışılan ve firarda olan Benlü Ahmed adlı 
harâminin geri döndüğü bildirildiğinden, adı geçeni sağ veya ölü olarak yakalayanın 
mükafaatlandırılacağına dair il erlerine tenbihte bulunulması ve gerekli tedbirler alınarak adı 
geçenin yakalanması. 

Tırhala ve Narda kadılarına 

Kâfirlere iyi atlar sattığı ihbar olunan Tırhala sâkinlerinden Cemşid'in teftiş 
edilmesi ve kâfirlere at verdiği sâbit olursa sicil sûretinin gönderilmesi; daha sonra gelecek 
emir ne şekilde olursa ona göre hareket edilmesi. 
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3 Safer 973  (30 Ağustos 1565) 

Kastamonu beyine ve kadılarına 

Kastamonu sancağına bağlı nahiye ve köylerde bazı şerli kimseler ile yalancı 
şahitlerin suhte levend, eşkıya, ve nâiblerle işbirliği yaparak yalancı şahitlikle halkın 
kadınlarını, kızlarını ve mallarını ellerinden aldıkları; suhte adı altında bazı hırsızların da ev 
basıp işkence ederek halkın mallarını, paralarını ve yiyeceklerini yağmalayıp gaspettikleri, 
kadınlarını ve kızlarını kullandıkları; yakalanmaları için üzerlerine adam gönderildiğinde ise 
Bolu sancağına firar ettikleri hususlarının gerek kendisinin gönderdiği mektupta gerekse 
halkın sunduğu arizalarda yer aldığı; halbuki bir yere sancakbeyi tayin etmekten amacın 
halkı bu gibi kişilerin zulmünden koruyarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşatmak olduğu; 
bu emir kendisine ulaştığında halka zarar veren kişileri bir an önce yakalayarak şer‘an suçu 
sâbit olanları sipâhi iseler hapsedip isimlerini bildirmesi, değil iseler hakettikleri cezalarını 
başkalarına ibret olması için suç mahallerinde vermesi; başka sancaklara firar eden 
eşkıyanın yakalanması için de Bolu beyine ve etraftaki sancakbeylerine hükm-i şerif 
gönderildiğinden, bu hükme istinaden onları da ilgili sancakbeylerinden talep edip 
hakettikleri cezaları vermesi; ayrıca yalancı şahitlik vs. ile halka zulmeden kişileri de tesbit 
edip şer‘an suçu sâbit olanları sicilleri ile birlikte Südde-i saâdet'e göndermesi; şer‘-i şerife 
aykırı hüküm veren nâiblerin durumlarını da ayrıntılı olarak sözkonusu hükümlerin sicildeki 
sûretleri ile birlikte arzetmesi ve daha sonra gelecek emir ne şekilde olursa ona göre hareket 
etmesi. 

Kayseri beyine ve kadısına 

Kayseri'de, emirlik iddiasiyle başına yeşil takıp halka zulmettiği bildirilen Ali 
isimli şahsa engel olunması ve yeşil takmasına izin verilmemesi. 

Edirne kadısına 

Kastamonu'da, ev basıp yağmalayan isimleri yazılı ehl-i fesâd suhteleri, 
Edirne'de firarda bulundukları haber alındığından, bunların yakalanarak Südde-i saâdet'e 
gönderilmeleri. 

Anadolu beylerbeyine ve Ankara sancağı kadılarına 

Kastamonu'da ev basıp Müslümanların mallarını, paralarını, yiyeceklerini vs. 
eşyalarını yağmalayan ve kadınlarını ve kızlarını kullanan eşkıyanın yakalanması için 
üzerlerine adam gönderildiğinde Bolu taraflarına firar ettikleri bildirildiğinden, gerek 
Ankara sancağına gerekse Anadolu Beylerbeyliği'ne bağlı diğer sancaklara firar etmiş olan 
bu gibi eşkıyanın derhal yakalanıp başkalarına ibret olması için suç mahallerinde 
cezalandırılmaları ve halkın huzurunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi. 

Sultanönü sancağı beyine ve kadılarına 

Sultanönü sancağında, günah ve yasak olan çeşitli fiileri işleyip yanlarına 
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aldıkları fâhişeler ve çeşitli oyun ve çalgı âletleriyle şehir, kasaba ve köyleri gezerek halkın 
yoğun olarak bulunduğu pazar vs. yerlere gidip insanları yoldan çıkaran ve düzeni bozan, 
tenha yerlerde de öldürme, soygun, yağma gibi suçları işleyen gurbet ve çingene tâifesinin 
sözkonusu faaliyetlerinin engellenmesi hususunda daha önce emir gönderildiği halde emrin 
gereği yerine getirilmediği için bu grupların hâlâ faliyetlerini sürdürdüklerinin haber 
alındığı; bu gibi kişi ve grupların derhal araştırılıp tesbit edilerek yakalanmaları ve yol kesip 
eşkıyalık yaptıkları şer‘an sâbit olanların derhal gerekli cezalara çarptırılmaları; günah ve 
yasak olan fiilleri işleyenlerin ise hapsedilip durumlarının arzedilmesi. 

Erdel Kralı İstefan'a nâme-i şerif 

Erdod Kalesi'nin fethinde gösterdiği gayretten dolayı kendisine Hasan Çavuş 
vasıtasıyla bir hil‘at ve bir müzehheb kılıç gönderildiği; Beç Kralı Maksimilyanoş'a 
gönderilen mektubun cevabı gelinceye kadar askerlerini dağıtmayıp beklemesi ve düşman 
saldırılarına karşı hazırlıklı bulunması. 

Kayseri kadısına 

Kayseri'de Yeniçeri İlyas ve Eymirşah adlı zimmîyi yemeklerine aksülümen 
denilen zehirden katarak öldürdüğü sâbit olan Hasan isimli şahsın siyâset olunması. 

Rumeli yakasında deniz kenarında bulunan kale dizdarlarına 

Kavala Kaptanı Hüseyin'e yeni bir görev verildiğinden, bu görevin îfası 
esnasında adı geçene adam lâzım olup yardım için adam istediği takdirde yeteri kadar hisar 
eri gönderilmesi ve kaç kişi gönderildiğinin arzedilmesi. 

Mora Beyi Osman Şah'a 

Donanmanın ihtiyacını karşılamak için Mora kalelerinden daha önce ne kadar 
barut ve yuvalak alınmış ise, yeni gönderilen barut ve yuvalakdan alınıp ilgili kalelere tesim 
edilmesi. 

4 Safer 973  (31 Ağustos 1565) 

Kudüs beyine ve kadısına 

Ziyaret ve ibadet adı altında sırf gezinti maksadıyla Mescid-i Aksa'ya gelen bazı 
kadınların galiz bir şekilde, etrafı pislettikleri, görevlilerin bunların pisliklerini temizlemekte 
zahmet çektikleri; Mezar-ı Meryem, Kadem-i İsa ve kutsal mekânlarda, şer‘-i şerife aykırı 
işler yapıldığı; Kudüst'e ikâmet eden Araplardan biri öldüğünde, kadınların gece toplanıp 
mahalle aralarında şarkıcılar dolaştırarak bunu ilan ettikleri, ölünün defninden sonra da üç 
gün mezar başında yüzlerine kara sürüp, ağıtlar yakarak halka halinde tepindikleri; 
kapıcıların görevlerini yapmadıkları için Mescid-i Aksa etrafındaki evlerde kalanların 
yemek artıklarını buralara döktükleri, Sahratullah etrafındaki odalarda kalan bazı Hindlilerin 
de gece tuvalet ihtiyaçlarını buralarda giderdikleri; pazara süt ve yoğurt götüren çiftçilerin, 
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yol üzerinde olduğu için Harem-i Şerif'i yol haline getirdikleri hususlarında Kudüs-i Şerif 
mücavirlerinden Molla Siyami-i Rumî tarafından şikâyette bulunulduğundan, bundan sonra 
bu gibi kutsal mekânlarda ve kabirlerde şer‘-i şerife aykırı iş ve uygulamalar yapılmasına 
müsâade edilmemesi ve buraların temiz tutulması; ayrıca bu emrin, bir sonraki kadı 
tarafından da uygulanabilmesi için sicile kaydedilmesi. 

Kengırı beyi ile Milan ve Kurşunlu kadılarına 

Koçhisar kazasında harabe bir handa öldürülerek at ve eşyaları gaspedilen 
Seyyid Ferecullah'ın kâtilleri olduğu bildirilen şahıslar ile olaya adı karışan diğer şahısların 
biraraya getirilerek teftiş edilmesi; suçlu oldukları şer‘an sâbit olanların hakettikleri cezaya 
çarptırılmaları; aralarında sipâhi olanlar var ise hapsedilip kimler olduklarının arzedilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Seyyid Ferecullah'ı Koçhisar'da katledip at ve eşyalarını çalanların daha önce 
yakalanıp soruşturma için kendisine gönderilen eşkıya reisi İbrahim ve yandaşı Mustafa 
olduğu, çalınan at ve eşyanın ise timar sahibi bir nalbant vasıtasıyla satıldığı 
bildirildiğinden, sözkonusu şahısların mahallinde teftiş olunmak üzere Kengırı beyine 
gönderilmesi. 

5 Safer 973  (1 Eylül 1565) 

İçil beyine 

Boşalan kale gedikleri başkasına tevcih olunduğunda, yaptıkları arza karşılık 
kale dizdarının yirmi beş akçe, sancakbeyinin ise bir altun almaları emr-i şerif ve âdet gereği 
olduğu halde Mamuriye Kalesi'nde buna uyulmayıp daha fazla alındığının bildirildiği; 
bundan böyle gerek adı geçen kalede gerekse diğer kalelerde belirlenen miktardan daha 
fazla akçe ve altun alınmaması. 

İçil beyine 

Mamuriye Kalesi'nin tamamlanmamış kısımlarının tamamlanması için emin 
tayin olunan Karahisâr-ı Sâhib Yayaları Beyi Hüseyin'e her hususta yardımcı olunması. 

Anadolu beylerine ve kadılarına 

Ankara ve Seferihisar kadıları tarafından iyiliğine şehadet edilen ve Âsitâne-i 

saâdet'e getirilirken Gekbuze'de kaybolan Tıkna Pîri'nin ( ), davacıları tekrar 
mahkeme edilmesini istediğinden, araştırılıp hangi kazada bulunursa yakalanıp Südde-i 
saâdet'e gönderilmesi. 

Karaman beylerbeyine 

Ankara ve Seferihisar kadıları tarafından iyiliğine şehadet edilen ve Âsitâne-i 
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saâdet'e getirilirken Gekbuze'de kaybolan Tıkna Pîri'nin ( ), davacıları tekrar 
mahkeme edilmesini istediğinden kefillerine veya akraba ve yakınlarına buldurularak 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Haleb beylerbeyi ve kadısı ile Şam beylerbeyine 

Ticaret için Kıbrıs'tan Haleb'e gelen Fransis adlı zimmînin çok miktarda silah, 
kalkan vb. harp âleti satın alarak kâfir memleketlerine gönderdiği ve bir kişinin elini kılıçla 
kopardığı haber alındığından, bu hususun araştırılarak kâfir memleketlerine at, silah ve 
savaş âletleri gönderdiği tesbit edilen kişilerin hapsedilerek kimler olduklarının arzedilmesi 
ve bu gibi silah ve harp âletlerinin memleket dışına çıkmasına izin verilmemesi; ayrıca adı 
geçen zimmînin kılıçla bir başkasının elini kopardığı ve başka kötülükler yaptığı da sâbit 
olursa küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi 

Erzurum beylerbeyine 

Karahisâr-ı Şarkî'den kovulan ve beş altı yıldan beri Erzincan'da ikâmet etmekte 
olan Cansevdi isimli zimmînin, görevinden uzaklaştırılmış bir kadıdan vilâyetin vekili 
olduğuna dair bir hüccet elde ederek, etrafına topladığı birkaç kişi ile birlikte İstanbul'a 
gidip çeşitli devlet hizmetlerini görmek için Erzincan'a gelmiş olan görevliler hakkında 
asılsız şikâyet ve iftiralarda bulundukları ve bu şekilde bu görevlilerden mal sızdırdırdıkları, 
ayrıca yine bir yolunu bulup kendilerinden fazla vergi alındığına dair bir hükm-i şerif elde 
ederek vilâyete geldiklerinde "sizin için hüküm çıkardık" demek sûretiyle vilâyet halkından 
da çok miktarda mal sızdırdıkları, halbuki kendilerinin böyle şerli kimseleri vekil tayin 
etmelerinin mümkün olmadığı, bunlar yüzünden Erzincan'ın adının kötüye çıktığına dair 
Erzincanlı Müslim ve gayrimüslimler Erzincan kadısına şikâyette bulunduklarından, adı 
geçenin suçu şer‘an sâbit ise kürek cezasına çarptırılmak üzere sicil sûreti ile birlikte 
Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

Haleb beylerbeyi ve defterdarına 

Daha önce masraflı olduğu gerekçesiyle tamir ettirilemeyen Fırat nehrinin 
Balis'e gelen harkının Balis Alaybeyi Şaban tarafından daha düşük bedelle yaptırılabileceği, 
hark tamir edilirse hem Balis'in mamur hale geleceği hem de Hazine'nin gelirinin artacağı; 
ayrıca müşterek timar tasarruf eden sipâhiler arasındaki anlaşmazlıkların ortadan 
kaldırılması için de yeniden müstakil timar tevzîi yapılması gerektiğine dair Balis Beyi Lütfi 
Bey tarafından arz gönderildiğinden, gerek yukarıda belirtilen hususlar, gerekse memleketin 
mamur hale gelmesini sağlayacak diğer hususlar hakkında sahip oldukları bilgileri doğru ve 
ayrıntılı bir şekilde yazıp bildirmeleri. 

Anadolu beylerbeyine, Kurşunlu ve Milan kadılarına 

Kengırı sancağı sipâhilerinden Mustafa'nın hırsız ve yolkesen olduğu, Kurşunlu 
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ve Çerkeş kazalarındaki halkın at ve katırlarını çalıp Kengırı'da sattığı, mahkeme olunmak 
üzere çağrıldığında da bu çağrıya itaat etmediği bildirildiğinden, adı geçenin derhal 
yakalanıp teftiş edilmesi ve timarının elinden alınarak başkasına verilmesi. 

İlbasan beyine 

Sahte arz düzenleyerek Draç Azebler Ağalığı görevini deruhte ettiği bildirilen 
Mehmed isimli şahsın güvenilir birinin kefâleti altında Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

Sultanönü Piyâdeleri Beyi Mehmed Bey'e 

Bilecik'te demir top hizmetine tayin olunan Sultanönü piyâdeleri nevbetlü 
efradının daha önceki sancakbeyinin ihmali yüzünden hizmete geç ve eksik getirilmeleri 
sebebiyle hizmet aksadığından, beyliğin kendisine tevcih edildiği; kendisinin de önceki 
sancakbeyi gibi ihmalkâr davranmayıp bu hizmeti bir an önce tamamlatması. 

Rum beylerbeyine, Sivas ve Tokat kadılarına* 

Rum Çavuşları Kethüdâsı Hacı Ali'nin sipâhi vs.ye zulmedip haketmeyen 
kişilerin timar ve kale gediği almalarını sağladığına dair şikâyette bulunulduğundan, adı 
geçenin teftiş edilmesi ve üzerine sâbit olan hakların sahiplerine verilmesi; ayrıca usulsüz 
timar verilmesi ile ilgili iddiaların da araştırılarak bu şekilde timar aldığı iddia edilenlerin 
beratlarının ruznamçe ile karşılaştırılması ve bu işe karışan başka görevliler olup 
olmadığının da tesbit edilip sonucun arzedilmesi. 

* Hükmün üzerinde, bazı düzeltmeler yapılıp yeniden yazıldığına dair bir kayıt olup, 205 
numaralı hükümde yeniden yazılmıştır, bkz. hk. nr. 223. 

8 Safer 973  (4 Eylül 1565) 

Rum beylerbeyi ile Sivas ve Tokat kadılarına* 

Divriği Alaybeyi Ali'nin halka zulmettiği, kendisinin ve bazı akrabalarının İran 
ile devamlı irtibat halinde oldukları, hatta bir akrabasının Şah İsmail'e ait olduğunu iddia 
ettiği bir sağrı paşmakla doğurmayan kadınlara şîfa dağıttığı bildirildiğinden, sözkonusu 
iddiaların gizlice araştırılması ve adı geçenden ve akrabalarından şikâyetçi olanların davaları 
görülerek üzerlerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi; eğer iddialar 
doğrulanırsa, buna bir delil olmak üzere sözkonusu paşmağın da ele geçirilmesi ve durumun 
arzedilmesi. 

* 204 numaralı hükmün düzeltilerek yeniden yazılmışıdır, bkz. hüküm 204. 

Menteşe beyi ile Balat ve Megri kadılarına 

Yaptığı kötülüklerden dolayı kendisinden şikâyette bulunulması üzerine 
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mahkemeye davet edildiği, ancak görevlilere silahla karşı koyarak şer‘-i şerife ve emr-i 
şerife dil uzatıp çirkin sözler sarf ettiği bildirilen Kutlu köyünden Kara Musa isimli şahsın 
teftiş olunması; neticede iddialar doğrulanırsa siyâset olunması. 

10 Safer 973  (6 Eylül 1565) 

Avlonya kadısına 

İsporo Kilise köyünde ikâmet etmekte olan Burhan oğlu Ahmed adlı sipâhinin 
ehl-i fesad olduğu ve halkın genç oğlanlarını zorla kaçırdığı bildirildiğinden, adı geçenin 
yakalanarak timarının elinden alınıp hapsedilmesi ve teftiş olunması. 

Alacahisar kadısına 

Demirci Mustafa isimli Çingene'nin kalpazan olduğu iddiası üzerine, adı geçen 
demircinin eşyaları arandığında bir adet kuruş kalıbı, bir miktar gümüş ile karışık bakır ve 
bir miktar da kuyumcu toprağı bulunduğu, her ne kadar kendisi bunları bakır yüzük 
dökmekte kullandığını söylese de yüzük dökmeyi beceremediği gibi bir kuyumcunun da bu 
malzemelerin kalpazan malzemeleri olduğunu beyan ettiği bildirildiğinden, adı geçenin 
derhal yakalanarak kalpazanlık âletleriyle birlikte Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Sağ ve Sol kolda celep olan yerlerin kadılarına 

Celeplerin önceden tesbit edilmiş miktarda koyunu İstanbul'a göndermeleri 
işinin kadılar tarafından bizzat yürütülmesi hususunda daha önce birçok emir gönderildiği 
halde, kadıların sözkonusu emirlerin gereğini yerine getirmekte ihmalkâr davranmalarından 
dolayı İstanbul'da et sıkıntısı başgösterdiğinden, bundan sonra kadıların bu işle bizzat 
ilgilenerek, gönderilmesi gereken miktarda koyunu hangi cinsten ne kadar gönderildiğini bir 
deftere kaydedip mühürleyerek nâibleriyle, vaktinde İstanbul'a gönderip koyun eminine 
teslim ettirmeleri; nâiblerin de ne kadar koyun teslim ettiklerine dair temessük almaları; 
belirtilen hususların yerine getirilmesinde herhangi bir eksiklik olursa kendilerinin 
cezalandırılacakları. 

12 Safer 973  (8 Eylül 1565) 

Bursa beyine 

Mihaliç'e bağlı Musa köyünde Bayezid isimli şahsın evini basıp ailesine işkence 
ederek parasını ve eşyasını gaspedenlerden Mehmed isimli sipâhi ve bu işe kılavuzluk yapan 
Ali'nin siyâset olunması. 

Mekke kadısına 

Kabe'de, Mahkeme-i Kübrâ'da görülen davaların sicilleri saklanmakta olduğu 
halde Şâfi‘î, Mâlikî ve Hanbelî nâiblerce görülen davalara ait sicillerin çoğunun arandığında 
bulunamadığı bildirildiğinden, her üç mezhebe mensub nâiblerin, tuttukları sicilleri üç ayda 
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bir Mahkeme-i Kübrâ'ya teslim etmeleri; ayrıca müşkil ve muazzam davaları da kendisi ile 
müşâvere ederek halletmeleri. 

Rumeli ve Anadolu yalılarında olan kadılara ve kale dizdarlarına 

Kavala Kaptanı Hüseyin'e talebi halinde kalelerdeki hisar erlerinden yardımcı 
kuvvet göndermeleri hususunda kendilerine daha önce emir gönderildiği halde, Bozcaada 
Kale Kethüdâsı Bekir'in bu emre uymadığı bildirildiğinden, bundan sonra kimsenin bu emre 
aykırı hareket etmemesi; ancak bu yapılırken kalelerdeki muhâfaza hizmetinin de 
aksatılmaması. 

Şehrizol beylerbeyine 

Basra'yı işgal eden düşmanın üzerine varılıp mağlup edildiği, Musul Beyi 
Sinan'ın Basra muhâfazasında bırakıldığı ve güherçile hususunda, numûne alındıktan sonra 
bilgi verileceğine dair gönderdiği mektubun alındığı; düşmandan bundan sonra da gaflet 
üzre olunmaması ve hareketlerinin sürekli takip edilmesi; güherçile hususunun da bir an 
önce neticelendirilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi. 

Edirne kadısına 

Gönderdiği kalpazanların İstanbul'a ulaştığı; daha önce kaybolduğu bildirilen 
Kapucu Ali adlı kalpazanın da bulunup gönderilmesi. 

Cezâyir-i Garb Beylerbeyiliği'ne varıncaya kadar yol üzerinde bulunan 
beylere ve kadılara 

Fransa elçisi arzuhal gönderip, bazı levendlerin Fransa sınırındaki bazı bölgeleri 
basarak gemi ve eşya gaspedip adam esir ettiklerini bildirdiğinden, bölgelerinde bu gibi 
levend takımı tarafından gaspedildiği ve Fransa'ya ait olduğu kesin olarak belirlenen gemi, 
eşya, adam vs.nin Fransızlara teslim olunması ve kimsenin ahidnâme-i hümâyuna aykırı iş 
yapmasına müsaade edilmemesi. 

Teke beyine 

Gönderdiği mektupta Teke ve Antalya arasındaki bölgede, deniz kenarlarında 
bulunan yerleşim birimlerine kâfir korsan gemilerinden herhangi bir zarar gelmediği, halkın 
güvenlik içinde bulunduğu bildirilmiş ise de bu duruma aldanmayıp daima uyanık olunması 
ve halka da bu yönde tenbihte bulunulması. 

Şam beylerbeyine 

Haleb'den bazı tüccarların harp âletlerini kâfir memleketlerine ve İran'a 
gönderdiklerinin haber alınması üzerine bunun önüne geçilmesi için Haleb beylerbeyine 
emir gönderildiği; kendisinin de bu konuda titiz davranarak ülke dışına çıkarılması yasak 
olan silah vs. maddelerin, kâfir ülkesine veya İran'a götürülmemesi hususunda gerekli 
tedbirleri alması. 
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Haleb beylerbeyine 

Ma‘arra sancağında Kefertab nâhiyesine bağlı Mevrik köyünü basarak köy 
halkını silahla yaralayıp evlerini yakan ve mal ve eşyalarını yağmalayan Latmin ( ) köyü 
halkından suçları sâbit görülen ve Haleb Kalesi'nde hapsedildiği bildirilen on sekiz kişinin 
siyâset olunması. 

13 Safer 973  (9 Eylül 1565) 

Erdel kralına nâme-i hümâyun* 

Bazı önemli hususlar için Eflak üzerinden Tımışvar beylerbeyine gönderilen 
Dergâh-ı âlî çavuşlarından Mustafa'nın, Tımışvar'dan geri dönüşünde beraberinde kendisinin 
bir adamı, Tımışvar beylerbeyinin bir çavuşu ve bazı tutsaklar olduğu halde Erdel içinde 
Milatoğlu Hisarı'ndan geçerken hisardan çıkan bazı Macarların Çavuş Mustafa'yı ve 
yanındaki adamları öldürüp tutsakları serbest bıraktıkları bildirildiğinden, bu eylemi 
yapanların derhal yakalanarak başkalarına ibret olacak şekilde cezalandırılması. 

* Hükmün üzerinde tashih olunup yeniden yazıldığına dair kayıt vardır, bkz. hk. nr. 248. 

Bosna, Hersek ve Klis kadılarına 

Bugüne kadar acemi oğlanı olarak sünnetli olanlar da alındığı halde, acemi 
oğlanı toplamak için o bölgede bulunan yayabaşına sünnetli oğlan alma hususunda kendileri 
tarafından engel çıkarıldığı bildirildiğinden, sünnetli oğlanlar yerli ise veya acemi oğlanı 
seçilmemek için sonradan sünnet olmuş değillerse bu gibilerin acemi oğlanı olarak 
seçilmelerine herhangi bir engel çıkarılmaması. 

Yenişehir kadısına 

Şer‘-i şerif ve emr-i şerife aykırı olarak Müslümanlara içki satmakta olduğu 
bildirilen Yenişehir'e bağlı Balıklı köyünden Juba isimli zimmînin cezalandırılması ve 
elinde bulunan içkilerin sirkeye dönüştürülmesi. 

Budun beylerbeyine 

Sâbık Budun Hazine Defterdarı Halil Südde-i saâdet'e gelmek istediğinden adı 
geçenin bu görevden ilişiği kesildikten sonra gelmesine izin verilmesi. 

16 Safer 973  (12 Eylül 1565) 

Rum beylerbeyine, Sivas ve Tokat kadılarına 

Rum Çavuşları Kethüdâsı Hacı Ali'nin sipâhi tâifesine ve halka zulmettiği, 
usulsüz olarak timar, zeamet, kale gediği ve kale dizdarlığı tevcih ettirdiği ve geçmişte iki 
defa dirliğinin başkasına verilmesi, iki defa da idam edilmesi için emr-i şerif çıktığı 
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bildirildiğinden, adı geçenin teftiş edilmesi ve usulsüz dirlik tevcihi iddialarının 
araştırılması. 

Üsküdar kadısına 

Daha önce, Rumeli'den Anadolu'ya kâfir levend geçmemesi ve halktan hiç 
kimsenin kâfir levend esirleri hizmetçi olarak istihdam etmemesi hususunda emir çıkarıldığı 
halde, şimdi bu emre aykırı olarak kâfir levendlerin tekrar Anadolu'ya geçtiğine dair 
haberler alındığından, bu işle bizzat ilgilenerek bu levendleri tesbit ettirip tekrar Rumeli 
yakasına sürdürmesi ve levendleri Anadolu'ya geçmemeleri, halkı da kâfir levend istihdam 
etmemeleri, aksi taktirde cezalandırılacakları hususunda uyarması. 

Mısır beylerbeyi ve Menzile kadısına 

Emin ve âmillerin Menzile'de üretilen pirinci başka yerlere gönderip İstanbul'un 
ihtiyacı olan zahîreyi almaya gelen gemilere satmadıkları ve reâyânın satmasına da engel 
oldukları, madrabazların da kendi istedikleri şekilde olmazsa gemilere pirinç satmadıkları 
bildirildiğinden, eminlere ve âmillere, ellerindeki pirinci madrabazlara değil İstanbul 
zahîresi için gelen gemilere satmaları ve reâyânın bu gemilere pirinç satmasını 
engellememeleri hususunda tenbihte bulunulması. 

Rudnik kadısına 

Rudnik'te Müslümanların evlerine, mahkemeye ve cami-i şerife yakın yerlerde 
meyhânelerin bulunduğu, Müslümanların buralara gelenlerin kavgalarından rahatsız 
oldukları ve zarar gördükleri bildirildiğinden, sözkonusu meyhânelerin kapatılıp içkilerin 
sirke yapılması ve kimseye şer‘-i şerife aykırı iş yaptırılmaması. 

Kaptan Piyâle Paşa'ya 

Kalafatcılara verilen buçukların, önceden olduğu gibi kethüdâları tarafından 
tevcih olunması. 

İstanköy kadısına 

Narice Kalesi hisar erenlerinden Ali, Halil ve Süleyman, kendileri ile Südde-i 
saâdet'e gönderilen Yorgi adlı zimmîyi getirip teslim ettiklerinden kimsenin bu hususta 
kendilerine müdahalede bulunmasına izin verilmemesi. 

17 Safer 973  (13 Eylül 1565) 

Üsküdar kadısına 

Daha önce hazırlanması ferman olunan gemi kerestelerinin derhal deniz 
kenarına indirilmesi ve taşınması mümkün olanlarının rençber gemileriyle, mümkün 
olmayanların ise top gemileri ile gönderilmesi. 
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Şam beylerbeyine, Bursa ve Şam kadılarına 

Bazı mallara vurulan damgalarda Esmâ-i Hüsnâ'dan isimler bulunması uygun 
olmadığından, bunların değiştirilip yerlerine başka birşey yazdırılması. 

Silistre, Niğbolu, Pınarhisar, Kırkkilise, Ruskasrı, Çirmen, Prevadi, 
Hezargrad, Tırnovi, Varna, Tekfurgölü, Hırsova, Baba, Çernovi, Zağra-i 

Atik, Karinâbâd ve Yanbolu kadılarına 

Geçmiş senelerde İstanbul'a gönderilmesi gerekirken gönderilmemiş olan 
koyunların miktarını gösterir bakâyâ defterlerinin kendilerine gönderildiği; bu defterlere 
göre hangi kazanın üzerinde ne kadar koyun bâkiyesi var ise acele ihraç edilip gönderilmesi. 

18 Safer 973  (14 Eylül 1565) 

Silistre, İsakcı ve Brayil eminlerine 

Tuna nehrinde sandallar ile hırsızlık ve harâmilik eden eşkıyanın yakalanıp 
ortadan kaldırılması ile görevlendirilen Haydar Çavuş'a gemi ve kürekçi tedâriki ile 
eşkıyanın yakalanması vs. hususlarda gerekli yardımın yapılması ve eşkıyayı 
barındırmamaları hususunda halka tenbihte bulunulması. 

Hırsova, Brayil ve Silistre dizdarlarına 

Tuna nehrinde hırsızlık ve harâmilik etmekte olan eşkıyanın yakalanması ile 
görevlendirilen Haydar Çavuş'a bu görevinde yardımcı olmak üzere yeterli miktarda hisar 
eri verilmesi. 

Kite kadısına 

Bazı yerlerdeki ehl-i fesâdın teftişi ile görevlendirilen Hüdavendigâr Beyi 
Abdurrahman Bey'e bazı yerlerdeki ehl-i fesâdın teftişi görevinin verildiği ve o da yanında 
kadı olarak kendisinin bulunmasını istediğinden, adı geçen ile birlikte emrolunan yerlere 
giderek teftiş görevini yerine getirmesi. 

Bursa'dan İnegöl'e, İnegöl'den Bozöyük'e varıncaya kadar mevcut olan 
kazaların kadılarına 

Hüdavendigâr Beyi Abdurrahman Bey bu bölgedeki ehl-i fesâdı teftiş etmekle 
görevlendirildiğinden, kendisi yakaladığı kişilerden kimin sicilini görmek ve yoklamak 
isterse, istediği sicillerin kendisine verilmesi. 

19 Safer 973  (15 Eylül 1565) 

Silistre beyine 

Tuna nehrinde insanları öldürüp mallarını yağmalayan birçok hırsız ve harâmi 
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türediğinin haber alınması üzerine Dergâh-ı âlî Çavuşu Haydar'a bunların yakalanması ve 
Tuna nehrinin korunması görevinin, Boğdan voyvodasına da Tuna nehrinin Boğdan 
tarafının korunması görevinin verildiği; kendisinin de Silistre bölgesindeki kıyıları 
koruyarak halkın eşkıyadan zarar görmemesine ve eşkıyanın yakalanmasına gayret etmesi 
ve yakalananlardan suçu sâbit olanların haklarından gelerek gerektiğinde Haydar Çavuş'a da 
yardımcı olması. 

Boğdan voyvodasına 

Tuna'da ortaya çıkan ehl-i fesadın yakalanması için üzerlerine adam 
gönderildiğinde kaçtıkları, adamlar geri döndüğünde eşkıyanın da geri dönerek fesad 
icrasına devam ettikleri beyanıyla Tuna nehrinin Boğdan kıyılarının korunması için 
kendisine hükm-i şerif verilmesi talebine dair gönderdiği mektubun alınması üzerine, Tuna 
nehrinde ortaya çıkan eşkıyanın yakalanması ile Dergâh-ı âlî Çavuşu Haydar'ın, Tuna 
nehrinin Silistre bölgesinin korunması ile de Silistre beyinin görevlendirildiği; kendisinin de 
Tuna nehrinin Boğdan kısmını koruyarak eşkıyanın halka ve tüccarlara zarar vermesini 
önlemesi ve eşkıyayı yakalayıp haklarından gelmesi. 

Kavala kaptanına 

Kendisinin İnöz İskelesi'ndeki bir Girit gemisinden çeşitli eşya, para, gemi 
pusulası vs. eşyayı alıp gemi tayfalarından bir kişiyi de kadunaya vurarak Sakız tarafına 
gittiğinin bildirildiği; durum anlatıldığı gibi ise böyle bir davranış ahidnâmeye aykırı 
olduğundan, gemiden aldığı adam, eşya vs.yi eksiksiz olarak sahiplerine teslim etmesi ve 
bundan sonra da ahidnâmeye aykırı bir iş yapmaması. 

Akıncı Beyi Mustafa Bey'e 

Turhanlu'ya bağlı akıncı tâifesinin Rumeli beylerbeyinin yanına gitmesi ferman 
olunduğu halde Çatalca kazasının Ermiye nahiyesi köylerindeki akıncıların bu emre itaat 
etmediklerine dair gönderdiği mektubunun alındığı; önceki emirde de açıklandığı üzere 
sözkonusu akıncıların emrolundukları yere götürülüp hazır olmalarının sağlanması ve emre 
muhalefet edenlerin şiddetle cezalandırılması. 

Hüdavendigâr Sancağı Beyi Abdurrahman Bey'e 

Bozöyük'e kadar olan bölgedeki ehl-i fesâdın teftiş edilmesi görevinde 
kendisine yardımcı olarak sadece Kite kadısının tayin edilmesi yolundaki talebinin uygun 
görüldüğü ve adı geçen kadıya bu konuda hükm-i şerif gönderildiği. 

Bursa beyine 

Haklarında adam öldürme, yaramazlık yapma gibi bir çok şikâyet bulunduğu 
halde kimsenin mahkemede yüzlerine karşı şahitlikte bulunmaya cesaret edemediği 
bildirilen şahısların, suçlarının bir biçimde sicile geçirilerek, küreğe konulmak üzere 
Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 
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20 Safer 973  (16 Eylül 1565) 

Haleb beylerbeyine ve kadısına 

Haleb'de Bahsitâ ( ) Mahallesi'ndeki mescidlerde, etrafındaki evlerde 
Müslümanlar bulunmadığı için beş vakit namazın eda edilememesi ve zamanla bu evlerin 
Yahudiler tarafından satın alınması sonucu mescidlerin tamamen âtıl hale gelmesi üzerine 
bu evlerin Müslümanlara satılarak mescidlerde tekrar namaz kılınmaya başlanması 
hususunda emir çıktığı halde Müslümanların sadece bir mescidin etrafındaki bir iki evi satın 
aldıkları ve mescidlerin hâlâ âtıl vaziyette olduğu bildirildiğinden, mescid etrafında bulunan 
Yahudi evlerinin değeri üzerinden Müslümanlara sattırılıp mescidlerin yakınında 
gayrimüslimlerin oturmasına müsaade edilmemesi; ayrıca ne kadar ev satıldığının ve 
mescidler etrafında ne kadar Müslüman evi bulunduğunun da bildirilmesi; bu hususta 
kimsenin kayırılmaması ve münazaalı şekilde ev satın almamaları hususunda Müslümanlara 
tenbihte bulunulması. 

Silistre beyine 

Ehli fesadın Brayil'de güpegündüz çarşıları bastığı ve kötülük yaptığı haber 
alındığından, derhal Brayil'e giderek bu işi yapanları yakalayıp cezalandırması. 

Kavala kaptanına 

Onaltı oturak kalite ile denizde eşkıyalık yaptıkları haber alınan Macar Reis ve 
Sakızlı Hasan Reis adlı levend reislerinin yakalanması. 

Pınarhisar kadısına 

Çekmece'deki köprü inşaatı için Sokucak köyünden kireççi temin edilip 
gönderilmesi. 

Nakşa adası beyine 

İki bin parça değirmen taşı getirmek üzere bir gemi gönderildiği; belirtilen 
miktarda değirmen taşının, satmak isteyenlerden bedeli mukabilinde satın alınıp gelen 
gemiye yükletilip gönderilmesi. 

21 Safer 973  (17 Eylül 1565) 

Karaman beylerbeyine 

Çiğilbeli ve Yaşar derbendi civarında bulunan Tatar köyünün bir kısım eşkıya 
tarafından basılarak halkın mal vs. eşyalarının yağmalandığı ve Konya yolu üzerinde bir kaç 
yerde insan cesetlerine rastlandığı haber alındığından, bu husus ile bizzat ilgilenerek bu gibi 
işleri yapanları ele geçirip şer‘an suçu sâbit olanların haklarından gelmesi; bundan sonra da 
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bu gibi kötülüklerin meydana gelmemesi için basiret üzere bulunması, aksi takdirde hiçbir 
özrün kabul edilmeyeceği. 

Erdel kralına* 

Mühim bir husus için Tımışvar beylerbeyine gönderilip görevini tamamladıktan 
sonra geri dönmekte olan Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Mustafa Çavuş ve 

beraberindekilerin Erdel vilâyetine bağlı Rum ( ) Kalesi yakınında bir köyde 
katledilmiş oldukları; bir gün önce de yine aynı yerde Tımışvar beylerbeyi ile Solnok 
beyinin adamlarının, beraberlerinde bazı esirler olduğu halde köy halkının saldırısına 
uğradıkları, bazılarının öldürüldüğü, esirlerin de serbest bırakıldığı haber alındığından, bu 
fiili işleyenlerin yakalanıp başkalarına ibret olacak şekilde cezalandırılmaları ve serbest 
bırakılan esirlerin de bulunması. 

* 219 numaralı hükmün tashih olunarak yeniden yazılmış şeklidir, bkz. hüküm 219. 

Hâslar kadısına 

Bağ sahibi Müslümanların, üzümlerini Müslüman rençberlere değil kâfirlere 
sattıkları haber alındığından, üzümlerini kâfirlere değil Müslüman rençberlere satmaları 
hususunda kendilerine tenbihte bulunulması ve üzümlerin şarap yapılmasına müsaade 
edilmemesi. 

İstanbul'a koyun getirmeye memur Bâlî Çavuş'a 

İstanbul'a koyun getirmek üzere görevlendirilmiş olan Kızılca müsellemlerin, 
Rebiülahir ayının sonuna kadar görevlerini yerine getirmeleri ve görevleri sona erdikten 
sonra kendilerine izin verilmesi. 

Bursa kadısına 

Ticaret için Bursa'ya gelmiş olan bazı Leh tüccarlar, yavacıların kendilerinden 
yava haracı talep ederek rahatsız ettiklerine dair şikâyette bulunduklarından, konunun 
araştırılması ve bu şahıslar gerçekten Leh reâyâsından ise yavacıların bu şahısları rahatsız 
etmesine ve kimsenin kanuna aykırı iş yapmasına izin verilmemesi. 

Erdel kralına 

Sebeş ve Lugoş hâkimlerinin, kendi bölgelerine yerleşecek reâyâdan üç sene 
vergi alınmayacağı haberini yaymaları üzerine Vidin, Fethülislâm ve Tuna etrafındaki 
gayrimüslim reâyânın Sebeş ve Lugoş tarafına gitmek üzere oldukları duyulduğundan, bu 
bölgelerde Osmanlı ülkesinden gelmiş reâyâ var ise buldurulup geldikleri yerlere geri 
gönderilmesi ve bundan sonra da böyle bir harekette bulunulmasına müsaade edilmemesi. 
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24 Safer 973  (20 Eylül 1565) 

Şam beylerbeyine ve Kudüs kadısına 

Südde-i saâdet'e sunulan bir arzuhalde Hazret-i Halilürrahman Evkâfı nâzırının 
nâibi olan Ali Bölükbaşı isimli şahsın, vakfın anbarından buğday çalıp âsi Araplara sattığı, 
vakfın imâretinde pişen ekmeğin tartısında hile yaptığı, ayrıca yine onun zamanında vakfın 
mutfağı ile Yakub ve İshak peygamberlerin türbelerinin soyulduğuna dair iddialar yer 
aldığından, zanlıların teftiş edilmesi ve suçluların ortaya çıkarılması ve şer‘an hakettikleri 
cezaya çarptırılmaları. 

Dukagin beyine 

Gönderdiği mektupta, bazı bölgelerde ortaya çıkan âsilerin köy basmak ve yol 
kesip tüccarların mallarını gaspetmek gibi eylemler gerçekleştirdikleri, ancak asker 
mevcudu yeterli olmadığı için bunlarla başa çıkılamadığının bildirilmesi üzerine kendisine 
iki yüz nefer yeniçeri gönderildiğinden, bundan sonra sözkonusu âsilerin yakalanması için 
azamî gayretin gösterilmesi ve memleketin korunup halka bir zarar erişmesine meydan 
verilmemesi . 

İlbasan Beyi Ahmed Bey'e 

Dukagin Beyi Ahmed Bey, yanında bulunan askerlerin, sancağının bazı 
bölgelerinde ortaya çıkan âsileri ortadan kaldırmağa kifayet etmediğini bildirdiğinden, 
kendisine yardımcı kuvvet olmak üzere iki yüz nefer yeniçeri gönderildiği; bu hususta 
kendisinden de yardım talep ederse sancağı askeriyle derhal yardımına gitmesi. 

Sinop Kadısı Mevlâna Muhiddin'e 

Para karşılığı hapisten adam kaçırılmasına göz yumduğu, bazı kale görevlilerini 
dövdüğü, gedik ve dirliklerini ellerinden alıp usulsüz olarak başkalarına verdiği ve şer‘an 
yasak olan fiilleri işlediği bildirilen Sinop Kalesi dizdarı ile kethüdâsının teftiş edilmesi ve 
neticenin arzedilmesi; ayrıca kaleden kaçan mahbusların da kendisine buldurulması, 
bulamaz ise siyâset olunması. 

Mısır beylerbeyine 

Mekke'ye su getirmek için inşâ olunan suyollarında çalıştırılmak üzere bu 
görevi ifaya memur İbrahim tarafından istenen löğüncü ve suyolcuların Mısır'a gönderildiği; 
kendilerinin adı geçenin yanına ulaştırılması. 

Şam beylerbeyine ve Nablus kadısına 

Tanburcu Memi adlı sipâhinin, kendisinden alacağını isteyen Recep isimli bir 
şahsa, olmayan şeyler isnad ederek yalancı şahitlikle yüz altınını aldığı, Nablus'da bir 
caminin minberini yıktığı için şer‘an yeniden yaptırmasına hükmolunduğu halde 
yaptırmadığı ve daha birçok suçunun bulunduğu bildirildiğinden, adı geçenlerin teftiş 
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olunmaları ve şer‘an sâbit olan bir hak varsa sahibine verilmesi; ayrıca adı geçen sipâhinin 
minber yıkmak vb. sicile geçmiş suçları var ise sicil sûretinin gönderilmesi. 

27 Safer 973  (23 Eylül 1565) 

Erdel kralına nâme-i şerif 

Nemçe kralı İstanbul'daki elçisine mektup gönderip, daha önce kendisine 
gönderilen nâme-i hümâyunda yazılı olan hususları kabul ettiğini ve Erdel'deki askerinin 
geri çekilmesi için adam gönderdiğini bildirdiğinden, Nemçe askeri geri çekilip herhangi bir 
saldırıda bulunmazsa, Erdel tarafından da herhangi bir harekete girişilmemesi; bu hususta 
Tımışvar beylerbeyine de hüküm gönderildiği; aynı hükümde Osmanlı askerleri tarafından 
esir edilen Erdel reâyâsının serbest bırakılması emrinin de yer aldığı; kendisinin de, Solnok 
Beyi Hasan Bey'in Südde-i saâdet'e gönderdiği tutsakları getiren sipâhileri Erdel'den 
geçerken öldüren kişileri bir an önce buldurması; ayrıca, Nemçe kralı Erdel'e saldırırsa 
yardım için Erdel'e asker gönderilmesi hususunda Tımışvar beylerbeyine hitaben yazılmış 
bir hükmün de kendisine gönderildiği; gerekli olduğu takdirde bu hükmü Tımışvar 
beylerbeyine göndererek yardım talep etmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Nemçe kralı İstanbul'daki elçisine mektup gönderip, daha önce kendisine 
gönderilen nâme-i hümâyunda yazılı olan hususları kabul ettiğini ve askerlerinin Erdel'den 
çekilmesi için Budun'a adam gönderdiğini bildirdiğinden ve bu durum, Budun beylerbeyi 
tarafından da teyid edildiğinden, Nemçe askeri Erdel'den çekilir ve herhangi bir saldırı 
ihtimali kalmaz ise kendisinin de daha önceki emre göre hareket edip iç bölgelerden gelmiş 
olan Osmanlı askerine izin vermesi; ayrıca Erdel, Osmanlı ülkesi hükmünde olduğundan 
halkının da diğer Osmanlı halkı gibi tecavüzden masûn oldukları hususunda defalarca 
tenbihte bulunulmuş olmasına rağmen bazı Osmanlı askerlerinin Erdel köylerini basıp 
halkını esir ettikleri haber alındığından, buna engel olunması ve geçitlere adamlar 
yerleştirilerek ister bey, ister sipâhi her kimde Erdel'den alınmış esir bulunur ise serbest 
bıraktırılması. 

Mekke'de suyolu hizmetinde olan İbrahim Bey'e 

Mekke'nin suyollarının yapımı işinde çalıştırılmak üzere kendisi tarafından talep 
edilen löğüncü ve suyolcuların Mısır beylerbeyi vasıtasıyla gönderildiği. 

Bolu sancağı kadılarına 

Bolu sancağındaki ehl-i fesad suhte tâifesinin sancağın diğer kazalarına 
kaçtıkları, oradaki kadıların da bunlara göz yummaları veya teftiş esnasında Bolu beyi 
tarafından istendiklerinde, toprak kadılarının vermemesi sebebiyle eşkıya sayısının günden 
güne arttığı bildirildiğinden, Bolu beyine eşkıyanın yakalanması hususunda gerekli yardımın 
yapılması. 

259 

260 

261 

262 



Ö Z E T L E R  49 

Karamanı teftiş etmekte olan Beyşehir* Beyi Bayezid Bey'e 

İçil Alaybeyisi Kemal'in zeametine dahil olan Ortaviran köyü ahalisinden 
isimleri yazılı kişilerin eşkıyalık yaptıkları; son olarak yol kesip buğday yüklü dört deve 
gaspettikten sonra suçlu olduklarının anlaşıldığı, fakat teftiş için alaybeyine götürülmek 
istendiklerinde kaçıp İstanbul'a geldikleri hususunun İçil ve Mut kadıları tarafından 
bildirildiği; gerçekten de sözkonusu şahısların İstanbul'a gelerek alaybeyi hakkında şikâyette 
bulundukları ve kendilerine şikâyetlerine uygun hükm-i şerif verilerek bir çavuş eşliğinde 
gönderildikleri; çavuş bu şahısları getirdiğinde hem şikâyetlerin, hem de bu şahıslar 
hakkındaki suçlamaların teftiş edilip sonucun ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

* Metinde Yenişehir şeklinde yazılmıştır.  

28 Safer 973  (24 Eylül 1565) 

Ergene ve Hayrabolu kadılarına 

Ergene nehri üzerinde yapılan Pavli köprüsünün yanında inşâ olunan 
kervansaray etrafında iskânı emrolunan kırk hâneyi getirip yerleştirmeyi deruhte eden 
Mehmed'e bu hususta kimsenin müdahele etmemesi. 

Tekeili beyi ve kadılarına 

Kendilerinin, mallarının gâret olunması emrolunan gurbet tâifesinden 
olmadıkları halde mallarının gâret olunduğunu iddia eden Ali ve Karaca isimli şahıslara, 
haklarının geri verilmesi hususunda hükm-i şerif verilmiş ise de, bazı kişiler bu şahısların da 
o tâifeden olduklarını bildirdiklerinden, adı geçenlerin durumlarının araştırılması; eğer 
sözkonusu tâifeden iseler hapsedilmeleri, değil iseler haklarının verilmesi. 

Dukagin beyine 

Memleket muhâfazası için maiyyetine tayin olunan iki yüz nefer yeniçeriye 
zahîre sıkıntısı çektirilmemesi. 

29 Safer 973  (25 Eylül 1565) 

Haleb beylerbeyine ve kadısına 

Başdefterdar Murad'ın adamlarını Yağan Köprüsü civarında öldüren şahıslardan 
Haco isimli şahsın, Kilis Beyi Canpolad ve kadılar huzurunda verdiği ifadede suçunu kabul 
edip Hârim kazasının Halka köyünden Fahreddin ve oğlu İbrahim'in de suç ortakları 
olduğunu söylemesi üzerine adı geçen iki kişinin de yakalandığı ve Müslümanların, bu 
şahısların iyilikle meşhur olmadıkları hususunda şehadette bulundukları bildirildiğinden, 
sözkonusu şahısların suçları sâbit olursa, öldürdükleri kişilerden gaspettikleri eşyalar 
alındıktan sonra şer‘-i şerife uygun olarak haklarından gelinmesi; sâbit olmaz ise küreğe 
konulmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 
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Haleb beylerbeyine ve kadısına 

Hızâne-i Âmire Başdefterdarı Murad Bey'in hemşiresinin Haleb'de olan mülk 
evi kendisine lâzım olduğundan, hâlen bu evde ikâmet etmekte olan Haleb Defter Kethüdâsı 
Ahmed'in evden çıkarılması. 

İznikmid'de gemi ağacı hizmetinde olan Hacı Hasan Çavuş'a 

Bütün arabalar sadece gemi ağacı indirip odun indirmediğinden, odun sıkıntısı 
başgösterdiği; bu sebeple arabalardan bir kısmının odun indirmeye tahsis edilmesi. 

Bosna beyine 

Beç kralının ahidnâme-i hümâyuna riâyet edeceği ve askerini geri çekmek üzere 
olduğu Budun beylerbeyi tarafından bildirildiğinden, Beçliler herhangi bir saldırı ve 
tecavüzde bulunmadıkça, bu taraftan da herhangi bir harekete kalkışılmaması ve askere de 
bu şekilde tenbihte bulunulması, ancak herhangi bir tecavüz vuku bulur ise o takdirde de 
derhal karşılık verilmesi; ayrıca Krupa Kalesi'nin fethinden sonra Zirinskoğlu'nun 
gönderdiği "O kale bize tâbi değil, ne yaparsanız yapın" şeklindeki mektubunun da cevap 
yazılmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Bursa beyine ve kadısına 

Bursa'ya gelmekte olan bazı tüccarların, İnegöl kazasına bağlı Aksu 
derbendinde gecelerken soyulması olayında suçları sâbit görülerek hapsedildiği bildirilen 
gurbet tâifesinden isimleri yazılı dokuz kişinin siyâset olunması; ayrıca olay yerinde bu 
şahıslarla birlikte yakalandığı ve eşyalarının arasında da bu tüccarlara ait bir yay ve bir 
tirkeş bulunduğu bildirilen Barçınlı kazasından Ali bin İvaz isimli şahsın da, bunları bu 
şahıslardan satın aldığı yolundaki iddiasını isbat ederse durumunun yeniden arzedilmesi; 
isbat edemez de onların suç ortağı olduğu ortaya çıkarsa onun da siyâset olunması. 

Mısır beylerbeyi ve defterdarına 

Muha Kaptanı Ferhad'a verilmesi emrolunan iki kadırganın, cenkçisi, kürekçisi, 
âlet ve edevatı olmadığı halde verildiği bildirildiğinden, siyâset cezasına mahkûm olmayan 
ağır suçlulardan kürekçi ile gerekli olan diğer mühimmâtın verilmesi. 

Gurre-i Rebiulevvel 973  (26 Eylül 1565) 

Dulkadir beylerbeyine, Maraş, Elbistan ve Yeniil kadılarına 

Hısnımansur Alaybeyi Halil Bey'in zeamete mutasarrıf oğlu Hızır ile sekiz 
yoldaşının İstanbul'a giderken Yeniil kazasında sâkin Çelebi oğlu Uğurlu ve Okçuoğulları 
Çelebi isimli şahıslar ve beraberlerindeki on kişi tarafından öldürüldüğü, ancak kâtiller 
yakalanıp teftişe götürülürken kâtillerin altmış adamının yolu basıp kâtilleri kurtardığı 
bildirildiğinden, kâtillerin ve onları kurtaranların buldurulup teftiş edilmesi; şer‘an suçları 
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sâbit olur ise sipâhi olanların hapsedilip kimler olduklarının arzedilmesi; sipâhi 
olmayanların ise şer‘-i şerife göre cezalandırılması. 

Haleb, Diyarbakır ve Rum beylerbeyilerine 

Çelebi oğlu Uğurlu ve Okçuoğulları Çelebi isimli şahıslar ile yoldaşlarının teftiş 
edilmeleri için hükm-i şerif çıkarıldığından, eğer bu şahıslar teftiş davetine icabet etmeyip 
Haleb, Diyarbakır ve Rum beylerbeyiliklerinden birinin toprağına kaçarlarsa yakalanıp 
Dulkadir beylerbeyinin adamlarına teslim edilmeleri. 

Semendire'den Hram'a, Hram'dan Güğercinlik ve Vidin İskelesi'ne, 
Belgrad'dan Sürdük İskelesi'ne gelinceye kadar yol üzerinde bulunan 

kazaların kadılarına, eminlere ve Semendire Beyi Bayram Bey'e 

Erdel'deki Osmanlı askerlerinin Erdel reâyâsından bazı kişileri esir ettikleri 
duyulduğundan, tüm geçit ve iskelelerin kontrol altına alınarak gelip geçen her kimin 
yanında esir varsa, bizzat esirlerden sorularak hangi memleketten olduklarının tesbit 
edilmesi; Erdelli olduğu tesbit edilenlerin alıkonularak hangi şehir ve köyden olduklarının 
ve kimin elinde bulunduklarının yazılıp arzedilmesi; Semendire beyinin de Erdel kralının 
göndereceği adamlara Erdelli olduğu tesbit edilen bu esirleri temessük karşılığı teslim 
etmesi. 

Bursa beyine 

Daha önce İstanbul'a göndermiş olduğu Veli adlı harâmi, Mihaliç Ovası'nın 
Karatepe köyünden Mestan'ın, kendisinin suç ortağı olduğunu söylediğinden adı geçenin 
yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Lala'ya 

Çaşnigirlerden Said'in Memi adındaki kölesi ile ihtisab hizmetinde olan Pîrî 
Çavuş'un Behram adındaki kölesinin kaybolduğu ve Behram'ın Şehzâde Selim'in 
Kapıcıbaşısı İbrahim Ağa'nın yanında olduğu haber alındığından, adı geçene Memi'nin de 
buldurulup her ikisini de gönderilen adamlara teslim edilmesi. 

Budun ve Tımışvar beylerbeyilerine 

Daha önce kendilerine gönderilen hükümde de belirtildiği üzere, düşman 
askerleri geri çekilirse kendilerinin de geri çekilmeleri; ancak düşman Erdel'e saldırırsa 
Erdel kralına hemen yardıma gidilmesi; düşman tarafından ahidnameye aykırı bir hareket 
olmazsa bu taraftan da ahidnameye aykırı herhangi bir hareket meydana gelmesine izin 
verilmemesi; ancak herhangi bir saldırıya karşı da hazırlıklı bulunulması. 

Üsküp kadısına 

İştib kadısı ve nâibinin, vefat etmiş bazı ehl-i berat kişilerin mirasını İştib 
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kassâmına taksim ettirmeyip kendileri taksim ederek resm-i kısmeti kendilerinin aldığına 
dair İştib kassâmı tarafından şikâyette bulunulduğundan, bu gibi kimselerin mirasına kassâm 
dışındaki kimselerin karışmasına izin verilmemesi ve kassâma ait olduğu halde kadı ve nâib 
tarafından haksız olarak alınmış resm-i kısmetin de geri alınması. 

Sokol ve Prebol kadılarına 

Sokol ve Prebol kazalarına bağlı olan ve sâbık Ohri Beyi Hüseyin Şah'dan 
boşalan iki köy Bosna Beyi Mustafa'ya verildiğinden, her iki köye ait mahsulâtın Mustafa 
Bey'in oraya gelen adamına zabt u tasarruf ettirilmesi ve başkalarının müdahalesine izin 
verilmemesi. 

Galata kadısına 

Sultangircamii Mahallesi'nde Arab Fatı, Narin, Giritlü Nefise adlı kadınlar ile 
Balatlı Aynî adlı yeniçeri karısının ve Atlu Ases lakaplı Kamer adlı kadının yaramaz 
oldukları, Balatlı Aynî'nin daha önce kendisini teftişe gelen imam, müezzin ve cemaate 
sövdüğü ve mahalle halkının bunların evlerinin satılıp mahallelerinden çıkarılmalarını taleb 
ettikleri bildirildiğinden sözkonusu kadınların evlerinin sattırılıp şehirden sürülmeleri; 
Yeniçeri karısı olan kadının da tecdîd-i iman ettirildikten sonra kocası seferden gelene kadar 
zindanda hapsolunması. 

Gerger kadısına 

Mektup göndererek Gerger'de yirmi otuz yıldan beri görevde bulunan bir nâib 
ile üç muhzırın, subaşına, nâiblere ve kadı hizmetkârlarına gammazlık yapmak sûretiyle 
halktan haksız yere mal sızdırdıkları ve ırzlarına tecavüz ettikleri, bu sebeple görevden 
alınmaları gerektiği hususunda kendisi tarafından arzda bulunulduğu; oysa nâib ve muhzır 
gibi görevlileri atama ve görevden alma yetkisinin kadılara ait olduğu; bu hususu biliyor ise 
niçin yetkisini kullanmayıp arzda bulunduğu; bilmiyor ise böylece öğrenmiş olup yetkisini 
kullanması ve halka zulmeden görevlileri görevden alması. 

3 Rebiulevvel 973  (28 Eylül 1565) 

Budun beylerbeyine ve Yeniçeri ağasına 

İsimleri ve bağlı oldukları bölükleri yazılı üç yeniçerinin, bir kâfir beyini 
İstanbul'a getirirken Belgrad'da iki yeniçeriyi yaraladıkları bildirildiğinden, sözkonusu 
yeniçerilerin buldurulup mahkeme edilmek üzere suç mahalline gönderilmeleri. 

Semendire beyine ve Belgrad kadısına 

Budun'dan İstanbul'a gelirken Belgrad'da iki yeniçeri ile kavga edip yaralayan 
ve kavgaya engel olmak isteyen bir kişiyi de yaralayıp ölümüne sebep olan isimleri yazılı üç 
yeniçerinin yakalanıp suç mahalline gönderilmesi için Budun beylerbeyine ve Yeniçeri 

280 

281 

282 

283 

284 



Ö Z E T L E R  53 

ağasına hüküm gönderildiği; adı geçenlerin teftiş edilerek suçları sâbit olursa siyâset 
olunmaları. 

Larende kadısına 

Bazı kişilerin açıktan açığa içki içip kavga ettikleri haber alındığından, bu gibi 
fesatçılara mani olunup içki satılmasına ve fısk u fücur işlenmesine müsaade edilmemesi; 
emre uymayanların isimlerinin bildirilmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine ve Âmid kadısına 

Van'da binden fazla gayrimüslimin toplantı yaptıkları, niçin toplandıkları 
sorulduğunda cevap vermedikleri, ayrıca bunların bazı yeni kiliseler inşâ edip bazı eski 
kiliseleri de tamir bahânesiyle eski konumlarına göre değişikliğe uğrattıkları, eğer 
haklarından gelinmezse isyan edebilecekleri hususunda Van beylerbeyinin mektup 
gönderdiği; ancak bunlardan bir kısmının İstanbul'a gelerek kendilerinin beylerbeyi ile hâsıl 
konusunda anlaşmazlıkları bulunduğunu, bu hususun halli için hükm-i şerif çıkarttıklarını, 
toplanmalarının nedeninin de bu hükm-i şerif üzerinde müşavere yapmak olduğunu, bunun 
dışında şer‘-i şerife aykırı bir iş yapmadıklarını, yeni kilise inşâ etmediklerini, sadece bazı 
eski kiliseleri tamir ettirdiklerini söyledikleri; her iki iddianın da araştırılarak hangisinin 
doğru olduğunun ortaya çıkarılması ve sonucun arzedilmesi. 

Sağ Ulûfeciler Ağası Mehmed, Sol Ulûfeciler Ağası Mustafa ve Sağ Garib 
Yiğitler Ağası Hasan ağalara 

Ulûfeci askerlerin yollarda bedava yem ve yiyecek alarak halka zulmettiklerinin 
duyulduğu; bu konuda kendilerine daha önce tenbihte bulunulmasına rağmen hâlâ bu gibi 
durumların ortaya çıkmış olmasının kendilerinin bu husustaki ihmalkârlıklarını gösterdiği; 
bundan böyle askerlerin zapturapt altına alınarak halka bu şekilde zulmetmelerine müsaade 
edilmemesi ve aksi halde hiçbir mazeretlerinin kabul edilmeyeceği. 

Çirmen beyi olan Akıncı Beyi Süleyman'a 

Akıncı tâifesinin yollarda bedava yem ve yiyecek alarak halka zulmettiklerinin 
duyulduğu; böyle bir durumun ortaya çıkmış olmasının kendi iktidarsızlığını veya 
ihmalkârlığını gösterdiği; bundan sonra akıncıların zapturapt altına alınarak halka bu şekilde 
zulmetmelerine müsaade edilmemesi ve görevini yerine getirmeyen toycaların görevlerinden 
alınması; bu husus, görevlendirilecek bir adam tarafından kontrol edileceğinden, bundan 
sonra böyle birşey duyulacak olursa hiçbir mazeretin kabul edilmeyeceği; ayrıca, kırk sekiz 
adet koyunu yağmalanan bir şahsın hakkının da alınıp sahibine verilmesi. 

5 Rebiülevvel 973  (30Eylül 1565) 

Bursa beyine ve Kite kadısına 

Yenişehir'de bazı yolcuların bir deve yükü astarlık kumaşlarının çalınması 
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olayında zanlı durumunda olan ve örf edilmek üzere subaşı hazır olmadığı için kadı 
tarafından iş erlerine teslim edilen ve daha sonra subaşı gelince subaşına teslim edilen, 
ancak hapiste iken ölen Canbaz Mustafa'nın vârislerinin, subaşıyı örf esnasında ölüme sebep 
olmaktan dava ettikleri ve bunun için hükm-i şerif çıkarttıkları bildirildiğinden, olayın teftiş 
edilmesi ve adı geçenin iş erlerinin örfünden mi yoksa subaşının örfünden mi öldüğünün 
tesbit edilerek suçluların cezalandırılması ve neticenin arzedilmesi. 

Bolu Bey'i Mehmed Bey'e 

Çağa kadısıyla birlikte Bolu sancağındaki hırsız, harâmi ve ehl-i fesadın teftişi 
ile görevlendirildiklerinden, ehl-i fesadı yakalayarak kendilerinden davacı olanlarla 
davalarını görüp hak sahibi oldukları şer‘an sâbit olanlara haklarının verilmesi; ehl-i 
fesaddan sipâhi olanların arzedilmesi, sipâhi olmayanların ise küreğe konulmak üzere 
sicilleri ile birlikte Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Teke beyine 

Aralarında Meis Kale kethüdâsı ve hizmetkârlarının da bulunduğu Teke 
sancağına bağlı Koçaklı köyünden isimleri yazılı şahıslar ile Olsar köyü ahalisinden yirmi 
iki kişinin eşkıyadan oldukları arzedildiğinden, kale kethüdâsı ve hizmetkârları ile Koçaklı 
köyünden isimleri yazılı kişilerin yakalanıp hapsedilmesi; diğerlerinin durumlarının da 
güvenilir kişiler aracılığıyla gizlice araştırılması ve neticenin ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

Leh kralına 

Vasko adlı birinin Leh ülkesine bağlı Çerkeskirman, Kanevi ve Mankirman 
isimli kalelerden topladığı dört yüz asker ve yirmi iki şayka topu ile gece yarısı 
Akkirman'daki Cankirman Kalesi'ne saldırarak kale varoşlarındaki halkın bir kısmını esir 
aldığı, harmanları yaktığı ve sığırları sürdüğü bildirildiğinden, iki devlet arasında uzun 
süreden beri yürürlükte olan antlaşmanın ve kendisinin Osmanlı Devleti'ne olan dostluk ve 
sadakatinin bir gereği olarak bu işi yapanları yakalatarak haklarından gelmesi; bundan sonra 
da sınırdaki askerlerine gerekli tenbihte bulunarak benzer durumların bir daha yaşanmasına 
meydan vermemesi.  

Akkirman beyine 

Gönderdiği mektupta Vasko adlı birinin Leh ülkesindeki bazı kalelerden 
topladığı dört yüz asker ve yirmi iki top ile gece yarısı Cankirman Kalesi'ne saldırıp kale 
varoşlarını yağmalayarak halkın bir kısmını esir aldıktan sonra geri çekildiği, ancak hâlâ 
yeniden saldırma ihtimalinin bulunduğunu bildirmesi üzerine bu hususta gerekli tedbirlerin 
alınması için Leh kralına nâme-i hümâyun gönderildiği, ayrıca Silistre beyine de gerekli 
olduğu takdirde yardıma gelmesi hususunda hüküm yazıldığı; kendisinin de halka bir zarar 
erişmemesi için daha dikkatli ve gayretli olması, gerekirse Silistre Beyi'nden yardım talep 
etmesi. 
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Silistre beyine 

Vasko adlı bir birinin Leh ülkesindeki bazı kalelerden topladığı top ve askerlerle 
Cankirman Kalesi'ne saldırdığı ve yeniden saldırma ihtimali bulunduğu bildirildiğinden, 
Akkirman beyi kendisinden yardım talep ederse derhal yardım göndermesi. 

Biga kadısına 

Biga kazasında Divane Mustafa oğlu Ahmed adlı şahsın ev yakıp yağmaladığı 
ve haydutluk yaptığına dair şikâyette bulunulduğundan, adı geçenin her nerede ise 
buldurulup teftiş edilmesi; suçu sâbit olursa hak sahiplerinin hakları alınıp sahiplerine 
verildikten sonra kendisinin Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Pojega beyine ve kadısına 

Zaçesne sancağı beyi Ferhad'ın yolsuzluk ve suistimalde bulunduğu, 
adamlarının halka zulmettiği ve kendisi ihtiyar olduğu için iş görmeye iktidarının 
bulunmadığı bildirildiğinden, adı geçenin ve adamlarının teftiş edilmesi ve neticenin 
arzedilmesi. 

Karasu Yenicesi kadısına 

Bâb-ı hümâyun Ağası Yakub, Karasu Yenicesi'nde vefat eden akrabası 
Cafer'den kendisine intikal eden miras malından bir kısmının Cafer'in eşi ve kölesi 
tarafından yağmalandığına dair şikâyette bulunduğundan, davanın teftiş edilerek 
yağmalanan malların buldurulup Yakub'un adamına zaptettirilmesi. 

İlbasan beyine 

Draç'da oturan Arab oğlu Mehmed'in yanında bulunan Mustafa'nın yakalanıp 
kardeşi ve akrabalarının ne olduğunun sorulması ve alınan cevabın ve adı geçeninin yaramaz 
olup olmadığının sicile kaydedilerek adı geçenin sicil sûreti ile birlikte Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

* Hükmün üzeri çizilip iptal edilmiştir. Aynı hüküm için bkz. hk. nr. 304. 

Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Seydi Çavuş'a 

Aydın ve Saruhan Nâzırı Lütfullah, mâl-ı mirî tahsilinde kendisi ile beraber 
çalışmak istediğinden, adı geçenin yanına gidip mâl-ı mirî tahsili hizmetinde bulunması. 

Vize kadısına 

Tersâne-i Âmire'ye ışkıcı lâzım olduğundan, gönderilen defterde isimleri yazılı 
ışkıcı ustalarının, âletleriyle birlikte Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 
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Lala'ya, Edremid, Midilli ve Molova kadılarına 

Şehzâde Selim'in fermanı ile yapılan teftiş neticesinde, yolsuzluk ve suistimalde 
bulunduğu, halka zumettiği, fısk u fücur içinde olduğu, hüccet, fetva, hükm-i şerif vs. ye 
sövdüğü tesbit edilerek adamı Bayram ile birlikte Şehzâde Selim'e gönderildiği bildirilen 
sâbık Midilli Âmili Basdırmaoğlu Hüseyin'in şer‘an üzerine sâbit olan haklar alınıp 
sahiplerine verildikten sonra siyâset olunması. 

Avlonya beyine 

Avlonya sancağı sipâhilerinin, bedava yem ve yiyecek alarak halka 
zulmettikleri duyulduğundan, sipâhilerin zapturapt altına alınarak ahaliden parasız bir şey 
almalarına meydan verilmemesi ve bu hususta kendilerine sıkı tenbihte bulunulması. 

Bursa kadısına* 

Bursa'da bazı kumaşçılar, ibrişim satan kimselerin dirhemi bir akçe olan ibrişim 
arasına on dirhemi bir akçe olan ibrişimden katarak kumaşların harap olmasına sebebiyet 
verdiklerine dair şikâyette bulunduklarından, bu işi yapanların cezalandırılması ve bu 
şekilde ibrişim satmamaları hususunda uyarılmaları;, aldırmayıp satmaya devam edenler 
olur ise isimlerinin bildirilmesi.  

* İptal edilmiş olan 299 numaralı hükmün yerine yazılmıştır. 

Semendire beyine 

Semendire'den Hram'a kadar olan sahillerde bazı işler için görevlendirilen 
Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Aydın oğlu Mehmed'e şayka lâzım olursa derhal tedârik 
edilip gönderilmesi. 

Hram'dan Güğercinlik'e kadar olan kadı ve dizdarlara 

Bazı işler için görevlendirilen çavuş oğluna şayka lâzım olursa tedârik edilip 
gönderilmesi. 

7 Rebiülevvel 973  (2 Ekim 1565) 

İlbasan Beyi Hasan'a 

Peklin kethüdâsı iken vefat eden Hüsrev'in yerine arzolunan Hüseyin'in evrakını 
ele geçirip kendi adına berat ettirdiği bildirilen Hasan isimli şahsın küreğe konulmak üzere 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

İznikmid, Mudanya, Ereğli, Gemlik ve İstravik kadıları ile Marmara, İmralı, 
Tavşan ve Kınalı adaları kadılarına 

Tersâne-i Âmire'de gemi inşâsında çalışırken kaçan, isimleri yazılı 
marangozların bulunup gönderilmeleri. 
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Çorum beyine ve kadısına 

Şarap içip fâhişelerden dost tuttuğu, annesinin de aynı şekilde şarap içip 
fâhişelik yaptığını bildiği halde buna engel olmadığı bildirilen Osmancık Boyahânesi'nden 
Mustafa adlı sipâhinin teftiş edilerek sâbit olan suçlarının arzedilmesi. 

Hayrabolu ve Malkara kadılarına 

İsimleri defter olunup gönderilen ehl-i fesadın yakalanması; zaîm ve 
sipâhilerden bunları himaye edenler var ise isimlerinin bildirilmesi. 

Rumeli kadılarına 

Bazı ehl-i fesad Çingenelerin iyi atlara binip köylere inerek hırsızlık, adam 
öldürme ve kalpazanlık fiillerini işledikten sonra serbest timar, evkâf ve emlâke sığındıkları, 
teslim edilmeleri istendiğinde verilmedikleri bildirildiğinden, bu husus için görevlendirilen 
Silahdar Ali'ye her türlü yardımın yapılarak, bunların fesadının ortadan kaldırılması için 
gerekli gayretin gösterilmesi. 

Karahisâr-ı Sâhib ve Uşak kadılarına 

Uşak kazasından Hoca Ali oğlu Mehmed isimli şahsın şerir, fesadcı, iftiracı, 
hilekâr ve sahtekâr olduğu ve halka zulmettiğine dair şikâyette bulunulduğundan, adı 
geçenin teftiş edilip hilekâr ve sahtekâr olduğu sâbit olursa hapsedilmesi ve sonucun 
bildirilmesi. 

İstanbul kadısına 

Balat kapısı dışında inşâ ettikleri kilisenin, emr-i şerif ile kilitlendiği hususunda 
Balıkçı keferenin şikâyette bulundukları, ancak bu kilisenin alt katının eskiden ev olduğu ve 
daha sonra üzerine, etraftaki evlerden daha yüksek bir şekilde kilise inşâ olunduğunun 
anlaşılması üzerine burasının yıktırılarak etraftaki evlerle aynı seviyeye indirilmesi için emir 
verildiği; kendisinin de kefere tâifesine bir daha bu evde toplanıp âyin yapmamaları, civarda 
oturan Müslümanlara da evin üzerine yeniden ilave yapıldığı veya kefere tâifesi burada 
toplandığı vakit haber vermeleri hususunda sıkı tenbihte bulunması. 

Edirne kadısı ve bostancıbaşına 

Arda ve Meriç nehri kenarındaki bahçe sahiplerinin bahçelerini genişletmek için 
nehrin yatağına tecavüz etmeleri neticesinde nehrin yatağını değiştirip yolu bozduğu ve 
köprü başını harap etmekte olduğu bildirildiğinden, bahçe sahiplerinin bahçelerine kattıkları 
yerlerin tekrar nehir yatağına katılarak nehrin eski haline getirilmesi ve suyun bozması 
ihtimali bulunan yerlerin de gerekli tedbirler alınarak bu tehlikeden korunması; ayrıca bahçe 
sahiplerine de bir daha böyle bir iş yapmamaları hususunda tenbihte bulunulması. 
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Tımışvar beylerbeyine 

O bölgedeki askerlerin Erdel halkından bazılarını esir edip bu tarafa 
geçirdiklerinin haber alınması üzerine Tuna sahillerindeki beylere, elinde Erdelli esir 
bulunanlardan bu esirleri alıp Erdel kralının adamlarına temessük karşılığı teslim etmeleri 
hususunda emirler gönderildiği; kendisinin de bu durumu Erdel kralına haber vererek, 
sözkonusu Erdelli esirleri aldırmak üzere Tuna sahillerindeki beylerin yanına adamlar 
göndermesini sağlaması. 

Bayburd kadısına 

Erzurum'un tahriri ile görevli Defter-i Hâkânî Kâtibi Mustafa gönderdiği 
mektupta, kendisine kâtip olarak tayin edilen Mehmed'in, İspir sancağının tahriri esnasında 
bazı olmayacak isteklerde bulunduğunu, Bayburd kazasına gelince de kendisine kafadar 
bulduğu Alaybeyi Gülâbi ile birlikte geceleri içki içip görevinde ihmalkâr davrandığını, 
kendisini bu işlerden vazgeçirmeye çalışanları kötü sözler söyleyerek geri çevirdiğini, bu 
durumun da tahrir hizmetini aksattığını bildirdiğinden, adı geçen Mehmed'in ve alaybeyinin 
teftiş edilerek, haklarındaki iddialardan sâbit olanların yazılıp arzedilmesi. 

Meğri kadısına 

Gerişburnu köyünden Musa isimli şahsın sürekli kötülük yaptığı, yalancı 
şahitlik, hilekârlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, iftira ve tehdit yolları ile halkın sahip olduğu 
emlâk, para vs. eşyalarını ellerinden aldığı, suçları sicile geçse veya aleyhinde herhangi bir 
hak sâbit olsa da önceki kadıların bu adamı cezalandırmaya veya o hakları almaya muktedir 
olamadıkları bildirildiğinden, adı geçenin teftiş olunarak üzerine sâbit olan haklar alınıp 
sahiplerine verildikten sonra, küreğe konulmak üzere sicil sûreti ile birlikte Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

Hâslar kadısına 

Doğancılarla kavga etmesi ve kendi köylüleri tarafından da gemi ile şarap 
getirip sattığına ve ehl-i fesad olduğuna dair şikâyette bulunulması üzerine hapsedilen 
Aynalu köyünden Kethüdâoğlu isimli şahıs, kendisine haksızlık yapıldığına dair arzuhal 
sunduğundan, adı geçenin hak üzere yeniden teftiş edilip sonucun ayrıntılı olarak 
arzedilmesi. 

Ayasofya Evkâfı Mütevellîsi Ahmed'e 

Galata'da Câmi‘-i Kebir yanında Ayasofya Vakfı'na ait olan ve harabe oldukları 
için kendilerinden istifade etmek imkanı kalmayan evlerin usûlüne uygun bir şekilde satılıp 
yerlerinin mukâtaaya verilmesi. 
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10 Rebülevvel 973  (5 Ekim 1565) 

Vezir Mustafa Paşa'ya 

Donanmadan seksen adet gemiyi tam techizatlı olarak donatıp Preveze'de 
muhâfazada kalmak üzere Kaptan Piyâle Paşa'nın emrine vermesi; kendisinin ise diğer 
gemilerle birlikte İstanbul'a dönmesi; Rodos beyini de Rodos gemileri ile Rodos 
muhâfazasına göndermesi; ayrıca Malta seferi için daha önce gönderilmiş olan zahîreyi de 
Rodos'ta satılmak üzere Rodos beyine teslim etmesi. 

Cezâyir Beylerbeyi Piyâle Paşa'ya 

Vezir Mustafa Paşa tarafından tam techizatlı olarak donatılıp emrine verilecek 
olan gemilerle Preveze açıklarına giderek düşman donanmasından kıyılardaki halka 
herhangi bir zarar gelmesini engellemesi; zahîre hususunda sahillerde bulunan kadılara emir 
gönderildiğinden, askerlerin zahîre ihtiyacını buralardan tedârik etmesi; beylerden, züamâ 
ve erbâb-ı timardan yanında alıkonulanların hiçbirinin ayrılmasına izin vermemesi, ancak 
düşman donanması dağılıp herhangi bir tehlike ihtimali kalmadığında her birinin 
yoklamasını yaptıktan sonra gitmelerine izin verip münasip iskelelere bırakması. 

Rodos beyine 

Rodos gemileri ile birlikte Rodos muhâfazasına gidip kâfir gemilerinin Rodos'a 
ve denizdeki rençber gemilerine zarar vermesine engel olması; ayrıca hâlen Moton'da 
olduğu haber alınan bir Dubrovnik gemisi ile daha önce gönderilmiş olan zahîreyi de teslim 
alarak zahîre sıkıntısı çeken Rodos halkına günlük narh üzerinden satması. 

Yeniçeri kethudâsına 

Kendisine bağlı yeniçeriler ile birlikte Piyâle Paşa'nın emrinde Preveze 
muhâfazasına tayin olunduğundan, Piyâle Paşa'nın uygun göreceği şekilde hizmette 
bulunması. 

Hâslar kadısına 

Gayrimüslimlerin bağlarında yetişen üzümlerin şıra yapılmasına izin 
verilmemesi ve önceki emirde de belirtildiği üzere pekmez ve turşu yaptırılması. 

Erzurum beylerbeyine 

Önceki Erzurum Beylerbeyi Sinan Paşa'nın yeni Beylerbeyi Ali Paşa dönemine 
ait ispençe gelirinden, Erzurum âmillerindeki alacaklarını karşılık göstererek bir miktar para 
aldığı, ancak ne âmillerin bu parayı ödemeye yanaştığı ne de yeni beylerbeyinin alacakların 
karşılık gösterilmesini kabul ettiği; bunun üzerine Oltu ve Ardahan beylerinin önceki 
beylerbeyi Sinan Paşa'nın Erzurum azeblerinin üç aylık maaşlarına karşılık Erzurum 
dizdarına emaneten bıraktığı parayı, kendi kefâletleri ile alarak Ali Paşa'ya ödedikleri 
bildirildiğinden, Oltu ve Ardahan beylerinin, azeb maaşları için alıkonulan bu parayı kendi 
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kefâletleri ile aldıkları şer‘an sâbit ise, sözkonusu paranın bu beylerden tahsil edilmesi, 
ödemek istemezler ise durumun yazılıp arzedilmesi. 

Üsküdar kadısına 

Daha önce üzümlerin şıra yapılmayıp turşu ve pekmez yapılması emredilmiş 
olduğu halde Maltepe, Kartal ve Darıca köyleri halkının üzümlerini şıra yapıp fıçılara 
doldurdukları bildirildiğinden, durum arzedildiği gibi ise fıçıların içine tuz konup şıraların 
sirke yapılması. 

Semendire beyine 

Dergâh-ı âlî çavuşlarından Ali'nin sağ sâlim Budun'a ulaştırılması. 

Cezâyir Beylerbeyi Kaptan Piyâle Paşa'ya 

Düşman donanması dağılıncaya kadar Preveze bölgesini muhâfaza etme 
görevini ifa ederken, emrindeki gemilerde ihtiyaç duyulması muhtemel cenkçi, kürekçi 
vs.nin sipâhi ve hisar erenlerinden tedârik edilip gönderilmesi hususunda Mora, İnebahtı, 
Karlıili ve Yanya sancakbeyleri ile Delvine alaybeyine hitaben yazılmış hükm-i şeriflerin 
kendisine gönderildiği; gerekli olduğu takdirde bu hükm-i şerifleri ilgili beylere göndererek 
ihtiyaç miktarı cenkçi, kürekçi vs.yi, getirtmesi. 

Mora, İnebahtı, Karlıili, Ağrıboz ve Yanya sancakbeyleri ile Delvine sancağı 
alaybeyine 

Preveze bölgesinin muhâfaza görevi Kaptan Piyâle Paşa'ya verildiğinden, adı 
geçen tarafından kendilerinden cenkçi ve kürekçi istendiğinde bunları sancaklarının sipâhi 
ve hisar erenleri arasından seçip göndermeleri; ayrıca kendi sancaklarının kıyılarını da boş 
bırakmayıp düşmandan korumaları. 

Erdel kralına nâme-i şerif 

Nemçe komutanının, Erdel'den geri çekilmeye pek niyetli olmadığı ve 
kendisinin İstanbul'a gelmek istediğine dair gönderdiği mektubun alındığı; Nemçelilerin bu 
husustaki olumsuz tutumları Tımışvar beylerbeyi tarafından da bildirildiğinden, Tımışvar 
beylerbeyine Nemçe askerleri Erdel'den çekilirlerse Erdel ve Osmanlı askerlerinin de 
çekilmesi, onlar çekilmezse, o takdirde de Osmanlı ve Erdel askerlerinin bir olup 
Nemçelileri Erdel'den çıkarmaları hususunda emr-i şerif gönderildiği; kendisinin de O'nun 
uygun göreceği şekilde hareket etmesi; İstanbul'a gelme isteğinin ise, memleketinin içinde 
bulunduğu bu karışık durum gözönüne alınarak şimdilik münasip görülmediği, bu hususta 
kendisine daha sonra nasıl bildirilirse öyle hareket etmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Düşman üzerine hücum edildiği sırada, Nemçe kralının ahidnâme-i hümâyuna 
riâyet edeceğine dair Budun beylerbeyinden haber gelmesi üzerine hücumdan vazgeçilip 
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düşmanın geri çekilmesinin beklendiği ancak Nemçelilerin, geri çekilmeleri gerektiği 
hususunda birkaç defa uyarılmalarına rağmen, önce Osmanlı askerlerinin çekilmesi 
gerektiğini öne sürerek yerlerini terketmedikleri, bunun üzerine Osmanlı askeri kaldırılıp o 
bölgeden bir miktar uzaklaşıldığı halde Nemçelilerin geri çekilmemekte ısrar ettikleri 
görüldüğünden tekrar uyarıda bulunulduğu, ancak cevap alınamadığı, bu durumda nasıl 
hareket edilmesi gerektiğine dair gönderdiği mektubunun alındığı; bu durumda eğer 
Nemçeliler Erdel'den geri çekilirler ve herhangi bir tehlikeli durum kalmaz ise kendisinin de 
çekilmesi, aksi takdirde yanındaki askerlerle düşmanın üzerine varması; bu şekilde hareket 
etmesi için Erdel kralına nâme-i hümâyun, bu durumun Nemçelilere bildirilmesi hususunda 
da Budun beylerbeyine hükm-i şerif gönderildiği. 

Budun beylerbeyine 

Tımışvar beylerbeyi Nemçelilerin Erdel'den çekilmemekte ısrar ettiklerini 
bildirdiğinden, çekilmemekte ısrar ederlerse, yanındaki askerler ile Nemçelilerin üzerine 
hücum etmesi hususunda Tımışvar beylerbeyine emir gönderildiği; kendisinin de 
Nemçelilere, askerlerini Erdel'den geri çekmezlerse Osmanlı askerlerinin üzerlerine hücum 
edeceğini bildirmesi ve Erdel kralından veya Tımışvar beylerbeyinden gelebilecek yardım 
taleplerine karşı hazırlıklı bulunması; ayrıca Nemçe komutanı Lazar'ın barışa aykırı 
niyetlerini ortaya koyan ve ele geçirilen bir mektubun da kendisine gönderildiği; bu 
mektubu Nemçe kralına ulaştırıp cevabını istemesi ve alacağı cevabı yazıp arzetmesi. 

13 Rebiülevvel 973  (8 Ekim 1565) 

Sultanönü beyine ve kadılarına 

İstanbul'un ihtiyacı için gelen koyunların Sultanönü'nde kestirilmeyip ve 
sattırılmayıp eksiksiz olarak İstanbul'a gönderilmesi. 

Vilâyet tahririne memur Defter-i Hâkânî kâtipleriden Bostan'a 

Kendisine kâtip olarak Defter-i Hâkânî kâtiplerinden Hacı Nuh tayin 
edildiğinden, bundan sonra bu görevi adı geçenle birlikte yürütmesi. 

Tekfurdağı kadısına 

Hakkında ev soyduğu ve cariye kaçırmaya teşebbüs ettiğine dair şikâyette 
bulunulduğu bildirilen Süleyman adlı şahsın Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

14 Rebiülevvel 973  (9 Ekim 1565) 

Kudüs-i Şerif beyine ve kadısına 

Şeyh Mehmed Halvetî ve isimleri yazılı şahıslar, kırk yıldan beri mutasarrıf 
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olduları mülk evlerinin İbrahim bin Gudayya ve oğulları tarafından zaptedilmek istendiğine 
dair şikâyette bulunduklarından, adı geçen İbrahim ve oğulları bu konuda hükm-i şerif 
çıkartsalar dahi sözkonusu davanın, zamanı geçtiğinden, artık görülmemesi. 

Koyun hizmetinde olan Bâlî Çavuş'a 

Kırkkilise'den İstanbul'un ihtiyacı için gönderilen kırk bir sürü koyunun 
İstanbul'a sadece on bir sürüsünün geldiği, diğerlerinin ise kayıplara karıştığının haber 
alındığı ve bunun kendi ihmalinden veya yolsuzluğundan kaynaklandığının düşünüldüğü; bu 
işe gerekli itinayı göstermesi ve sözkonusu koyunların ne olduğunu araştırıp bildirmesi. 

Karahisâr-ı Şarkî kadısına 

Haraç toplamakla görevli Mustafa sipâhi'nin, belirlenenden daha fazla haraç 
topladığına dair Karahisarlı gayrimüslimler şikâyette bulunduklarından, bu hususun teftiş 
edilmesi ve fazla haraç alındığı şer‘an sâbit olursa fazlalığın iade edilmesi. 

Ermenipazarı kadısına 

İstanbul'un ihtiyacı için gelecek koyunların başka yerlere gönderilmeyip 
doğruca İstanbul'a gönderilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Donanma, deniz mevsimi sona erinceye kadar Preveze bölgesinde açık denizde 
olacağından Preveze sahillerinin ve orada oturan halkın düşman saldırısından korunması için 
Yanya sancağı sipâhilerinden timarı dört bin akçe ve daha aşağı miktarda olanların Preveze 
muhâfazasına gönderilmesi; ayrıca Sofya'daki askerlerin de kış mevsiminden zarar 
görmemeleri için iklimi daha ılıman bir bölgeye nakledilmesi. 

Gelibolu, Rodosçuk, Keşan, Malkara, İpsala, Ergene, Hayrabolu ve Çorlu 
kadılarına 

Eflak ve Boğdan'dan gelen haymana koyunların dağıldığı ve satıldığı haber 
alındığından, sözkonusu koyunların buldurulup İstanbul'a gönderilmesi. 

Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Rodosçuk'ta sâkin İskender Çavuş'a 

Haymana koyundan bin sekiz yüz keçinin kendisi tarafından alındığı 
duyulduğundan, bu olayın aslını bildirmesi ve sözkonusu keçileri İstanbul'a göndermesi. 

Tekfurgölü kadısına 

İstanbul zahîresi için gelen koyundan Rodosçuk'a bin beş yüz keçi kaçırıldığı 
haber alındığından, sözkonusu keçilerin buldurulup İstanbul'a gönderilmesi. 
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(....) kadısına* 

İstanbul zahîresi için gelen koyunun kasaba ve köylerde zayi ve telef olduğu 
haber alındığından, sözkonusu koyunların hiçbir tarafa verilmeyip hepsinin İstanbul'a 
gönderilmesi. 

* Hükmün nereye yazıldığı belirtilmemiştir. 

Bursa beyine ve Kite kadısına 

Mihaliç Nâibi Muslihiddin'e sövüp hakaret etmek, içki içip hamam yolundaki 
kadınlara uygunsuz söz söylemek, halkı para sızdırmak amacıyla rahatsız etmek ve haksız 
yere paralarını almakla suçlanan Muhzır Mehmed'in sözkonusu suçları işlediği şer‘an sâbit 
ise siyâset olunması. 

Menteşe muhâfazasında bulunan Karahisar beyi Mahmud Bey'e 

Karahisar muhâfazasında bir miktar sipâhiye ihtiyaç duyulduğundan, emrindeki 
sipâhilerden otuzunu bir çeribaşı ile Karahisar muhâfazasına göndermesi. 

Gelibolu kadısına 

Avraslu ( ) köyüne hariçden gelip yerleşen Kurd adlı şahsın bazan bir iki ay 
kaybolup daha sonra bazı eşyalarla köye döndüğü, bu kişinin hırsız ve harâmi olabileceği 
bildirildiğinden adı geçenin geçimini nereden temin ettiği, getirdiği eşyaların ticarî olup 
olmadığı ve kendisinden davacı olan bulunup bulunmadığı hususlarının gizlice araştırılması 
ve elde edilecek bilgilerin arzedilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Kanuna göre, vefat eden bir sipâhinin timarı, timara hak kazanmış iki çocuğuna 
ikişer bin akçe olarak tevcih edilip iki çocuktan biri küçük olursa onun hissesinin timara hak 
kazanmış başkalarına verilmesi gerekirken, bu durumdaki bazı yaşı küçük sipâhi oğullarının 
kendi yerlerine başkalarını göndererek berat çıkardıkları bildirildiğinden, sipâhi çocuklarına 
timar tevcihi yapılırken bu husustaki kanuna göre hareket edilmesi ve kendi yerine başkasını 
gönderip berat alanların, haklarından gelinmek üzere bildirilmesi. 

İznik kadısına 

İstanbul'da soğan kıtlığı olduğu için soğanın madrabazlara satılmayıp İstanbul'a 
gönderilmesi hususunda daha önce emir çıkarıldığı halde, bazı madrabazların mevcut soğanı 
satın alıp stok yapmaya devam ettikleri bildirildiğinden, stok yapılmış soğanların satılmak 
üzere gemilere yükletilip sahipleri veya vekilleri ile birlikte İstanbul'a gönderilmesi. 

Sağ Ulûfeciler Ağası Mehmed Ağa'ya 

Sağkol ulûfecilerinden, Aksaraypazarı'nda sâkin Ellialtıncı Bölük'ten Ahmed 
oğlu Hüseyin'in İstanbul'a gönderilmesi. 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 



64 5  N U M A R A L I  M Ü H İ M M E  D E F T E R İ  

Midilli ve Molova kadılarına 

Yolsuzluk ve suistimalde bulunduğu, halka zulmettiği, şer‘-i şerife aykırı fiiller 
işlediği ve hükm-i şerif, fetva-yı münif vb.ne sövdüğünün tesbit edilmesi üzerine siyâset 
olunması emrolunan Basdırmaoğlu Hüseyin'in Dergâh-ı muallâ Çavuşlarından Mustafa 
Çavuş ile kendilerine gönderildiği; adı geçen oraya getirildiğinde, gerekirse sahip olduğu 
tüm mal ve emlâki hatta hibe veya vakfetmiş olduğu emlâk de satılarak, üzerine şer‘an sâbit 
olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi ve kendisinin kazığa vurularak siyâset olunması. 

Şam kadısına 

Kendisinin İstanbul'da İmâret-i Âmire nâzırı olduğu döneme ait kazâyâ defteri 
teslim edilmediği için işlerin aksadığı bildirildiğinden, sözkonusu defterin Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

Bağdad Beylerbeyi İskender Paşa'ya 

Basra bölgesindeki Cezâyir vilâyetinde tam bir hâkimiyet tesisinin, ancak çok 
miktarda gemi ve asker gönderilerek bölgenin abluka altına alınması ile mümkün 
olabileceğine dair Basra beylerbeyi tarafından mektup gönderildiği ve bu amacın 
gerçekleştirilebilmesi için de Birecik'de gemi yapımına başlandığı; kendisinin de bu bölgede 
nasıl bir hareket tarzı takip edilmesi gerektiğini iyice araştırıp bu husustaki düşüncelerini 
aynı şekilde ayrıntılı olarak arzetmesi. 

Balıkesir Kadılığı'ndan ma‘zul Bostan'a 

Karesi sancağındaki ehl-i fesâdın teftişi görevi kendisine ve Mehmed Çavuş'a 
verildiğinden derhal Karesi sancağına gidip sâbıkalılardan başlayarak ehl-i fesâdı teftiş 
etmesi ve kendilerinden davacı olanlarla davalarını görerek, şer‘an hak sahibi olanların 
haklarını alıp sahiplerine vermesi; neticede şer‘an siyâset olunmayı hakedenleri, sipâhiler 
dışında, derhal cezalandırıp, sipâhileri ise hapsedip kimler olduklarını arzetmesi; diğer 
suçluları ise, küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e göndermesi. 

Karesi sancağı kadılarına 

Ehl-i fesadın teftişi ile görevlendirilen kadı gelinceye kadar kazaları dahilinde 
ehl-i fesad olarak tanınan kişileri güvenilir kefillere vererek ortadan kaybolmalarına fırsat 
vermemeleri; aksi takdirde sorumluluğun kendilerine ait olacağı. 

Tekeili beyine 

Ehl-i fesadın teftişine memur olan müfettişlerin adam hususunda herhangi bir 
talepleri olursa kendilerine sipâhilerden yeteri kadar adam verilmesi. 

Mustafapaşa Köprüsü'nden ötede olan kazaların kadılarına 

Tımışvar Beylerbeyi Mustafa Bey'in Kethüdâsı Hızır ve arkadaşlarına ulak 
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bargiri verilmesi. 

Sidrekapsi kadısına 

Sahte berat ile Sidrekapsi Mehterbaşısı olduğunu iddia eden Mustafa bin 
Abdullah ile beratı yazan Kâtip Hüseyin Çelebi ve aracı olan Kasım Papla isimli şahısların 
yakalanıp Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Yenişehir kadısına 

Kalpazanların gizlice yoklanıp suç âletleriyle birlikte yakalanmaları husu-
sundaki emr-i şerif bahâne edilerek, pazarlardaki tüccarların rahatsız edildiği ve paralarının 
toplanıp kendilerinden cerime akçesi alındığı bildirildiğinden, bundan sonra emrin amacına 
uygun hareket edilerek suçsuz insanlar rahatsız edilmeden kalpazanların suç âletleriyle 
birlikte yakalanması ve Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

Selanik beyine 

Kesterye'de gayrimüslim halkın, ehl-i fesad olduğuna dair kendisinden şikâyetçi 
olduğu Dimitri Yorgi adlı zimmînin, sâbit olan suçlarının sicil edilip küreğe konulmak üzere 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

İlbasan ve Avlonya sancakları beylerine ve kadılarına 

Coğrafî konumu sebebiyle Nova Kalesi'nde zahîre sıkıntısı çekildiği 
bildirildiğinden, adı geçen kalede nevbetci olan yeniçerilere başbuğlarından mühürlü 
temessük getirmeleri şartıyla eskiden olduğu gibi Avlonya ve İlbasan iskelelerinden yeterli 
miktarda zahîre verilmesi. 

İzmir ve Foça kadılarına 

İzmir ve Foça'da yetişen kuru meyve, madrabazlar tarafından satın alınıp 
stoklandığı için İstanbul'da kuru meyve sıkıntısı başgösterdiğinden, bu durumun ortadan 
kaldırılması için madrabazların anbarlarının açtırılıp ne kadar kuru meyve var ise 
madrabazlara aldıkları fiyattan sattırılıp gemilere yükletilerek İstanbul'a gönderilmesi. 

19 Rebiülevvel 973  (14 Ekim 1565) 

Ruha beyine 

Ruha ve köylerinde eşkıya, çapulcu ve kemendciler bulunduğu, güvenilir 
Müslümanlar bunlar aleyhinde yaramaz olduklarına dair şehadette bulunsalar dahi delil 
olmadan sırf söz ile bunların haklarından gelinemediği, bundan dolayı da Ruha'nın eşkıya 
yatağı haline geldiği bildirildiğinden, bu gibilerin kendilerinden davacı olanlarla biraraya 
getirilip teftiş olunması ve suçları sâbit olanlar ile güvenilir Müslümanlar tarafından 
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eşkıyalıkları mahkemede yüzlerine karşı söylenenlerin sicil sûretleri ile birlikte Südde-i 
saâdet'e gönderilmesi. 

Vezir Mustafa Paşa'ya 

Boğazhisarı, Lapseki, Çardak ve Kemer iskelelerinde Donanma-yı hümâyun 
için hazırlanmış gemi kerestelerini kadırgalara ve top gemilerine yükletip beraberinde 
getirmesi ve Tersâne-i Âmire'ye teslim etmesi. 

Niğde beyine* 

İki yüz hânelik cemaati ile Niğde dahilindeki Üçkuyulu yaylasına yerleşerek 
eşkıyalık yaptığı, bildirilen Bulgar oğlu Halil ve yoldaşlarının, gerekli tedbirler alınarak 
sipâhi ve il erleri ile üzerlerine varılıp yakalanmaları ve şer‘-i şerife göre teftiş edilip 
cezalandırılmaları. 

* Bu hükmün bir sûretinin Adana beyine de gönderildiğine dair hükmün sonunda kayıt vardır, 
bkz. hk. nr. 463. 

Rakka Beyi Nimetullah Bey ve Rakka kadısına 

Gurgura isimli Arap şeyhinin önceki Şeyh Ahmed'in üzerine saldırıp 
hayvanlarını ve eşyasını gaspettiği bildirildiğinden, kendisi Gurgura'nın kefili olduğu için 
böyle bir olay olup olmadığını araştırması; aslı var ise gaspedilen hayvanlarla malları alıp 
sahiplerine geri vermesi ve bu işi yapanların isimlerini yazıp arzetmesi. 

Tırhala beyine ve Yenişehir kadısına 

Başka bir vilâyetten gelip köylerde ve pazarlarda şer‘-i şerife aykırı davranışlar 
içinde bulunduğu bildirilen keşişin durumunun araştırılıp şer‘an sâbit olan suçlarının sicil 
edilip arzedilmesi. 

Karaman beylerbeyine 

Belviran kazasında vefat eden Dursun'un muhallefâtı için mahkemeye davet 
edilen şahıslardan Üveys'in kaybolması üzerine, buldurulması için kefillerine giden 
Dursun'un vasîsi Resul ve beylerbeyi adamının erbâb-ı timardan Hüsrev'in kardeşi Ali Paşa 
ve reâyâdan bazı kişiler tarafından yolları kesilip dövüldüğü bildirildiğinden, bu işi 
yapanların derhal yakalanarak kendilerinden davacı olanlarla davalarının görülmesi ve 
üzerlerine şer‘an sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi; bunlardan ehl-i fesad 
oldukları sâbit olanların, sipâhi iseler hapsedilip timarlarının başkasına verilmesi, sipâhi 
olmayanların ise gönderilecek emre göre cezalandırılmaları. 

22 Rebiülevvel 973  (17 Ekim 1565) 

Beyşehir beyi olup Karaman'da teftişe memur olan Bayezid Bey'e ve Larende 
kadısına 
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Bolvadin, İshaklı, Akşehir, Ilgın ve Turgud kazalarının teftiş olunup cürm-i galîz işlediği 
sâbit olanların haklarından gelindiği, kürek cezasını hak edenlerin de gönderilmek üzere 
olduğu, ancak Karaman'ın bir bölümünde veba salgını ortaya çıktığı için teftiş işinin sonraya 
bırakılmasının uygun olacağına dair Larende kadısı mektup gönderdiğinden, durum 
arzedildiği gibi ise teftişin ertelenmesi ve Beyşehir Beyi Bayezid'in da sancağına dönmesi. 

Biga beyine ve kadısına 

Balya nahiyesinde Akbaşlar diye tanınan sipâhilerin donanmaya katılmaları 
gerekirken yerlerine başkalarını gönderip seferden kaldıkları ve aynı köyde oturan on kişi ile 
birlikte daima fesad ve kötülük yaptıkları bildirildiğinden, sipâhilerin ve sözkonusu on 
kişinin yakalanıp toprak kadıları marifeti ile teftiş edilmeleri; suçları sâbit olursa sipâhilerin 
hapsedilmesi ve kimler olduklarının arzedilmesi; sipâhi olmayanların ise şer‘an gerekli 
cezaya çarptırılmaları. 

Aydın Piyâdeleri Beyi Bâlî'ye 

Daha önce kendisinin sancağı piyâdeleriyle birlikte Tophâne-i Âmire hizmetine 
tayin olunduğu; ancak şimdi Tersâne-i Âmire hizmetine tayin edildiğinden, sancağı 
piyâdeleriyle birlikte eksiksiz olarak gelip hizmette bulunması. 

Mısır beylerbeyi ve defterdarına 

Mısır mukâtaalarının önceki döneminde elde edilen gelirin ve bâkiyenin miktarı 
ile yeni satış neticesinde kimler uhdesine geçtiği ve aynî olarak anbarlara ne kadar ürün 
girdiği hususlarının ayrıntılı olarak yazılıp Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Sirem Beyi Bâlî Bey'e* 

Sirem sipâhilerini sefere alaybeyinin götürmesi; kendisinin ise verilen 
görevlerin yerine getirilmesinde Semendire beyine yardımcı olması. 

* Hükmün üzerinde gönderilmediğine dair kayıt vardır. 

Şam beylerbeyine 

Hama taraflarında Aşarne ve Benî Ziyad kabilelerinin isyan üzere olduğu, 
etraftaki hırsız ve harâmilerin de bunların arasına karışarak yolcuları soydukları ve halka 
zulmettikleri, defalarca uyarılmalarına rağmen aldırmadıkları, kötülük ve isyanlarına son 
verebilmek için bunlarla vuruşmaktan başka çare kalmadığına dair gönderdiği mektubun 
alındığı; öncelikle bunların şer‘-i şerife davet edilip zulme uğramış veya soyulmuş kişilerle 
olan davalarının görülmesi ve suçu sâbit olanların haklarından gelinmesi; itaat etmez de 
isyanda ısrar ederlerse ne şekilde mümkün olursa olsun haklarından gelinmesi; ancak bu 
yapılırken, ailelerinin esir edilmemesi ve kendi halinde olanlara zarar verilmemesi. 
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Mısır beylerbeyi ve defterdarına 

Barut imalathânelerine ilave işçi alınarak her sene işlenen miktardan bir misli 
daha fazla barut üretilmesi. 

Mohaç Beyi Hamza'ya 

Ösek Kalesi'nden Prenovar Barkanı'na, Prenovar'dan Mohaç'a ve Mohaç'dan 
Sekçuy'a varan yollardaki ehl-i fesadın yolculara zarar verdiği, daha önce de düşman 
tarafından bir kaç haydudun Mohaç Barkanı'nın yanındaki Danofça adlı varoşu ateşe verip 
yaktığı, ancak bu bölgeler kendi sorumluluk alanında olmadığı halde bu hususta gelen 
emirlerin Mohaç Beyi Hamza hitabıyla geldiği, halbuki bu bölgelerin sorumlusu olan bey 
sözkonusu olayı haber verse kendisinin de eşkıyanın yolunu keserek yakalanmalarına 
yardım edecek olduğuna dair gönderdiği mektubun alındığı; ancak öncelikle önemli olan 
husus eşkıyanın hakkından gelmek olduğundan, bu hususta Sekçuy beyi ile yardımlaşarak 
eşkıyanın hakkından gelinmesi. 

Sekçuy Beyi Abdullah Bey'e 

Mohaç Beyi Hamza'nın, Sekçuy sancağında zuhur eden bazı eşkıyanın yolculara 
zarar verdiği ve düşman tarafından gelen bazı haydutların da Danofça varoşunu yaktıkları, 
kendisine haber verilmediği için bunların yakalanamadığına dair şikâyette bulunduğu; 
Sekçuy sancağında bu gibi eşkıyalık faaliyetleri veya düşman saldırısı olup da bundan 
haberdar olmamasının veya bunları yakalayamamasının, kendi ihmalkârlığını gösterdiği; 
bundan sonra böyle bir olay meydana geldiğinde, etrafındaki beylerle haberleşerek 
düşmanın veya eşkıyanın yollarını ve geçitlerini tutturarak haklarından gelinmesi; aksi 
takdirde hiçbir özrünün kabul edilmeyeceği. 

Semendire beyine 

Budun'daki görevlilerin maaşları için gönderilen hazinenin güvenilir adamlar 
nezaretinde sâlimen Varadin'e ulaştırılması. 

Budun beylerbeyine 

Budun'daki görevlilerin maaşları için gönderilen hazinenin sâlimen Varadin'e 
ulaştırılması hususunda Semendire beyine emir gönderildiği; kendisinin de sözkonusu 
hazinenin teslim alınıp sâlimen Budun'a ulaştırılması için Varadin'e güvenilir adamlar 
göndermesi. 

İstanbul'dan Belgrad'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların 
kadılarına 

Budun'daki görevlilerin maaşları için Budun'a gönderilen hazinenin yol 
boyunca korunması. 
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Erzurum beylerbeyine 

Diyarbakır'da yakalanan Tegeltici Kasım isimli ehl-i fesâdın, kendisinin suç 
ortakları olduğunu söylediği Erzincan'da sâkin Kör Murad ve Murad adlı zimmîler ile 
Hızırşah isimli şahsın yakalanıp Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine ve Yeniçeri ağasına 

Budun muhâfazasında olan Dergâh-ı âlî yeniçerilerinin, eskiden çayır 
zamanında kaleden dışarı çıkmadıkları halde şimdi kalede elli kişi bırakıp üç dört ay 
boyunca kale dışında çadırlarda durdukları, halbuki bu yeniçerilerin oradaki herhangi bir 
harekete karşı hazır kuvvet olmak üzere bulundurulduklarına dair önceki beylerbeyi 
İskender Paşa tarafından mektup gönderildiği; bundan sonra sözkonusu yeniçerilerin 
ötedenberi uygulama ne şekilde olmuşsa ona uygun hareket etmeleri ve kimsenin bu 
husustaki emre aykırı hareket etmesine izin verilmemesi. 

Bolu beyine 

Daha önce yakalandığı halde, zulmettiği kişilerin korkup kendisinden davacı 
olmamaları yüzünden babasının kefâletiyle serbest bırakılan, ancak kötülük ve zulümlerine 
tekrar başladığı için halkın şikâyeti üzerine kaçan Bolu kazasından Doğancıoğlu 
Muharrem'in İstanbul'da yakalandığı ve teftiş olunmak üzere Bolu'ya gönderildiği; adı 
geçenin teftiş edilip şer‘an üzerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi ve sâbit 
olan suçlarının ayrıntılı olarak yazılıp bildirilmesi. 

Bolu beyine 

Kendisinin, Mudurnu kazasının Bozyaka köyünde İshak adlı kimsenin evinin 
basılıp oğlu Sefer'in öldürülmesi olayında diyet ödeyerek serbest bırakılan Akça adlı kişiyi 
diğer suç ortaklarını tesbit gayesiyle hapsedip götürürken Mudurnu kadısının, üzerine suç 
sâbit olmayan kefilli birini hapsetmek kanuna aykırıdır diyerek kendisini engellediğine dair 
gönderdiği mektubun alındığı; eğer sözkonusu şahsın suçu sâbit olup sicile geçmişse suç 
ortaklarıyla birlikte Südde-i saâdet'e gönderilmesi, ancak bu bahâne ile suçsuzlara zarar 
verilmemesi. 

Mısır beylerbeyi ve defterdarına 

Tekaüd maaşı alan sâdât, sulehâ vs.den bazı kimseler, ellerinde arzlar ile 
Âsitâne-i saâdet'e geldiklerinde, Âsitâne-i saâdet'teki defterlerde onların bu durumlarına 
işaret eden kayıtlara rastlanmadığından, bu gibi kişilerin Mısır'da bulunan defterlerinin bir 
sûretinin de Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Budun yeniçeri ağasına 

Yeniçerilerin ehl-i fesâd ve yaramaz olanları kanunları gereğince nasıl hisara 
çıkarılıyorsa, bunların yayabaşıları ve bölükbaşılarından yaramaz ve ehl-i fesad olanların da 
kanunları gereğince diğerlerinin içinden ihraç edilmeleri. 
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Diyarbakır beylerbeyine 

Eşkıya Tegeltici Kasım, bazı kimseleri katlettiği sırada isimleri yazılı iki kişinin 
de kendisine suç ortaklığı ettiklerini ve bunları Asesbaşı Bekir'in tanıdığını söylediğinden, 
bu kişilerin Asesbaşı Bekir'e buldurulup Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Bilecik, Yarhisar, Göl, Yenişehir, İnegöl, Pazarcık ve İznik kadılarına 

Bilecik Madeni'nde çalışan yaya vs. tâifeler için zahîre tedârik edilerek sahipleri 
ile birlikte adı geçen madene gönderilip sattırılması. 

Bilecik kadısına 

Bilecik Madeni'nde daha çok onaltışar, ondörder, on birer, yirmişer ve yirmi 
ikişer vukıyyelik top yuvalağı imal edilmesi ve şimdiye kadar imal edilen yuvalak adedinin 
ve her yuvalağın kaç vukıyye olduğunun bildirilmesi; ayrıca odun çeken hayvanların zahîre 
vs. ihtiyaçlarının da tedârik edilip kış bahânesiyle işin yavaşlatılmaması. 

Saray ve İskaradin kadılarına 

Klis Sancakbeyi Mehmed'in, halktan bir kısmını hapsedip bir kısmının eşya ve 
emlâkini sattırdığı, çeşitli yiyecek maddelerinden salgınlar saldığı, engel olmak isteyenleri 
voyvodasına öldürttüğü, her evden sekiz akçe alarak deryaya tereke verilmesine izin verdiği 
ve halka sürekli zulmettiğine dair şikâyette bulunulduğundan, adı geçeninin görevinden 
azledildiği ve bir Dergâh-ı muallâ çavuşunun bu hususun halli için mübaşir tayin olunduğu; 
çavuş ile birlikte yukarıda zikredilen hususların teftiş edilmesi ve adı geçen sancakbeyinin 
üzerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilerek üzerine sâbit olan suç ve hakların 
bildirilmesi; ayrıca adı geçenin Bosna Beyi Mustafa Bey ile olan anlaşmazlığının da şer‘-i 
şerif ve kanuna uygun olarak görülüp halledilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Mekke'ye su getirilmesi işi önemli olduğundan bu iş için gerekli olan 
malzemenin tedârikinde gerekli gayretin gösterilmesi ve suyolu hizmetinde çalışanlardan 
bazısına daha önce tevcihi emrolunduğu halde hâlâ tevcih edilmemiş olan gedik ve 
terakkîlerin de tevcih edilmesi. 

* Hükmün üzerinde mükerrer olduğuna dair kayıt vardır. Aynı konudaki hüküm için 
bkz. hk. nr. 398  

Bağdad beylerbeyine 

Güherçile ve barut işlenmesi hususu çok önemli olduğundan, daha fazla 
işlenmesi için azamî gayretin gösterilmesi ve bugüne kadar ne kadar güherçile ve barut 
işlendiğinin ve daha ne kadar işleneceğinin bildirilmesi; ayrıca Basra beylerbeyinin 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 



Ö Z E T L E R  71 

göndereceği barutun da teslim alınıp Bağdad'da hazırlananlar ile birlikte develere yükletilip 
Haleb dizdarına gönderilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Basra'daki adaların zaptı için Birecik'te gemi inşâsı görevi A‘zâz u Kilis ve Benî 
Rebîa sancakbeylerine verildiğinden, bu hususta en uygun olan şekil ne ise tesbit edip adı 
geçen beylere bildirmesi. 

Basra beylerbeyine 

Bol miktarda güherçile işlenmesi için azamî gayret gösterilmesi ve işlenen 
güherçilenin Bağdad'a gönderilmesi; ayrıca ne kadar güherçile işlendiğinin de yazılıp 
arzedilmesi. 

Klis sancağında olan dizdarlara 

Bazı işlerin teftişi ile görevlendirilen Ömer Çavuş'a, talebi halinde yeterli 
miktarda hisar eri verilmesi. 

Sâbık Klis Beyi Hamza Bey'e 

Kendisi ve adamları hakkındaki şikâyetler, şer‘-i şerife göre teftiş edilip 
neticeleninceye kadar ne kendisinin ne de adamlarının hiç bir yere ayrılmamaları, aksi 
takdirde şiddetle cezalandırılacakları. 

Mısır beylerbeyine* 

Mısır hazinesi birkaç seneden beri geç geldiğinden, bunun sebebinin ne 
olduğunun bildirilmesi ve bundan sonra da hazinenin eskiden olduğu gibi zamanında 
gönderilmesi. 

* 392 numaralı hükmün yerine yazılmıştır. 

Hâslar, Silivri ve Çorlu kadılarına 

Daha önce gayrimüslimlerin, üzümlerini turşu, pekmez ve sirke yapmaları 
emrolunduğu halde üzümlerini şarap yapanlar olduğu haber alındığından, bu konu ile bizzat 
ilgilenilip gayrimüslimlerin elinde bulunan şarapların sirke yapılıp mühürlemesi ve daha 
sonra tekrar kontrol edilerek, sirkeye dönüşmüş olanların satışına izin verilmesi, sirkeye 
dönüşmemiş olanların ise dökülmesi. 

27 Rebiülevvel 973  (22 Ekim 1565) 

Çatalca ve Karaferye kadılarına 

Üsküdar evkâfı mahsulünden Dubrovnik beylerine verilmesi emredilen bin beş 
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yüz müd terekenin bin müdünün Golos İskelesi'nden, beş yüz müdünün de Çetroz 
İskelesi'nden verdirilmesi. 

Budun beylerbeyine 

İspanya tarafından gelen bazı kimselerin Filek sancağındaki Havâss-ı hümâyun 
ve sancakbeyi hâslarında kebe saldıklarının haber alındığı; böyle bir olayın varlığından 
haberdar olmamasının veya haberdar olup da bunu engellememesinin, kendi ihmalkârlığını 
veya idarî iktidarsızlığını gösterdiği; bu hususun derhal araştırılıp hiçbir yönü gizlenmeden 
aslının bildirilmesi. 

Üsküdar Evkâfı Nâzırı Ahmed Çavuş'a 

Zimmetinde Üsküdar İmâreti Evkâfı'nın fazla miktarda alacağı bulunduğu ve 
ödemesi istendiğinde vermediği bildirilen Mustafa isimli şahsın yakalanıp Âsitane-i saãdet'e 
gönderilmesi. 

Sol Ulûfeciler Ağasına 

Bölüğü ile Budun'a gidip orada kışlaması ve Budun beylerbeyinin münasip 
göreceği şekilde hizmette bulunması. 

Haleb beylerbeyine ve dizdarına 

Haleb Kalesi hisar erenlerinden hazine hizmetine tayin olunanların, hizmete 
bizzat gitmeyip yerlerine adam tutup gönderdikleri ve bunların da hizmetlerini yerine 
getirmeden yollarda kaçtıkları haber alındığından, bundan sonra hazine hizmetine tayin 
olunan hisar erenlerinin yerlerine adam tutup göndermelerine müsaade edilmeyip bizzat 
kendilerinin gitmesinin sağlanması. 

Bağdad beylerbeyine 

Haleb'e gönderilecek barutun Ebû Riş'den kiralanacak develerle gönderilmesi. 

Belgrad, Semendire, Sirem ve Varadin kadılarına 

Semendire Beyi Bayram Bey'in gönderdiği mektupta halk arasında 
alış-verişlerde altın, guruş ve penz kullanılıp Osmânî akçenin kullanılmadığı, halktan bunun 
sebebi sorulduğunda, tedâvüldeki akçelerin çoğunun kalp alçe olduğunu, bir hafta sonra 
kızıl ve kurşununun ortaya çıktığını, Belgrad'da darphâne kurulduğundan beri kalp akçenin 
çoğaldığını, ayarı düzgün akçe kalmadığını, ayrıca burada kesilen akçelerin de hariçte 
geçmediğini söyledikleri, yapılan araştırmalarda da söylenenlerin doğru ve kalpazanlık 
yapanların çok olduğunun tesbit edildiği bildirildiğinden, kalpazanlık yapanların 
araştırılması ve ellerinde kalpazanlıkla ilgili âlet ve malzeme bulunanların bu malzemelerle 
birlikte, kalpazan oldukları şer‘an sâbit olanların ise sicil sûretleriyle birlikte Südde-i 
saâdet'e gönderilmeleri; ancak bu yapılırken dikkatli olunması ve kalpazanlıkla alakası 
olmadığı halde sırf elinde sahte para bulunduğu için kimsenin rahatsız edilmemesi. 
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Semendire ve Mohaç beylerine 

Budun'a gönderilen hazinenin karadan veya gemi ile, hangisi münasip ise, 
yeterli miktarda adam görevlendirilerek sâlimen Budun'a ulaştırılması. 

Sirem Beyi Bâlî'ye 

O taraflardaki beylerin beylerbeyi yanında toplanmaları emrolunduğu halde 
kendisinin gitmeyip sancağında kaldığının haber alındığı; kendisinin de diğer beyler gibi 
derhal beylerbeyi yanına gidip hizmette bulunması. 

Budun beylerbeyine 

Bölüğüyle birlikte Budun'da kışlaması ve münasip görüleceği şekilde hizmete 
bulunması hususunda Sol Bölük Ulûfeciler ağasına hüküm gönderildiği; adı geçen bölük 
Budun'a vardığında erzak ihtiyaçlarının tedâriki ile ilgilenilip kendilerine hiçbir konuda 
sıkıntı çektirilmemesi. 

Rumeli beylerbeyine* 

Sofya'da toplanmış iken çok miktarda yağmur ve kar yağması üzerine askerler 
ile şehrin yakınlarındaki bazı yerlere girildiğine dair gönderdiği mektubun alındığı; düşman 
tarafından haber gelinceye kadar, kendisine daha önce de emredildiği üzere, askerleri ile 
birlikte havası mutedil ve zahîresi bol bir yerde beklemesi ve daha sonra gönderilecek emir 
ne şekilde olursa ona göre hareket etmesi. 

* Hükmün yanında hatt-ı-hümâyun sûreti vardır. 

Sağ Ulûfeciler Ağası Mehmed Ağa'ya 

Yağmur ve kar yağması sebebiyle askerleriyle birlikte samanlığa sığındığına ve 
Semendire'de zahîre sıkıntısı çekildiğine dair gönderdiği mektubun alındığı; bu durumda 
bölüğüyle birlikte, hâlen bulunmakta olduğu yere yakın ve zahîresi bol olan Ürgüp veya 
Niş'den hangisi münasip ise oraya gitmesi ve daha sonra gelecek emir ne şekilde olursa ona 
göre hareket etmesi. 

Saray kadısına 

Vezir-i azam Rüstem Paşa'ya verilmiş olan harabe tuzla ve çiftliğin, onun 
vefatından sonra adamları tarafından tasarruf edilmeye başlandığı, ancak bu dönemden 
itibaren kefere Frenk tâifesinin ve Klis kalesi ahalisinin kendilerine ait olduğu iddiasıyla 
tuzla ve çiftlik arazisinin sınırlarına tecavüz edip bazı yerleri kendi tasarruflarına aldıkları, 
daha önce bu anlaşmazlığın giderilmesi için iki defa sınır tesbiti yapılıp hüccet-i şer‘iyye 
verildiği ve bu husus için bir çok emr-i şerif geldiği halde bunlara da iltifat etmeyip 
tecavüzde ısrar ettikleri Klis beyi tarafından bildirildiğinden, Frenk tâifesinin de getirtilerek 
davanın görülmesi; durum arzedildiği gibi ise ve bu hususta verilmiş olan hüccet de şer‘-i 
şerife ve kanuna uygun ise hüccetin esas alınıp orada belirlenen sınırlara hiç kimsenin 

407 

408 

409 

410 

411 

412 



74 5  N U M A R A L I  M Ü H İ M M E  D E F T E R İ  

tecavüz etmesine izin verilmemesi ve bu tâifenin, sınır tecavüzünden dolayı haksız olarak 
elde ettiği tesbit edilen malın da geri alınması. 

Vezir Mustafa Paşa'ya 

Gönderdiği mektupta, deniz mevsiminin geçtiğini ve gemi ile hareketin 
mümkün olmadığını bildirmiş olduğundan, Kaptan Piyâle Paşa ile birlikte Südde-i saâdet'e 
dönmeleri. 

Belgrad kadısına 
Şirret ü şekavet ile meşhur olduğu, reâyâyı isyan ettirebilecek güce sahip 

bulunduğu, kendisi resm ödemediği gibi başkalarının ödemesine de mani olduğu, bir fesad 
çıkarmak istediğinde etrafına birçok adam toplayabildiği, son olarak da fesad çıkarmak 
niyetiyle yanına bir kaç knez alarak Dergâh-ı muallâ'ya geldiği, şer‘-i şerife ve kanuna göre 
teftiş edilse bile üzerine hiç bir şeyin sâbit olması mümkün olmadığından hakkından 
gelinmesinin gerekli olduğu bildirilen ve Sirem'de zimmîler arasında Çar Pavla veya Pavla 
Voyvoda olarak tanınan şahsın, Südde-i saâdet'te yakalanıp yerinde teftiş edilmek üzere geri 
gönderildiği; adı geçenin, oraya getirildiğinde, hakkındaki iddia ve şikâyetlerden dolayı 
teftiş olunarak üzerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi ve kendisi Belgrad 
Kalesi'ne hapsedilerek suçlarının ayrıntılı olarak defter edilip arzedilmesi; daha sonra 
gelecek emir ne şekilde olursa ona göre hareket edilmesi. 

Rum beylerbeyine ve Tokat kadısına 

Bazı vakıfların mütevellî ve nâzırlarının vakıf cihetlerine kendi istedikleri 
kişileri tayin ettirdikleri, mütevellîsi ve nâzırı olmayan bazı vakıfların cihetlerini de 
Âsitane-i saâdet'e sahte mühürlü arzlar göndererek yine kendi istedikleri kişiler adına berat 
ettirdikleri, böylece vakıf cihetlerinin ehil olmayan kişilerin eline geçtiği bildirildiğinden, bu 
şekilde sahte mühür ile arz sunanların belirlenip üzerlerine sâbit olan suçları ile birlikte 
arzedilmesi. 

Boğazhisarı'na varıncaya kadar Rumeli yakasında bulunan kazaların 
kadılarına 

Mısır ve İzmir'den İstanbul'a zahîre getiren gemilerin kıyıya yanaşıp, 
getirdikleri zahîreyi sattıkları haber alındığından, bu hususta dikkatli olunup bu gemilerdeki 
zahîrenin başkalarına satılmasına izin verilmemesi ve bu gemilerin doğruca İstanbul'a 
gönderilmesi. 

Rumeli'nin sağ-kolunda bulunan kazaların kadılarına 

İstanbul zahîresi için gelen koyunların yolda uğranılan kasaba ve köylerdeki 
kasaplar tarafından alındığı duyulduğundan, sözkonusu koyunların bu şekilde kasaplar veya 
diğer kişiler tarafından alınmasına müsaade edilmemesi ve bu emre aykırı hareket edenlerin 
bildirilmesi. 
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Dergâh-ı âli çavuşlarından olup Akhisar ve İznik kadılıklarında gemi ağacı 
hizmetinde olan Hacı Hasan'a; Ada, Akyazı ve Üsküdar kadılıklarında gemi 

ağacı hizmetinde olan Mehmed Çavuş'a; Kandıra ve Şile kadılıklarında gemi ağacı 
hizmetinde olan Ferhad Çavuş'a; Biga ve Lapseki kadılıklarında gemi ağacı hizmetinde 
olan Sol Gurebâ'dan Mustafa'ya 

Yalnızca gemi ağacı indirilip odun indirilmediğinden Matbah-ı Âmire'de odun 
sıkıntısı çekildiği; bu sebeple bundan sonra ne kadar gemi ağacı indirilirse o kadar da odun 
indirilmesi. 

Gelibolu kadısına 

Gayrimüslimlerin, içki hususunda gelen emirlerin karışıklığa yolaçtığını 
söyleyerek bu hususta açık bir emr-i şerif gönderilmesini talep ettikleri bildirildiğinden, 
kendilerine bağlarında yetişen üzümü içki yapmayıp sirke, pekmez ve turşu yapmaları 
hususunda tenbihte bulunulması; bu hususta kendilerine engel çıkardığı bildirilen 
voyvodaya da müsaade edilmemesi. 

Mısır beylerbeyine ve defterdarına 

Buhayra vilâyeti eski Şeyhi İsa, Buhayra vilâyetinin kırk keseden fazla zamma 
tahammülünün olmadığını, Hablas, Süleyman ve Âmir adındaki şahısların kendisine ve 
oğluna düşman olduklarını, daha önce Buhayra'da kendisi tarafından inşâ edilmiş olan dolap 
ve köprüleri yıktıklarını, kendisine ve oğluna ait pirinç, mercimek, şeker, tahıl vb. ürünlerini 
gaspettiklerini bildirdiğinden Buhayra Vilâyeti Şeyhü'l-Arablığı'nın kırk kese ziyade ile ve 
adı geçenin kefil olması şartıyla oğlu Ömer'e tevcîh edilmesi; gaspedilen ürünlerinin ortaya 
çıkarılıp kendilerine iâde edilmesi; Süleyman ve Âmir isimli şahısların da yakalanarak, 
Südde-i saâdet'te hapisde bulunan Hablas ile birlikte Budun'a sürgün edilmek üzere Südde-i 
saâdet'e gönderilmeleri. 

Mısır beylerbeyine 

Buhayra vilâyetinin önceki Şeyhi Mehmed Hablas'ın mahkemede üzerine hak 
sâbit olduğu için hapsedildiği ve nöbetçi kapıcıların yardımı ile hapisten kaçtığı hususu ile 
Buhayra Vilâyeti Şeyhliği'ne ait hesap durumunun yer aldığı mektubun alındığı; sözkonusu 
şeyhlik Şeyh İsa oğlu Ömer'e tevcih edilerek bu hususta emir gönderildiğinden, emre göre 
hareket edilmesi; ayrıca Mehmed Hablas'ın hapisten kaçmasına yardımcı olan nöbetçilerin 
de yakalanarak durumun açıklığa kavuşturulması ve neticenin arzedilmesi; bunların dışında, 
Ömeroğlu isimli şahsın hazineye olan borcunun niçin tahsil edilmediğinin ve Bağdadoğlu 
Vilâyeti Şeyhi Hasan'ın halka zulmettiğine dair gelen haberlerin aslı olup olmadığının da 
yazılıp bildirilmesi. 

Mora Beyi Osman Şah'a 

Anabolu Azebleri Ağası Cafer'i katlettikleri bildirilmesi üzerine suç mahallinde 
siyâset olunmaları emredilen adları yazılı şahısların siyâset edilmeyip hapisten 
salıverildikleri haber alındığından, olayın aslının bildirilmesi ve eğer sözkonusu şahıslar 
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hâlen hapiste iseler önceki emir gereğince siyâset olunmaları; eğer salıverildikleri doğru ise 
hangi sebepten ve kimler tarafından serbest bırakıldıklarının bildirilmesi ve kendilerinin 
yakalanarak önceki emrin gereğinin yerine getirilmesi. 

Kefe Beyine 

Azak Kalesi Azebler Ağası Haydar ile Kale Dizdarı Sefer'in açıktan açığa içki 
getirip sattırmak, geceleyin kale kapılarını açtırmak gibi şer‘-i şerife ve akla aykırı bir çok 
işler yapmalarından dolayı ehl-i fesâdın yüz bulduğu ve kalede disiplinin sağlanmasında 
zorluk çekildiği bildirildiğinden, bu hususun kimse korunmadan teftiş edilip sonucun 
arzedilmesi. 

Çorlu ve Silivri kadılarına 

Bazı Yahudilerin ahvalinin görülmesi hususunda daha önce gönderilmiş olan 
hükm-i şerifin geri gönderilmesi. 

Şehzâde lalasına 

Rum vilâyetindeki Boylu tâifesi ile âsilerin geride kalan kayıp mal ve 
döküntülerine mültezim olan Ferahşad'ın şer‘-i şerife aykırı olarak ahaliden aldığı malların 
şer‘an sâbit olduktan sonra sahiplerine geri verildiği bildirildiğinden, adı geçenin ve ortağı 
Behzad'ın siyâset olunması. 

Tımışvar beylerbeyine 

Düşmanın durumu, köprü üzerinde yapılan muharebe, Nemçe askerinin Tisa 
suyunu geçtiği, kendisinin ise Kransa suyunu geçip Tımışvar tarafına gittiği, Solnok Beyi 
Hasan'ın da Budun askeriyle ayrılıp Solnok tarafına gittiği ve Erdohik palangasının 
ilkbaharda inşâ edileceğine dair gönderdiği mektubun alındığı; bu durumda daha önce kendi 
emrine verilmiş olan Köstendil, Üsküp, Prizrin, Ohri, İskenderiye ve Hersek sancakları 
beylerinin ve sipâhilerinin yoklamaları yapılarak sancaklarına dönmelerine izin verilmesi ve 
yoklama defterlerinin mühürlenip Südde-i saâdet'e gönderilmesi; Tımışvar askerinin ise 
düşmandan zarar gelme ihtimali ortadan kalkıncaya kadar dağıtılmadan bekletilmesi; ayrıca 
adı geçen palanganın da hava durumu uygun ise inşâ ettirilmesi. 

Gelibolu kadısına 

İç limanda tersâne olmaya uygun ne kadar yer bulunduğunun tahminen 
belirlenip arzedilmesi; ayrıca bazı mirî yerlerin bazı kişiler tarafından tasarruf edildiği 
duyulduğundan, bu yerlerin de bu kişilerden geri alınması ve ne kadar yerin ne şekilde, 
kimler tarafından kullanıldığının ve o bölgede tersâne ve kadırga yapımı için ne kadar 
kereste mevcut olduğunun bildirilmesi. 

Şam beylerbeyine 

Halilürrahman ahalisinin KaysÎ ve Yemenî adında iki kabileden oluştuğu, 
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aralarında eskiden beri süregelen anlaşmazlık nedeniyle devamlı kavga halinde oldukları ve 
bu yüzden Müslümanların korkudan cuma namazı dahi kılamadıkları, bu fitnenin kaynağı 
olan Berekât adlı kişinin hakkından gelinmezse halkın yurtlarını terketme niyetinde 
oldukları bildirildiğinden, durum arzedildiği gibi ise adı geçen Berekât ile fitne ve fesad 
çıkarmakta elebaşı oldukları sâbit olan diğer kişilerin yakalanarak haklarından gelinmesi. 

Eflâk voyvodasına 

Tuna nehrinde gemilerle gezip eşkıyalık yaptıkları belirlenen isimleri yazılı 
şahısların yakalanarak teftiş edilmesi ve suçları sâbit olduğu takdirde haklarından gelinmesi. 

Tuna yalısında olan dizdarlara ve iskele eminlerine 

O bölgede ortaya çıkmış olan hırsız ve eşkıyanın yakalanması ile 
görevlendirilen Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Mehmed'e yardımcı olmak üzere yeterli 
miktarda hisar eri ve şayka kürekçisi verilmesi. 

Semendire beyine 

Belgrad'da sandıklarda bulunan kükürdün derhal Budun'a gönderilmesi ve ne 
kadar kükürt gönderilip teslim edildiğine dair temessük aldırılması. 

Silistre ve Akkirman beylerine 

Tuna üzerinde harâmilik yapan ve yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilen 
şahsın, sorgusu neticesinde işlediği suçlar ile diğer arkadaşlarının kimlikleri ve yataklık 
olarak kullandıkları köyler hakkında verdiği bilgilerin defter edilip kendilerine gönderildiği; 
bu bilgiler ışığında sözkonusu harâmilerin ve diğer ehl-i fesadın yatak ve durakları 
araştırılarak nereye kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka yakalanıp sicil hüccetleriyle birlikte 
Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

Eski Ohri Beyi Malkoç Bey'e 

Kendisine Klis Sancakbeyliği'nin verildiği ve bu husustaki hükm-i şerifin 
gönderildiği; emir kendisine ulaştığında gecikmeden sancağına gidip görevine başlaması. 

Bursa kadısına 

Ulu Câmi ile ilgili bazı hususlara dair gelen ruk‘anın bir sûretinin kendisine 
gönderildiği; ruk‘ada yazılı hususların hak üzere teftiş edilip neticesinin, dışarıda şadırvan 
yapmaya uygun yer olup olmadığı hususu ile birlikte ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

Edirne kadısına ve Edirne Sultan Bayezid Han Medresesi Müderrisi Mevlâna 
Abdürrahim'e 

Merhum Rüstem Paşa'nın Kapıcılar Kethüdâsı müteveffâ Mahmud'un Edirne'de 
bulunan hatunu Fahri'nin, adı geçen Mahmud üzerinde daha önce borç olarak verdiği bin beş 
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yüz filori alacağı kaldığını söylemesi üzerine Mahmud'un İstanbul'daki vârisi olan oğlu 
Mehmed'in annesi ve vasiyyesi Aişe'nin bu iddiayı kabul etmediği ve davanın güvenilir 
şahitlerin şehadeti ile Fahri Hatun lehine sonuçlandığı bildirildiğinden, sözkonusu şahitler 
ile bunların güvenilirliklerine şahitlik eden şahısların gelip aynı şahitliği Südde-i saâdet'te de 
yapmaları için nasıl kişiler olduklarının, nerede oturduklarının ve sanatlarının ne olduğunun 
ayrıntılı olarak yazılıp defterinin Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Erdel kralına 

Kendisinin Südde-i saâdet'e gelmek istediği, Nemçe kralından gelen cevabın 
samimî olmadığı vs. hususları muhtevi mektubunun alındığı; İstanbul'a gelme isteğinin daha 
önce gönderdiği mektupta da yer aldığı, buna cevaben gönderilen nâme-i hümâyunda da 
belirtildiği üzere Erdel'deki karışıklık bertaraf oluncaya kadar İstanbul'a gelmesi münasip 
görülmediğinden, şimdilik Erdel'de kalarak memleketini düşmana karşı muhâfaza etmesi, 
daha sonra nasıl münasip olduğu bildirilirse ona göre hareket etmesi; ayrıca her sene 
Erdel'den gönderilmekte olan on bin sikke altın henüz gelmediğinden, bunun da 
geciktirilmeden gönderilmesi. 

Haleb beylerbeyine 

Hama taraflarındaki Aşarne ve Benî Ziyad kabilelerinin isyan üzere oldukları, 
etrafta bulunan hırsız ve harâmilerle birlikte yolcuları soydukları ve halka zulmettikleri, 
defalarca uyarıldıkları halde söz dinlemedikleri, kötülük ve isyanlarına son verebilmek için 
vuruşmaktan başka çare kalmadığı Hama beyi tarafından bildirildiğinden, bu hususta 
kendisiyle haberleşip fitne çıkaran âsileri vurup haklarından gelmeleri; ancak bu yapılırken 
çoluk çocuklarının esir edilmemesi, mallarının yağmalanmaması ve suçsuz olanlara herhangi 
bir zarar gelmesinden kaçınılması. 

Mora Beyi Osman Şah'a 

Anabolu Azebleri Ağası Cafer'i katlettikleri şer‘an sâbit olan Peltek Hasan ve 
dört arkadaşının suç mahallinde siyâset olunmaları emredildiği halde emrin yerine 
getirildiğinin henüz bildirilmemiş olması sebebiyle maktûlün kardeşleri tarafından, kâtillerin 
siyâset olunmadıkları ve belki de serbest bırakıldıklarına dair şikâyette bulunulduğundan, 
kâtiller siyâset olunmuş ise niçin arzedilmediğinin, siyâset olunmamışsa niçin 
geciktirildiğinin veya serbest bırakıldıklarının bildirilmesi; eğer salıverilmişler ise mutlaka 
yakalanarak siyâset olunmaları ve emrin yerine getirildiğinin bildirilmesi. 

6 Rebiülahir 973  (31 Ekim 1565) 

İlbasan beyine 

Hakkında kaledeki hisar erenlerinin gediklerini haksız yere ellerinden aldığı, 
sahte arzlarla berat çıkardığı ve devamlı sahtekârlık yaptığı yolunda kale dizdarı tarafından 
şikâyette bulunulması üzerine yapılan araştırmada, gerçekten de ehl-i fesâd olduğunun 
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anlaşıldığı ve elinde sahte beratlar ve arzlar bulunduğu bildirilen sâbık İlbasan Kalesi 
Bevvâbı Nasuh'un, elindeki sahte berat ve arzlarla birlikte Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

Muğla kadısına 

Gökova sahrasındaki nehir üzerinde bulunan ve gelip gidenlerin geçişine imkân 
vermeyecek derecede harap olduğu bildirilen köprünün isteyen hayırseverler tarafından 
yenilenebileceği; kimsenin bunlara engel olmaması. 

Solnok Beyi Hasan Bey'e 

Beç kralı tarafından Göle Kalesi muhâfazasındaki askerlerin maaşlarının 
ödenmesi için Zani Mihal adlı komutanla Göle Kalesi'ne gönderilen hazinenin Solnok 
askerlerinden bazıları tarafından ele geçirildiği, ancak bu askerlerin Hazîne-i Âmire'ye ait 
olması gereken bu paraları kendileri yağma edip uğradıkları bir köyde içki içerek kavgaya 
tutuştukları ve köy halkından bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıkları, bu sebeple 
bunların haklarından gelinmesi gerektiğine dair gönderdiği mektubun alındığı; bu hususun 
asker arasında fitne çıkmasına meydan verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınarak, 
toprak kadısı marifeti ile teftiş edilip, neticenin ayrıntılı olarak bildirilmesi ve daha sonra 
gelecek emir ne şekilde olursa ona göre hareket edilmesi. 

Selânik beyine ve kadısına 

Boğdan Voyvodası Aleksandra, kendisinin Selanik'e bağlı bir adada yaptırdığı 
manastırın harâmiler tarafından basılıp birkaç keşişinin öldürüldüğünü, keşişlerin de birkaç 
harâmiyi öldürdüklerini, ancak kendilerinin ise keşişlerden, gemi bastıkları iddiasıyla kırk 
dokuz bin akçe aldıklarını ve birkaç keşişi de hapsettiklerini bildirdiğinden, böyle bir olay 
olup olmadığının ve hapsedilmiş keşiş bulunup bulunmadığının, var ise sebebinin ne 
olduğunun Dergâh-ı muallâ'ya arzedilmesi. 

Çorlu, Hâslar ve Silivri kadılarına 

Gayrimüslimlerin, bağlarında yetişen üzümü içki yapmayıp sirke, pekmez ve 
turşu yapmaları hususunda daha önce defalarca hükümler gönderilmesine rağmen hâlâ o 
hükümlere aykırı olarak bazı gayrimüslimlerin üzümlerini içki yapmaya devam ettikleri 
haber alındığından, bu hususu teftiş ile görevlendirilen İskender Çavuş ile birlikte 
kasabaların ve köylerin yoklanıp bulunan içkilerin, içlerine tuz konularak veya başka 
yollarla sirkeye dönüştürülmesi; bundan sonra da hiç kimsenin içki yapmasına izin 
verilmemesi ve emre uymayanların isimlerinin bildirilmesi. 

7 Rebiülahir 973  (1 Kasım 1565) 

Kastamonu beyi ve Arac kadısına 

Kütahya piyâde ve müsellemlerinin teftişi ile görevli Mustafa'nın, yanındaki yüz 
seksen bin akçe ile Uşak tarafında kaybolması olayı ile ilgili olarak, üzerinde adı geçene ait 
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eşyalar bulunduğu bildirilen şahıslardan soruşturulmak sûretiyle bu eşyaları kimden 
aldıklarının tesbit edilmesi ve kaçıp kaybolduğu bildirilen şahısların da buldurulup teftiş 
edilerek olayın açıklığa kavuşturulması ve neticenin arzedilmesi. 

Lala'ya, Kütahya ve Karahisâr-ı Sâhib kadılarına 

Şeyhlü kadısı ile birlikte Kütahya piyâde ve müsellemlerinin teftişinde görevli 
olan Mustafa'nın, kadı'nın vefatından sonra beraberindeki yüz seksen bin akçe ile Uşak 
taraflarında kaybolması olayını teftiş eden Kula ve Kütahya kadılarının teftiş sonucu olarak 
gönderdikleri mektupta yazılı hususlar akla yatkın bulunmadığından, Kütahya ve 
Karahisâr-ı Sâhib kadılarının, lalanın kendilerine vereceği güvenilir bir adamla birlikte 
bizzat olay yerine gidip adı geçen Mustafa'nın, kaldığı evin sahibinden atını nallattığı 
nalbanta kadar, temas kurmuş olması muhtemel herkesten adı geçen Mustafa'nın akıbetini 
soruşturmaları ve bu hususta elde ettikleri bilgileri yazıp arzetmeleri; ancak ihmalkârlık 
veya başka sebeplerle olayın aydınlanmasını engelledikleri duyulursa kesinlikle 
cezalandırılacakları. 

Piyâle Paşa'ya 

Gelibolu'da yapılacak tersâne için taş kestirmek ve kesilen taşları sahile 
indirmek üzere bir kadırga ve yüz elli kâfir görevlendirilmesi; yapılacak tersâne için gerekli 
malzemenin şimdiden hazırlanması; bazı gemilerin iskele ağzına safralarını boşalttıkları 
haber alındığından, bunlara müsaade edilmemesi; ayrıca Gelibolu'da, yıkılıp Müslümanlara 
zarar verme ihtimali olan harap bir saray bulunduğu ve taşının da hayli çok olduğu haber 
alındığından, bu hususun da araştırılıp ne kadar taşı bulunduğunun ve yıkılmasının uygun 
olup olmayacağının arzedilmesi. 

Karahisâr-ı Şarkî beyine ve kadılarına 

Daha önce Sultan Bayezid adına vilâyet dahilinden at devşiren ve halka 
zulmettiği için üzerine sancak sipâhileri gönderilen, ancak bu esnada kaçıp ortadan kaybolan 
Behram'ın, her nasılsa Âsitâne-i saâdet'ten bir hükm-i şerif alarak tekrar geri döndüğü ve 
kendilerine zulmetmeye başladığına dair Karahisâr-ı Şarkî sipâhileri şikâyette 
bulunduklarından, eğer adı geçenin bu şekilde zulmü var ise buna engel olunması ve yaptığı 
zulümlerin yazılıp bildirilmesi. 

Ağrıboz Beyi Mehmed Bey'e 

Ağrıboz'daki Hâssa mukâtaalarının önceki dönem mültezimleri üzerindeki 
alacaklarından henüz bir akçesinin dahi tahsil edilmemiş olduğu, yeni döneme ait iltizam 
taksitlerinin ise eksik tahsil edildiği, bunun da Ağrıboz Mukâtaaları müfettişi olan Ağrıboz 
kadısı ile Mukâtaalar Nâzırı Hızır'ın ihmalinden veya bazı mültezimleri korumasından 
kaynaklandığı; mal hususunda kendisine itimâd-ı şâhâne bulunduğundan gerek alacakların 
gerekse iltizam taksitlerinin tahsili ile bizzat ilgilenip müfettişe ve nâzıra yardımcı olması ve 
bunların eksiksiz tahsil edilip Hazine-i Âmire'ye gönderilmesini sağlaması. 
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Rusçuk'tan İstanbul'a kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Eflak voyvodası tarafından bazı hususlar için İstanbul'a gönderilen adamların, 
yolda gelirken bazı menzillerde konaklattırılmadığı ve istedikleri adamı kılavuz tutmalarına 
engel olunduğu yolunda şikâyette bulunulduğundan, bundan sonra Eflak voyvodasının 
Südde-i saâdet'e göndereceği adamların, istedikleri yerde konaklamalarına ve istedikleri 
kılavuzu tutmalarına hiç kimse tarafından müdahale edilmemesi, müdahalede bulunanların 
engellenmesi ve gereken kolaylığın gösterilmesi. 

Ohri kadısına 

Acemi oğlanı toplamakla görevli Yayabaşı Muhammed'in bu işi adaletli şekilde 
yapmadığı ve Koçi isimli zaîm ile Dimitri isimli zimmînin de yardımıyla halktan hayli mal 
sızdırdığı duyulduğundan, adı geçenin görevden alındığı ve yerine Yayabaşı Ali'nin tayin 
edildiği; adı geçenin teftiş edilmesi ve işe yarar acemi oğlanı almayıp halktan mal sızdırdığı 
sâbit olursa, bunların geri alınıp sahiplerine verilmesi; kendisine yardımcı oldukları sâbit 
olursa diğer iki kişinin de sicilleriyle birlikte Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

8 Rebiülahir 973  (2 Kasım 1565) 

Vezir Mustafa Paşa'ya 

Düşmanın durumu ve kendisinin halen bulunduğu mevki hakkında bilgiye 
ihtiyaç duyulduğundan, bu hususlardaki bilgiler ile getirilmesi daha önce emredilmiş olan 
kerestelerin gemilere yüklenip yüklenmediğinin arzedilmesi. 

Antalya kadısına ve İskele eminine 

Mısır'a gitmek üzere yola çıkan Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Ahmed'in 
kadırga veya karamürsel gemisiyle Mısır'a gönderilmesi. 

Tekfurdağı, İnöz, Keşan, İpsala ve Yenice-i Karasu'ya varıncaya kadar 
yalılarda bulunan kazaların kadılarına 

Fermân-ı şerif olmadan deniz yoluyla dışarıya tereke verilmemesi hususunda 
defalarca emir gönderilmesine rağmen, kazaları dahilinden gemilerine tereke yükleyen bazı 
gemicilerin bu terekeleri Aydıncık, Mihaliç, Mudanya ve Anadolu taraflarına götürüp 
sattıklarının haber alındığı ve tereke götüren gemi reisleri ile terekeyi satanların ve satın 
alındıkları kazaların isimlerinin ve satılan terekenin miktarının yer aldığı defterin kendisine 
arzedildiği, ancak sırf kendilerinin gerçeği bildirip bildirmediklerini yoklamak için defterin 
sûretinin gönderilmeyip kendi bilgilerine başvurulduğu; hüküm kendilerine ulaştığında 
kazaları dahilindeki iskelelerden kimlere hangi tarihte ne kadar tereke verildi ise isim ve 
resimleriyle yazıp bildirmeleri; bundan sonra da fermân-ı şerif olmadan hiçbir gemi reisine 
tereke aldırmamaları; fermanla gelenlerin de ne gün geldiklerini ve ne kadar tereke alıp 
gittiklerini yazıp arzetmeleri; bundan sonra da emre aykırı olarak tereke verildiği duyulursa 
hiçbir özürlerinin kabul edilmeyeceği ve azledilip cezalandırılacakları. 
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İnebahtı kadısına 

Müteveffâ Turhan Bey'in İlbasan sancağı beyi iken Nahçıvan seferinde devlet 
hazinesinden aldığı borcu ödemeden ölmesi üzerine borcunun karşılığı olan para 
terekesinden alınıp Yenişehir Bezzazistanı'nda emanete konulduğu halde İnebahtı Sancağı 
Beyi Mustafa'nın bu parayı alıp kendi ihtiyaçlarına harcadığı bildirildiğinden, adı geçen 
Mustafa'dan bu paranın eksiksiz olarak tahsil edilmesi; ödememekte direnirse hâslarının 
zaptedilerek bu paranın tahsil edilmesi. 

Tekfurdağı kadısına 

İskelelere buğday ve un yüküyle gelen gemilerin, içlerine güvenilir adamlar 
konularak İstanbul'a gönderilmesi. 

Ahyolu, Varna ve Balçık kadılarına 

Bulunan yerden günlük narh üzerinden buğday tedârik edilip gemilere 
yükletilerek İstanbul'a gönderilmesi. 

Akhisar ve İznik kazalarında gemi ağacı hizmetinde bulunan Dergâh-ı 
muallâ çavuşlarından Hacı Hasan Çavuş'a; Ada, Akyazı ve Üsküdar 

kazalarında bulunan Ömer ve Mehmed çavuşlara;  Kandıra ve Şile kazalarında bulunan 
Ferhad Çavuş'a 

İskelelere sadece gemi ağacı indirilip odun indirilmemesi sebebiyle Matbah-ı 
Âmire'de odun sıkıntısı başgösterdiğinden, bundan sonra ne kadar gemi ağacı indirilirse o 
kadar da odun indirilmesi hususundaki emrin gereğinin bir an önce yerine getirilerek, 
Matbah-ı Âmire'de odun sıkıntısı çekilmesine meydan verilmemesi. 

Kefe beyine 

Çerkes beylerinden Taket Bey'in İstanbul'a gelmesine izin verilmesi. 

Kratova ve Samakov kadılarına 

Islavişte ( ) ve Kösnice nahiyeleriyle Samakov ovasında ekinlerin 
tarlada kaldığı, bir kısmının çürüdüğü ve bir kısmının da çürümeye yüz tuttuğu haber 
alındığından, bunun sebebinin etraflıca araştırılıp arzedilmesi. 

Filibe kadısına 

Eskiden beri mirî için saraydârlar tarafından korunan Filibe'deki Saray-ı Âmire 
etrafındaki çayırlara, yerli halktan bazı kişilerin kendi meraları olduğunu ileri sürerek 
tecavüzde bulundukları bildirildiğinden, bu hususun hak üzere teftiş edilmesi; durum 
bildirildiği gibi ise haksız olarak tecavüzde bulunanlara engel olunması ve bu hükmün 
saraydârların elinde ibka ettirilmesi. 
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Karahisâr-ı Sâhib Beyi Mahmud Bey'e 

Daha önce Menteşe sancakbeyi denizde görevlendirildiği için kendisinin geçici 
olarak Menteşe sancağı muhâfazasına tayin edilmiş olduğu; ancak Menteşe sancakbeyi 
sancağına döndüğü için kendisinin de kendi sancağına giderek asıl görevine devam etmesi. 

Kavala kaptanına 

İstanbul zahîresi için kıyılardaki iskelelerden gemilerine tereke yükleyen bazı 
gemicilerin, terekeyi başka yerlere götürüp sattıkları haber alındığından, bu durumun önüne 
geçmek için tereke yüklü gemileri, içlerine güvenilir adamlar koyarak Boğazhisarı'na kadar 
getirtmesi. 

Adana beyine* 

Niğde civarında Üçkuyulu adlı yaylaya çıkan Bulgar oğlu Halil'in 
akrabalarından Veli ve Mahmud isimli şahıslarla birleşerek eşkıyalık yaptıkları, iki yüz 
hânelik cemaatlerinin de kendilerine yardım ettiği haberinin Niğde beyi tarafından 
arzedilmesi üzerine, sancağı sipâhileri ve il erleri ile üzerlerine varması hususunda adı 
geçene hüküm gönderildiği; eğer sözkonusu eşkıya, üzerlerine asker vardığında kaçıp Adana 
topraklarına gelirlerse yakalanmaları hususunda Niğde beyine yardımcı olması. 

* 365 numaralı hüküm de aynı konudadır, bkz. hüküm 365. 

Gümülcine, Siroz, Kavala ve Karasu Yenicesi kadıları ile Kavala Kaptanı 
Hüseyin'e 

Her birinin İstanbul zahîresi için kazaları dahilinden günlük narh üzerinden 
yirmi bin müd buğday tedârik edip rençber gemileri ile İstanbul'a göndermeleri; Kavala 
Kaptanı Hüseyin'in de her gemiye güvenilir bir adamını bindirmesi ve ne kadar buğday 
gönderildiğini gösteren bir defteri de birlikte göndermesi, bu adamın da ne kadar buğday 
teslim ettiğine dair temessük alması. 

11 Rebiülahir 973  (5 Kasım 1565) 

Bosna beyine ve Saray kadısına 

Pakriç Kalesi'ne saldıran banlarla yapılan muharebede Bosna Alaybeyi 
Mehmed'in düşmandan kaçarken Hızır Voyvoda ile karşılaştığı, Hızır Voyvoda'nın 
kendisine neden kaçtığını sorması üzerine Hızır Voyvoda'ya saldırıp yaraladığı Pojega beyi 
tarafından bildirildiğinden, bu hususun teftiş edilmesi; suçu sâbit olursa adı geçenin 
hapsedilip durumun arzedilmesi. 

Kefe beyine 

Yirmi yıldan beri Azak şehrini mekân tutup eşkıyalık yapan Rus keferesinden 
Çerkes Mişe'nin bir ara dört bin kadar kâfir ile Azak Kalesi'ni bir kaç gün muhasara ettiği, 
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ancak asker-i İslâm ile üzerlerine varılıp bir kısmının kılıçtan geçirildiği, kalanının da 
kaçtığına dair gönderdiği mektubunun alındığı; bundan sonra da memleketin korunması, 
emniyet ve asayişin sağlanması ve halkın refah ve huzur içinde olması için gerekli gayreti 
göstermesi. 

Köstendil sancağı kadılarına 

Kazada bulunan haraççı, koyunhakçı, sancakbeyi adamları, zaîm ve sipâhiler ile 
diğer görevlilerin halktan defter ve kanuna aykırı olarak fazla vergi aldıkları 
duyulduğundan, bu husus ile bizzat ilgilenerek defter ve kanuna aykırı iş yapılmasına izin 
vermemeleri ve yapanların isimlerini bildirmeleri. 

Mora beyine 

Anabolu Azebleri Ağası Cafer'i katlettikleri ve suçlarının şer‘an sâbit olduğu 
bildirilen beş şahsın suç mahallinde siyâset edilmeleri ve emrin yerine getirildiğinin 
bildirilmesi daha önce kendisine emrolunduğu halde henüz böyle bir bilgi gelmediği gibi 
emrin yerine getirilmediği ve belki de bu şahısların salıverildikleri haber alındığından, bu 
şahısların her nerede iseler buldurulup siyâset edilmeleri ve emrin yerine getirildiğinin 
bildirilmesi. 

Samakov kadısına 

Hazırlanması emrolunan üç yüz adet gemi lengerinin fazla kar yağması 
sebebiyle hazırlanamadığına dair gönderdiği mektubun alındığı; bu işin üzerinde bizzat 
durup, mevsim elverdiğinde beklenmeye gerek kalmaması için, lengerlerin şimdiden 
hazırlanması. 

Şam beylerbeyine ve Şam kadısına 

Yahudilerden Sâmirî denilen topluluk arabî yazı, siyâkat ve defter tutma 
işlerinde bilgili olduklarından subaşı ve eminlerin bunları yanlarına kâtip olarak aldıkları, 
ancak bu topluluk müfsid ve şerir olduğundan, kâtiplerin çeşitli hile ve desiselerle 
Müslüman halkın mallarını ellerinden aldıkları ve reâyânın korkudan âdeta bunların 
hizmetkârı durumuna düştüğü bildirildiğinden, bundan sonra hiç bir devlet görevlisinin 
bunları kâtiplikte veya Müslümanlarla ilgili işlerde istihdam etmemeleri; aksi taktirde 
sorumluluğun beylerbeyi olarak kendisine ait olacağı. 

Rumeli kadılarına 

Mustafa adlı müezzinin hangi kaza dahilinde bulunursa yakalanıp bu iş için 
görevlendirilen Habib'e teslim edilerek İstanbul'a gönderilmesi. 

Samakov kadısına 

Donanma için ve Çekmece'de yaptırılacak köprü için lâzım olan kerestenin 
araba ile gönderilmesi mümkün olmadığından Filibe'den deve gönderilmesi talebine dair 
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gönderdiği mektubunun alındığı ve bu hususta gereken emrin verildiği; kendisinin de ne 
kadar deve lâzımsa Filibe'deki Deveciler kethüdâsına adam gönderip getirtmesi ve bir an 
önce keresteleri yükletip ayrı ayrı defterlerini de hazırlayıp göndermesi. 

Kavala, Drama ve Zihne kadılarına 

Kavala kaptanının adamı tarafından sekiz kalpazanın yakalanarak hapsedildiği, 
ancak bunlardan birinin Drama âmili tarafından salıverildiği duyulduğundan, bu haberin 
doğru olup olmadığının, doğru ise sebebinin ne olduğunun bildirilmesi ve hapistekilerin de 
sicil sûretleriyle birlikte Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

Silistre ve Akkirman beylerine 

Voyvodaların il üzerine çıkıp gezerek sırf cerîme akçesi almak amacıyla suçsuz 
insanları yakalayıp hapsetmek sûretiyle halka zulmettikleri Hırsova kadısı tarafından 
bildirildiğinden, voyvodalara, bundan böyle il üzerine çıkıp gezmemeleri, halktan parasız 
yem ve yiyecek almamaları ve suçu sâbit olmadan kimseden cerîme akçesi talep etmemeleri 
hususunda sıkı tenbihte bulunulması. 

Kavala kaptanına 

Kavala'da sekiz kalapazan yakalandığının bildirilmesi üzerine bunların Südde-i 
saâdet'e gönderilmeleri için Kavala, Zihne ve Drama kadılarına hükümler gönderildiği; 
ancak Kavala'da hâlâ kalpazanlar olduğu haber alındığından, bu gibi şahısların da araştırılıp 
yakalanması ve toprak kadıları tarafından teftiş edilerek kalpazan olduğu sâbit olanların, suç 
âletleri ve sicil sûretleriyle birlikte Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi; ancak bu yapılırken 
kendi halinde olan kimselerin sırf elinde kalp akçe bulundu diye rahatsız edilmemesi. 

Budun beylerbeyine 

Hâlen düşman elinde esir bulunan bir yeniçeri bölük kethüdâsı ile bir 
yeniçerinin, düşman esirlerinden Tomaş Yakoş ile mübadelesinin, kendisinin bu esiri 
İstanbul'a gönderdiğini söylemesinden dolayı gerçekleştirilemediğine dair Budun 
Yeniçerileri Ağası İskender Ağa tarafından şikâyette bulunulduğu; daha önce de adı geçen 
esirin esir olan karısı, düşman elinde esir olan bir yeniçerinin serbest bırakılmasına karşılık 
serbest bırakılmış olduğundan, o mübadelede düşmanın sözkonusu yeniçeriyi serbest bırakıp 
bırakmadığının ve mübâdelenin nasıl sonuçlandığının yazılıp bildirilmesi. 

Karaman beylerbeyine 

Karaman çavuşlarının İstanbul'daki defteri çok fazla kayıt düşülmekten dolayı 
dolduğundan, Karaman'daki çavuşları bizzat yoklayarak her birinin isim ve timarlarının 
yazılı olduğu iki yeni defter hazırlatıp birini mühürleyip İstanbul'a göndermesi, diğerini ise 
arzettiği gedikleri kaydetmek üzere orada alıkoyması. 
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Bursa kadısına 

Bursa'nın Hâssaharcıemini Mahallesi'nde öldürülen papuççunun kâtilinin 
yakalanarak hapsedilmesi ve davasının sancakbeyi sancağına döndükten sonra sancakbeyi 
ile birlikte görülmesi. 

Van beylerbeyine 

Berados Beyi Hasan Bey sınırda, hırsızı, yolkeseni, eşkıyası bol, beş yüz, bin 
nüfuslu birkaç aşiret bulunduğunu, bunların üzerlerine varıp suçlu olduğu bilinen kimseleri 
yakalamak istediğini bildirerek Van beylerbeyinin de kendisine yardımcı olması talebinde 
bulunduğundan, bu hususta adı geçene yardımcı olması; ancak bu yapılırken sınırda kargaşa 
yaratacak hareketlerde bulunulmasına da izin verilmemesi ve yakalananların şer‘-i şerife 
göre haklarından gelinmesi. 

Kefe beyine 

Azak'ta inşâ edilecek gemilere ne kadar kürekçi lâzım olduğu ve bunların 
nereden tedârik edileceğinin ayrıntılı olarak yazılıp arzedilmesi. 

Koyun hizmetinde olan Dergâh-ı muallâ çavuşları Bâlî ve İskender'e 

İstanbul'a dönmek için kendileri tarafından izin talebinde bulunulduğundan, 
Cemâziyelevvel ayının sonuna kadar kendilerine verilmiş olan hizmete devam edip 
Cemâziyelâhir ayının birinde emirlerindeki müsellemlere izin vermeleri ve kendilerinin de 
İstanbul'a dönmeleri. 

Bursa kadısına 

Kadınlar zindanını bastıkları ve yakalanarak Bursa yasakçıbaşısına teslim 
edildikleri haber alınan acemi oğlanı kıyafetindeki kimselerin sayıları, acemi oğlanı iseler 
ocak içindeki konumları ve bölükleri ile olayın sonucunun ayrıntılı olarak bildirilmesi. 

Tekfurdağ kadısına 

Madrabazların depoladıkları buğday, pirinç ve kuru meyvenin gemilere 
yükletilip İstanbul'a gönderilmesi emrolunduğu halde sözkonusu zahîrenin hâlâ 
gönderilmediği ve emre aykırı olarak bazı madrabazların pirinç depolamaya devam ettikleri 
bildirildiğinden, madrabazların mahzenlerinin açılıp depoladıkları buğday, pirinç ve kuru 
meyvenin kendi aldıkları fiyattan sattırılarak gemilerle İstanbul'a gönderilmesi ve hangi 
gemiye ne kadar zahîre yüklendiğinin bildirilmesi. 

17 Rebiülahir 973  (11 Kasım 1565) 

Hâslar kadısı ile Çorlu ve Silivri kadılarına 

Üzümün sirke, pekmez ve turşu yapılıp içki yapılmaması hususunda defalarca 
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emir gönderildiği halde bazı kişilerin emre aykırı olarak üzümlerini içki yapmaya devam 
ettikleri duyulduğundan, kazaları dahilindeki nahiye ve köylerin tek tek yoklanıp her kimde 
şarap bulunursa dökülmesi ve kimde ne kadar şarap bulunup döküldüğünün defter edilip 
bildirilmesi. 

Kocaili beyine ve İznikmid kadısına 

İsimleri yazılı üç celep, İstanbul zahîresi için getirdikleri üç yüz baş koyunun, 
İznikmid'de Alemşah isimli şahsın oğlu ve adamları tarafından basılıp yağmalandığına dair 
şikâyette bulunduklarından, Alemşah'ın oğlunun ve adamlarının buldurulup şer‘-i şerife göre 
teftiş edilmeleri ve suçları sâbit olursa hapsedilip durumlarının arzedilmesi. 

Mirza Ali Bey'e 

Serhaddin durumu hakkındaki bilgileri ihtiva eden mektubunun alındığı; elde 
ettiği bilgileri göndermeye bundan sonra da devam etmesi. 

Tırhala beyine 

Alasonya'da Hazret-i İsa olduğunu iddia edip halkı etrafına toplayan bir keşiş 
ortaya çıktığı, Kenîselü köyü halkını Alasonya pazarına gitmekten menettiği, şer‘an teftiş 
edilmek için Müslümanlar tarafından üzerine varıldığında dağa kaçırıldığı bildirildiğinden, 
sözkonusu keşişin mutlaka yakalanıp sicil sûretiyle birlikte Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Kavala Kadısı Mevlâna Abdülbâki'ye 

Rodos Kalesi halkı, bulundukları yer taşlık olduğu için tereke yetiştire-
mediklerini, bu sebeple zahîre sıkıntısı çektiklerini söyleyerek kendilerine tereke verilmesi 
yolunda talepte bulunduklarından, kendilerine eskiden olduğu gibi bedeli mukabilinde 
Havâss-ı hümâyun terekesinden iki yüz müd zahîre verilmesi ve gönderdikleri gemiye 
yükletilip gemi içine güvenilir bir adam da konularak Rodos'a gönderilmesi; ancak bu 
bahâne ile belirtilen miktardan fazla zahîre verilmemesi. 

Bursa kadısına 

Bursa'da Deveciler Mahallesi'nde oturan ve Koca Usta diye bilinen Zerbaftçı 
Hacı Mehmed'in, Bursada şarap teftişinde olan Ahmed Çavuş'a teslim edilerek İstanbul'a 
gönderilmesi. 

İznikmid kadısına 

Kara üzüm yüklü birkaç geminin İznikmid tarafına gittiği haber alındığından, 
gerek bu gemilerdeki üzümlerin ve gerekse daha sonra İstanbul zahîresi için gelecek diğer 
kuru meyvelerin orada sattırılmayıp İstanbul'a gönderilmesi. 
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19 Rebiülahir 973  (13 Kasım 1565) 

Tımışvar beylerbeyine 

Düşman askerlerinin Erdel'den çekildiği ve kış mevsimi de geldiği için Rumeli 
ve Budun askerlerine dönüş için izin verildiği, kendisinin ise düşman tarafına gönderdiği 
casus gelene kadar beklemede kalacağına dair gönderdiği mektubun alındığı; ancak Erdel 
kralından gelen mektupta Beç askerlerinin Erdel'den çekilmesinin bir hile olduğu, İslâm 
askeri Erdel'den çekildikten sonra geri gelip Bana Kalesi'ni kuşattıkları, Beç kralının savaş 
hazırlığı içinde bulunduğu ve Kara Boğdan'a saldırma niyetinde olduğu bildirildiğinden, 
ilkbaharda düşman üzerine sefer-i hümâyun düzenlenmesine karar verilerek Rumeli ve 
Anadolu beylerbeyileri ile diğer beylere tam techizatlı ve eksiksiz olarak sefere 
hazırlanmaları hususunda emirler gönderildiği; Budun beylerbeyine de savaşa hazır olması 
ve düşman tarafından ahidnâmeye uyulmadığı takdirde Erdel kralına yardım etmesi ve fırsat 
elverdiğinde düşman topraklarına akınlar düzenlemesinin emredildiği; kendisinin de bütün 
askerleri ile savaşa hazır olması ve gerçekten Bana kalesinin kuşatıldığı kesin ise ve Erdel 
kralı da kendisinden yardım isterse, mevsimin kış olmasına bakmadan derhal yardımına 
gitmesi ve düşman topraklarına akınlar düzenlemesi; ancak düşman tarafından ahidnâmeye 
aykırı bir hareket yapılmadığı takdirde bu tarafdan da herhangi bir harekete kalkışılmaması. 

Erdel kralına nâme-i şerif 

Düşman askerinin Erdel'den çekilmesinin hile olduğu, İslâm askeri Erdel'den 
çekildikden sonra geri dönüp Bana kalesini kuşattıkları, Beç kralının savaş hazırlığı içinde 
bulunduğu ve Kara Boğdan'a saldırma niyetinde olduğuna dair gönderdiği mektubun 
alındığı; bu durumda ilkbaharda düşman üzerine sefer-i hümâyun düzenlenmesine karar 
verilerek Rumeli ve Anadolu beylerbeyileri ile diğer beylere tam techizatlı ve eksiksiz 
olarak sefere hazırlanmaları hususunda emirler gönderildiği; ayrıca kendisinin mektubunda 
bildirdiği gibi, düşman tarafından ahidnâmeye aykırı bir harekette bulunulmuş ise kendisine 
yardım etmeleri ve düşman topraklarına akınlar düzenlemeleri hususunda Budun ve 
Tımışvar beylerbeyilerine de hükümler gönderildiği; eğer durum bildirdiği gibi ise 
kendisinin de askerleri ile düşmanı defetme hususunda gerekli gayreti göstermesi ve Erdel'e 
düşman tarafından zarar erişmesine meydan vermemesi; ancak düşman tarafından 
ahidnâmeye aykırı bir hareket yapılmazsa, kendisinin de kimseye ahidnâmeye aykırı iş 
yaptırmaması. 

Budun beylerbeyine 

Beçlilerin ahidnâmeye uyup Erdel'den çekileceklerine dair kendisi tarafından 
haber gelmesi üzerine, Beçliler Erdel'den çekilirse Osmanlı askerlerinin de çekilmesi 
hususunda Tımışvar beylerbeyine emr-i şerif, Erdel kralına da nâme-i hümâyun gönderildiği 
ve Tımışvar beylerbeyinin de buna istinaden Budun sipâhileri ile iç bölgelerden gelen 
sipâhilere dönüş için izin verildiğini bildirdiği; halbuki Erdel kralının gönderdiği mektupta 
ise, düşmanın Erdel'den çekilmesinin bir hile olduğu, Osmanlı askerleri çekildikten sonra 
geri dönüp Bana Kalesi'ni kuşattıkları, Beç kralının savaş hazırlığı içinde bulunduğu ve Kara 
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Boğdan'a saldırma niyetinde olduğunun bildirildiği; bu durumda ilkbaharda düşman üzerine 
sefer-i hümâyun düzenlenmesine karar verilerek Rumeli ve Anadolu beylerbeyileri ile diğer 
beylere eksiksiz ve tam techizatlı olarak sefere hazırlanmaları hususunda emirler 
gönderildiği; kendisinin de bütün askerleri ile birlikte sefere hazır olması ve gerçekten 
Beçlilerin Bana Kalesi'ni kuşattıkları kesin ise ve Erdel kralı da kendisinden yardım isterse 
derhal yardımına koşması ve fırsat elverdiğinde düşman topraklarına akınlar düzenlemesi; 
ancak düşman tarafından ahidnâmeye aykırı bir hareket yapılmaz ise bu taraftan da herhangi 
bir harekette bulunulmaması; ayrıca bu hususu Beçlilerle haberleşerek araştırması ve 
kendilerine, eğer barış istiyorlarsa Erdel'den çekilmeleri gerektiğini bildirmesi; neticeyi de 
ayrıntılı olarak arzetmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Erdel kralının, Erdel'den çekilen Beç askerlerinin Osmanlı askerleri çekildikten 
sonra geri dönüp Bana Kalesi'ni kuşattıklarını ve bu Kış Erdel'e saldırma niyetinde 
olduklarını bildirmesi üzerine ilkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar 
verilerek Budun ve Tımışvar beylerbeyilerine sefere hazır olmalarının emredildiği; 
kendisinin de bütün sancakbeyi, alaybeyi, zaîm ve sipâhileri ile birlikte tam techizatlı ve 
eksiksiz olarak sefere hazırlanması; ayrıca defterdar değiştiği için işlerin görülemediği haber 
alındığından, işlerin aksamaması için, yeni defterdar gelinceye kadar işleri defter 
kethüdâsıyla yürütmesi. 

Kefe beyine 

Gönderdiği mektupta, sancak tasarruf eden Çerkes beylerinin tam bir itaat 

içinde olduğu, ancak Çalıkokoğulları( ) denen tâifenin isyan halinde bulunduğu, 
tüccarlara ve Azak ahalisine zulmettikleri bildirildiğinden, gerekli her türlü tedbir alınarak 
bunların yakalanıp haklarından gelinmesi; bu hususta kendisine yardımcı olması için Kırım 
hanına da nâme-i hümâyun gönderildiği; kendisiyle haberleşerek bu hususta ondan da 
yardım istemesi. 

Semendire beyine 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, daha önce 
hazırlanması emrolunan gemi ve zahîrenin yeni bildirilen miktarlara göre hazırlanması. 

20 Rebiülahir 973  (14 Kasım 1565) 

Budun ve Tımışvar beylerbeyilerine 

Düşmanın ahidnâmeye uyacağını bildirip Erdel'den çekilmesinin hile olduğu, 
İslâm askeri Erdel'den çekildikten sonra geri dönüp Bana Kalesi'ni kuşattıkları ve bu kış 
Erdel'e saldıracakları hususunda Erdel kralının mektup göndermesi üzerine, durum 
bildirildiği gibi ise Erdel kralına yardım edilmesi hususunda kendilerine daha önce emirler 
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gönderilmiş olduğu; Erdel kralı bu hükmü kendilerine gönderip yardım isterse derhal 
yardımına gitmeleri ve düşman hakkında sürekli bilgi edinerek ona göre hazırlık yapmaları. 

Samakov kadısına 

Daha önce Hâssa-i hümâyun için Samakov'dan gönderilmesi emrolunan 
çivilerin bir kısmının geldiği ve bu husus için sekiz bin altın daha gönderildiği; geri kalan 
çivilerin de en kısa zamanda tedârik edilip gönderilmesi. 

Rodos ve Menteşe beylerine 

Nevruz'da düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, denize de 
büyük bir donanma çıkarılacağı; bu sebeple gemi yapabilecek ve güvenilir kefil verebilecek 
levendlerin on sekiz oturaktan yirmi beş oturağa kadar gemi inşâ etmelerine izin verildiğinin 
ilan edilmesi ve kaç kişinin gemi yapmaya başladığının isimleri ile yazılıp bildirilmesi. 

Avlonya beyine 

Denizlerde düşman gemileri görüldüğünden derhal sipâhileriyle birlikte dönüp 
sancağının kıyılarını ve kıyılardaki yerleşim yerlerini düşmandan muhâfaza etmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Kendisine daha önce Yanya sancağı sipâhilerinden dört bin ve daha az akçelik 
timara tasarruf edenleri Preveze muhâfazasına göndermesinin emredilmiş olduğu; şimdiki 
halde Avlonya sancağı açıklarında da düşman gemileri görüldüğünden sancağı kıyılarını 
muhâfaza etmek üzere sancağına dönmesi hususunda Avlonya sancakbeyine emir 
gönderildiği; kendisinin de Avlonya sancakbeyine adam göndererek bu hususu tekid etmesi; 
ayrıca Yanya sancağı sipâhilerinin Preveze'ye gönderilip gönderilmediğini de bildirmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Düşman askerinin dağılmasından dolayı Rumeli ve Budun askerlerine izin 
verildiği, Göle kalesinin muhasarası, Palanga inşaatının kış sebebiyle ertelendiği ve düşman 
tarafına gönderilen casusun dönmesine kadar Tımışvar askeri ile beklemede kalınacağına 
dair gönderdiği mektubun alındığı; palanga inşâsı ve Göle kalesinin muhasarası hususunda 
gerekli hazırlıkları yapması ve düşman tarafına gönderilen casus olumlu haberlerle gelirse 
uygun gördüğü şekilde Tımışvar askerine de izin vermesi; ancak bu arada gaflete de 
düşmeyip düşmana karşı uyanık bulunması ve memlekete herhangi bir zarar erişmesine 
meydan vermemesi. 

Çernovi, Tırnovi ve Hezergrad kadılarına 

Üsküdar İmâreti Evkâfı'na bağlı köylerin avârız-ı divâniyye ve tekâlîf-i ör-
fiyyeden muaf oldukları hususundaki hükm-i şerifte bu vakfa bağlı bazı köylerin isimlerinin 
yer almadığının bildirildiği; ancak sözkonusu köyler de diğerleri gibi avârız ve tekâliften 
muaf oldukları için bunlardan da avârız ve tekâlif talep olunmaması. 
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Aydın beyine 

Merhum şehzâde evkâfının câbîsi Hüseyin'in zimmetinde bulunan, ancak tahsili 
için daha önce emir gönderildiği halde tahsil edilememiş olan vakfa ait yetmiş dört bin 
akçelik alacağın en kısa zamanda tahsil edilerek adı geçen câbî ile birlikte Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

21 Rebiülahir 973  (15 Kasım 1565) 

Devlet Giray Han'a 

Südde-i saâdet'e gelip yüz sürmek arzusunda olduğu bildirilen Çerkes 
beylerinden Ankoton'un istediği zaman gelebileceği; ayrıca Çerkes tâifesinden 

Çalbukoğullarının ( ) isyanını bastırmakla görevlendirilen Kefe Beyi Kasım 
Bey'e de bu hususta gerekli yardımın yapılması. 

Kefe beyine 

Azak Kalesi civarındaki âsi Çerkes ve Ruslardan bazılarının emn ü emân alıp 
kaleye gelip giderken kaledeki haramzâdeler tarafından yollarının kesilip bir kısmının 
öldürüldüğü, bir kısmının da esir edildiği bildirildiğinden, suçluların yakalanarak, kâtil 
olduğu şer‘an sâbit olanların şer‘-i şerife göre cezalandırılmaları; diğer suçluların ise 
şaykalarda küreğe konulması. 

Rum beylerbeyi ile Amasya ve Ladik kadılarına 

Ladik'in Onuz köyünden İskender adlı sipâhinin umûmen teftişi hususundaki 
hükm-i şerifin yolda kaybolduğu bildirildiğinden o hükmün yerine kâim olmak üzere bu 
hükmün gönderildiği, adı geçenin umûmen teftiş olunarak üzerine sâbit olan hakların alınıp 
sahiplerine verilmesi ve suçlarının ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

Emîr-i hacca ve Mahmil-i şerif kadısına 

Huccac mukaddimlerinin mirî için verdikleri develerin kirasını Şam 
Hazinesi'nden tam olarak aldıkları halde hac yolunda bulunan Beytülmal hâsılatından ve 
bâc-ı bahardan da para aldıkları duyulduğundan, bunların develerinin kirası tam olarak 
ödendikten sonra başka hiçbir yerden, hiçbir sûretle para almalarına müsaade edilmemesi. 

Şam beylerbeyine ve kadısına 

Hâlen defterdar olan Murad'ın Hac Emirliği yaptığı dönemde hacıların 
korunması için ne kadar yeniçeri ve sipâhi gönderilmiş ve kaç kişiye ne kadar yiyecek tayin 
edilmiş ise bundan sonraki hacc-ı şeriflerde de O'nun döneminin esas alınması. 

Şam beylerbeyine 

Şam'da bazı mukaddimler zimmetinde mirînin alacağı bulunduğu bildiril-
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diğinden, bu paranın her kimde ise ortaya çıkarılıp mutlaka tahsil edilmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Kendisi hakkında itimâd-ı hümâyun bulunduğundan, o bölgedeki emvâl-i 
hâssaya nâzır tayin edildiği; bunların tahsilinde gerekli titizliği göstermesi. 

Karlıili, Ağrıboz, İnebahtı ve Mora beyleri ile Delvine alaybeyine 

Denizlerde düşman gemilerinin gezmekte olduğu haber alındığından, kıyıların 
gece gündüz korunarak buralarda bulunan yerleşim yerlerinin ve halkın düşmandan 
herhangi bir zarar görmesine meydan verilmemesi; bu hükmün Delvine alaybeyine yazılan 
sûretinin Karlıili beyi tarafından yerine ulaştırılması; Kördüs Kalesi'nde ne kadar barut ve 
güherçile bulunduğunun da Mora beyi tarafından bildirilmesi. 

Menteşe ve Tekeili beylerine ve kadılarına 

Rodos halkının zahîre sıkıntısı çektiği ve öteden beri zahîre aldıkları yerlerde 
kendilerine engel çıkarıldığı bildirildiğinden Rodos beyinin temessükü ile gelen hiç bir 
gemiye bu hususta engel çıkarılmaması ve zahîre verilen gemilerin içine adam konularak 
Rodos'a ulaştığına dair temessük aldırılması. 

Rodos beyine 

Zahîre hususunda sıkıntı çeken Rodos halkının öteden beri alageldikleri 
yerlerden zahîre almalarına engel olunmaması hususunda Teke ve Menteşe kadılarına 
hüküm gönderildiği; kendisinin de zahîre almaya giden Rodos için zahîre almaya giden 
gemileri, kendisi tarafından verilecek bir temessük ile göndermesi ve gelen zahîreyi Rodos 
halkına sattırması. 

Rodos beyine 

Denizlerde düşman gemilerinin gezmekte olduğu haber alındığından, 
İskenderiye Kaptanı Mehmed ile görüşmeden bir tarafa gitmemesi ve düşman gemilerinin 
durumu ve hareketleri hakkında bilgi edinip arzetmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, emri 
altındaki sancakbeylerine, alaybeylerine, zaîm ve sipâhilere tam techizatlı ve eksiksiz olarak 
sefere hazırlanmaları hususunda gerekli tenbihte bulunması. 

Boğdan voyvodasına 

Düşmanın ahidnâmeye aykırı hareketler yaptığı, savaş hazırlığı içinde 
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bulunduğu ve Boğdan'a saldırma niyetinde olduğu bildirildiğinden, kendisinin de gaflette 
bulunmayıp herhangi bir düşman saldırısına karşı hazırlıklı olması ve sözkonusu bilgileri 
araştırarak neticesini ayrıntılı olarak arzetmesi. 

Birecik beyi olup Rodos muhâfazasında bulunan Ahmed Bey'e 

Rodos beyi sancağına döndüğü için, kendisinin de kendi sancağına dönmesi ve 
Birecik'te gemi inşâsı ile görevli olanlara her konuda yardımcı olması. 

Şam beylerbeyine ve kadısına 

Huccac mukaddimlerinden mirî için kiralanan develere önceden deve başına 
yirmi altışar altın ödenirken, mukaddimlerin ricası üzerine bu miktarın yirmi sekiz altına 
çıkarıldığı, ancak devlete borcu olan bazı mukaddimlerin bu karara razı olmadıkları ve hac 
yolunda Beytülmal'den ve bâc-ı bahardan da para aldıkları için devlete borçlandıkları haber 
alındığından, bundan sonra devlete borcu olan mukaddimlerin, kendilerine ödenecek deve 
kirasından deve başına dörder altınlarının kesilmesi ve hiçbirine deve kirası haricinde para 
ödenmemesi. 

Şam beylerbeyine ve kadısına 

Huccac mukaddimlerinden müteveffâ Ali Azzâvî'nin mirîye borcu olduğu, fakat 
ölmeden önce mallarının bir kısmını vakfedip bir kısmını da sattığından, borcuna karşılık 
emlâkinin zaptına gidildiğinde bazı kişilerin vakfiye ya da satış hücceti göstererek dava 
açtıklarının haber alındığı; ancak devlete borcu olan bir kişinin mallarını satması veya 
vakfetmesi geçerli olmadığından adı geçenin mukaddim olduktan sonra sattığı veya 
vakfettiği emlâkinin satılarak parasının Şam Hazinesi'ne teslim edilmesi. 

Şam, Haleb ve Dulkadirlü beylerbeyleri ile Şam kadısına 

Nevruz yaklaştığından Şam'da bulunan mukâtaaların eski ve yeni döneme ait 
alacaklarının, hiç kimsede bakâyâ bırakılmayacak şekilde tahsil olunup hazineye teslimi 
hususunda gerekli gayretin gösterilmesi ve Arap defterdarının bu hususta mektup veya adam 
göndererek yapacağı yardım talebinin derhal karşılanması. 

Arabistan vilâyetindeki sancakların beylerine 

Sancakları dahilinde bulunan mukâtaaların eski ve yeni döneme ait alacaklarının 
hiç kimsede bakâyâ bırakılmayacak şekilde tahsil olunup hazineye teslimi hususunda gerekli 
gayretin gösterilmesi ve Arap defterdarının bu hususta yapacağı yardım talebinin derhal 
karşılanması; ayrıca Havâss-ı hümâyun reâyâsına karışmamaları hususunda subaşılara 
tenbihte bulunulması ve reâyâdan biri idama mahkûm olsa bile cezasının subaşılara Havâss-ı 
hümâyun dahilinde infaz ettirilerek bedel-i siyâset akçesi aldırılmaması. 

Şam kadısına ve nâzırına 

Şam'da lüzumsuz yere birçok masraf yapıldığı haber alındığından, bundan sonra 
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Arap defterdarının izni olmadan mutad harcamaların dışında hiçbir harcama yapılmaması. 

İstanbul kadısına 

İstanbul'da kasaba ihtiyaç duyulduğundan, isimleri ve ikâmet ettikleri yerler 
yazılı olan şahısların bulunarak kasaplık hizmetinde istihdam edilmeleri. 

Üsküdar, Şile, Kandıra, Akyazı ve Taşköprü kadılarına 

Hâssa gemilerinin tamiri için her kazadan yüzer kantar üstübü tedârik edilip 
gönderilmesi. 

* Hüküm iptal edilmiştirr. 

Pınarhisar kadısına 

Vezir-i a‘zam Mehmed Paşa'nın gelip geçen yolcular için Burgaz'da inşâ 
ettirmek istediği kervansaray için gerekli kerestenin, bedeli mukabilinde tedârik 

edilmesi. 

Rodos beyine 

Kürek cezasını Rodos'ta bulunan Kasımpaşalı Hacı İsa oğlu Mustafa adlı reisin 
gemisinde çekmekte olan İsmail oğlu Bâlî'nin kefile verilip serbest bırakılması. 

Samsun ve Ünye dizdarlarına 

Ünye Kalesi müstahfızlarından bazılarının işlerinin Samsun Kalesi müstah-
fızlarına gördürüldüğüne dair şikâyette bulunulduğundan, bundan sonra kimsenin himaye 
olunmaması ve kimsenin hizmetinin bir başkasına gördürülmemesi. 

27 Rebiülahir 973  (21 Kasım 1565) 

Budun beyberbeyine 

Segedin sancağının Baç nahiyesinde timara mutasarrıf olan müteveffâ 
Abdurrahman'ın oğulları Abdülkerim ile Hasan'ın, babalarının timarının kendilerine tevcihi 
esnasında Südde-i saâdet'e sundukları ibtidâ beratının sahte olduğu anlaşıldığından, adı 
geçenlerin buldurularak sahte beratı kimin düzenlediğinin tesbit edilmesi ve fâillerin 
yakalanıp hapsedilerek durumun ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

Menteşe beyine 

Daha önce kendisine gönderilen emirde, gemi yapabilecek levendlerin baharda 
sefer için deryaya çıkarılacak büyük donanma için on iki oturaktan yirmi beş oturağa kadar 
gemi yapmalarına izin verildiğinin bildirildiği; ancak şimdi bu ölçü değiştirildiğinden, 
gemilerin on sekizden yirmi oturağa kadar inşâ olunması. 
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Şam beylerbeyine 

Şam Timar Defterdarı Mahmud'un mal-ı mirî tahsili için kendisine sipâhi ve 
yeniçeri verilmesi yolunda yapacağı talebin derhal karşılanması. 

Foça kadısına 

Bazı Frenklerin Foça'dan Dubrovnikliler adına zahîre ve koyun götürdükleri 
bildirildiğinden, bundan sonra kâfirlere ancak ellerinde Südde-i saâdet'ten alınmış hükm-i 
şerif var ise zahîre satılması, elinde hüküm olmayan kimselere zahîre verilmemesi. 

Sultan Murad lalasına 

Gönderdiği mektupta kırk üç düşman kadırgasının Girit açıklarına geldiğini 
bildirmesi üzerine bey ve kadılara sancak ve kazalarını korumaları için emirler gönderildiği; 
kendisinin de sancak dahilindeki kıyıların, kalelerin, nahiye ve köylerin muhâfazası ve 
düşmanın halka herhangi bir zarar eriştirmemesi için gerekli tedbirleri alması. 

Çorlu kadısına 

Köprü yapımında kullanılmak üzere Samakov'dan gelen çivilerin mümkünse 
arabalarla, değilse develerle İstanbul'a gönderilmesi ve bunun için ne kadar deve lâzım 
olduğunun bildirilmesi. 

Bosna beyine 

Ahidnâmeye aykırı herhangi bir hareket yapmamaları hususunda askerlere ve 
serhad ağalarına tenbihte bulunulduğuna ve Zirini oğlunun Krupa Kalesi hakkındaki 
mektubuna dair gönderdiği mektubun alındığı; bu durumda düşmana karşı daima uyanık 
bulunarak hareketlerini ve niyetlerini araştırıp takip etmesi; eğer o taraftan barışa aykırı bir 
hareket yapılmazsa bu taraftan da kimsenin ahidnâmeye aykırı iş yapmasına izin vermemesi; 
ancak memlekete herhangi bir saldırı olursa kendisinin de gücü nisbetinde gerekli karşılığı 
vermesi; ayrıca Klis Sancakbeyliği'ne Solkol Alaybeyi Hüsrev tayin edildiğinden kendisini 
oraya geldiğinde sancağına göndermesi. 

Cezâyir-i Garb Trablusu beylerbeyine 

Trablusgarp'ta beylerbeyi iken vefat eden Turgut Bey'in Hazinedârbaşısı Murad 
İstanbul'a gelmek istediğinden, yanına güvenilir adamlar katılarak kendisinin ve eşyalarının 
sâlimen İstanbul'a ulaştırılması. 

Keşan kadısına 

Ferman olmadan dışarıya zahîre verilmemesi emredildiği halde bir gemiye 
zahîre verildiğinin duyulması üzerine yapılan araştırma neticesinde bunun donanma için 
Boğazhisarlı Cafer Reis'e verilen zahîre olduğunun anlaşıldığına dair gönderdiği mektubun 
alındığı; bu emir hâlâ yürürlükte olduğundan bundan sonra da elinde ferman bulunmayan 
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hiç kimseye zahîre verdirilmemesi ve iskelenin kapatılarak gemilerin yanaşmasının 
önlenmesi; eğer iskeleye zahîre indiren olursa zahîresine el konulup kendisinin hapsedilmesi 
ve durumun bildirilmesi. 

Rodosçuk kadısına 

Rodosçuk'tan kimsenin tereke götürmediğine ve iki bin müdden fazla buğdayın 
hazır olduğuna dair kendi nâibi tarafından gönderilen mektubun alındığı; hazır olduğu 
bildirilen buğdayın orada bulunan gemilerle İstanbul'a gönderilmesi; ayrıca Hayrabolu, 
İnecik ve Malkara'da kimin anbarında buğday varsa kendilerine yetecek kadarı alıkonduktan 
sonra kalanının Rodosçuk'a sürdürülüp gelen gemilere günlük narh üzerinden sattırılarak 
İstanbul'a gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Kendisine mansıb verilen Budun Defterdarı Halil Bey'in İstanbul'a gelmesine 
izin verilmesi ve zimmetinde ne kadar alacak varsa yazılıp arzedilmesi. 

Pojega, Vidin, Semendire, Niğbolu, İzvornik beylerine 

Sefer için gemi yapımı işine isimleri yazılı çavuşlar mübaşir olarak tayin 
edildiklerinden, kendilerine gemi malzemesi vs. tedârikinde her türlü yardımın yapılması ve 
hiçbir hususta sıkıntı çektirilmemesi. 

Bursa kadısına 

Semerci Ahmed'in Dere isimli mevkide yaptığı değirmenin çevreye verdiği 
zararla ilgili olarak yapılan araştırmada bazı müphem noktalar bulunduğundan, bunların da 
gözönüne alınarak yeniden bir araştırma yapılması ve neticenin arzedilmesi. 

İznikmid Kadısına 

Daha önce kendisinden, İzmir'den İznikmid'e gittiği haber alınan kuru yemiş 
yüklü gemileri İstanbul'a göndermesi istendiği halde kendisinin sırf tamahkârlığından dolayı 
bu geminin İzmir'den gelmediğini bildirmiş olduğu; halbuki kendisinden geminin durumunu 
bildirmesi değil geminin İstanbul'a gönderilmesi istendiğinden, derhal sözkonusu gemileri 
yükleriyle birlikte İstanbul'a göndermesi. 

Bursa beyine, Kite ve Mihaliç kadılarına ve Balıkesir Kadılığı'ndan ma‘zul 
Mevlâna Bostan'a 

Kirmasti nehri etrafındaki mirî bostanlar hizmetinde görevli Hüseyin'in şer‘-i 
şerife aykırı sözler sarfettiğine dair şikâyette bulunulduğundan, adı geçenin durumunun 
yerinde teftiş edilerek sâbit olan suçlarının bildirilmesi. 
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28 Rebiülahir 973  (22 Kasım 1565) 

Lapseki kadısına 

Mirî gemilerin inşâsı için gerekli olan kerestenin tedâriki görevinin Mihaliç, 
Edremid, Duzla, Ezine, Biga, Balya, Gönen, Manyas ve Çan kadılarına verildiği; kendisine 
de bunları kontrol etme görevi verildiğinden, gerekli kerestenin eksiksiz olarak ve 
zamanında tedâriki hususunda gerekli gayreti göstermesi. 

Anadolu ve Karaman beylerbeyilerine 

Malta seferine katılan ve Vezir Mustafa Paşa tarafından haklarında inayet 
ricasında bulunulan isimleri yazılı sipâhi ma‘zulleri ile müteveffâ sipâhi çocuklarından 
kanunnâme gereğince timara hak kazanmış olanlara timar tevcih edilmesi. 

Yeniçeri ağasına 

Malta seferine katılmış olan yeniçerilerden solaklık rütbesi verilen beşinin 
bölüğe alınması, timar tevcih edilmiş olan dördünün timara çıkarılması ve ayrıca acemi 
oğlanları bölükbaşılarından iki yüz adedinin de Kapıkulu Ocağı'na alınması. 

Rumeli beylerbeyine 

Daha önce, Yanya sancağı sipâhilerinden dört bin ve daha az akçelik timara 
mutasarrıf olanların, kıyıların muhâfazasına gönderilmesinin emredildiği; şimdi de Yanya 
sancakbeyine, kalan sipâhileri ile birlikte sancağına dönüp muhâfazada olması 
emredildiğinden, kendisine sancağına gitmesi için izin verilmesi. 

Yanya beyine 

Denizlerde düşman gemileri gezmekte olduğundan yanında bulunan sancağı 
sipâhileri ile birlikte sancağına dönerek kıyılardaki nahiye, köy ve kaleleri düşmandan 
gelebilecek zararlara karşı koruması. 

Şam beylerbeyine 

Bir yerdeki karışıklığın bastırılması ya da eşkıyanın yakalanması için asker 
göndermek gerektiğinde sancakbeyi, zaîm, sipâhi ve yeniçerilerin o hususta ayrı bir emir 
bulunmadığı gerekçesi ile gitmek istemedikleri bildirildiğinden, gitmek istemeyenlerin 
başkalarına ibret olacak şekilde cezalandırılmak üzere isimlerinin yazılıp bildirilmesi. 

Solkol Alaybeyi Hüsrev'e 

Yeni tayin olunduğu Klis sancağına giderken, halka zulmettiğine dair hakkında 
bazı kişiler tarafından şikâyette bulunulan Yenipazar kadısının durumunu öğrenmek için 
Yenipazar'a da uğrayıp tarafsız kişilerden soruşturarak şikâyetlerin aslını öğrenmesi ve 
edindiği bilgileri arzetmesi. 
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İstanbul'dan Mora'ya kadar Rumeli sahillerinde bulunan sancakların beyleri 
ve kazaların kadıları ile Adana'ya kadar Anadolu sahillerinde bulunan 

sancakların beyleri ve kadılarına 

Düşmanın Girit adası açıklarında, kıyılara saldırma amacında olan kırk parça 
gemisi bulunduğu haber alındığından, bunlara karşı uyanık bulunulması ve kıyılardaki kale, 
nahiye ve köylerin gereği gibi korunarak düşmandan halka herhangi bir zarar erişmesine 
meydan verilmemesi. 

Mora beyine 

Anabolu Azebleri Ağası Cafer'i öldürenlerin siyâset olunmaları emredildiği 
halde hapisten salıverildikleri duyulduğundan, kadı'nın görevinden alındığı; kâtillerin, 
kadı'nın bilgisi dahilinde serbest bırakılmışlar ise kadı tarafından, kendi bilgisi dahilinde 
serbest bırakılmışlar ise kendisi ve kadı tarafından mutlaka bulunarak siyâset olunmaları ve 
emrin yerine getirildiğinin bildirilmesi. 

Kavala kaptanına 

Kocaili Sancağı Beyi Ali Bey, düşman gemilerinden haber almak üzere o tarafa 
gönderildiğinden, yanındaki gemiler ile Sakız'a kadar kendisine eşlik etmesi ve önceki emir 
gereğince İstanbul zahîresi için gemilerle zahîre göndermeye devam etmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Daha önce İskenderiye Kaptanı Ali ile gönderilen gemilerin çeşitli ihtiyaçları 
için Mısır Hazinesi'nden yapılan harcamayı karşılamak amacıyla halktan toplanması gereken 
avârızın affedildiği, ancak bundan sonra gönderilecek donanma için avârız toplanmasının 
gerektiği; ayrıca mirîye ait köy ve mezraaların o bölgede görev yapan ümerâ, kul tâifesi ve 
müteferrikalardan bazılarına kiralanarak halka haksızlık yapıldığı haber alındığından, 
bundan sonra mirî arazinin kimseye kiralanmaması, emânet veya iltizam usulü ile 
zaptedilmesi. 

Yenişehir kadısına 

Sâbık Yemen Beylerbeyi Mahmud, İstanbul'a gelip giden bazı şahıslara ait 
hayvanların öteden beri müteveffâ Süleyman Paşa'nın Yenişehir'deki hanlarında kışladığını 
belirterek kendi develeri için de aynı iznin verilmesi talebinde bulunduğundan, bu hususta 
kendisine izin verilmesi ve zahîre tedâriki hususunda da kendisine yardımcı olunması. 

Alâiye sancağı beyine 

Menteşe Beyi Ahmed Bey tarafından, kendisine bu hüküm gönderilerek 
denizlerin muhâfazasına tayin olunan iki kadırga için cenkçi talebinde bulunursa Alâiye 
sancağı sipâhilerinden istenilen miktarda cenkçi seçip Menteşe beyine göndermesi. 
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Menteşe, Rodos, Midilli ve Sığacık beylerine 

Mısır gemilerini sâlimen boğaza getirme, düşman gemileri hakkında bilgi 
toplama ve derya muhâfazasında bulunma görevleri ile o taraflara gönderilmiş olan Kocaili 
Sancağı Beyi Ali Bey'e gereken yardımın yapılması. 

Menteşe beyine 

Kendisi sefere gittikten sonra ehl-i fesâd suhte tâifesinin halkın evini basıp 
yağmaladığı, bunların bir kısmının kardeşi köy kethüdâsı, nâib, hatib olduğu için 
yakalanamadıkları hususu ile kürekçi ihtiyacının giderilmesi için ağır suçluların küreğe 
konulmak üzere kendisine verilmesine dair gönderdiği mektubun alındığı; ehl-i fesâdın 
yakalanarak kendilerinden davacı olanlarla davalarının görülmesi ve şer‘an kısas lâzım 
gelenlerin kısas edilmesi, kısas lâzım gelmeyenlerin ise küreğe konulması; bunlara yardım 
ve yataklık yaptığı şer‘an sâbit olanlar ile daha önce suçu sâbit olmuş olan ağır suçluların da 
aynı şekilde küreğe konulması; cenkçi ihtiyacının ise sipâhilerden karşılanması. 

Şehzâde hazretleri lalasına 

Şehzâdenin âmillerinin, bu hükmü getiren şahıslarla vergi konusunda 
anlaşmazlıkları olduğu, bunun halli için daha önce gönderilen hüküm gereğince davaları 
görülüp amillerin bunları rahatsız etmemesine hükmolunduğu halde âmillerin bu hükme 
uymayarak bunlara zulmetmeye devam ettikleri bildirildiğinden, bir kadı ve bir adam 
görevlendirilerek bunların bir daha Asitâne-i saâdet'e gelmelerine ihtiyaç kalmayacak 
şekilde bu meselenin çözüme kavuşturulması. 

Midilli ve Sığacık beylerine 

Kocaili Sancağı Beyi Ali ile buluşarak düşman hakkında bilgi toplamaları 
hususunda daha önce gönderilen emri yerine getirirken Golos iskelesine de gidip orada 
bulunan Dubrovnik gemilerini İstanbul zahîresi için İstanbul'a göndermeleri. 

İznik kadısına 

İznik reâyâsının, kendilerinin daha önce yükümlü tutuldukları gemi kerestesi ve 
Bilecik Madeni'ne zahîre tedâriki hizmetinin yanı sıra son olarak yükümlü tutuldukları odun 
tedâriki hizmetini ifa etmeye güçleri bulunmadığına dair şikâyette bulundukları 
bildirildiğinden, odun tedâriki hizmetinin kereste hizmeti ile birlikte yürütülmesi. 

Bağdad beylerbeyi ve kadısı ile Erbil kadısına 

Erbil'de isimleri yazılı bazı şahısların sahtekâr, hilekâr, düzenbaz ve dolandırıcı 
oldukları, daima sancakbeyi ve subaşıların yanında bulunup haksız yere gammazlık yaparak 
Müslümanları hapsettirip paralarını aldıkları ve çeşitli bid‘atler ihdas ettiklerine dair 
Erbil'den gelen bazı kişiler şikâyette bulunduklarından, halktan ve ileri gelenlerden bu 
şahısların durumlarının soruşturulması ve durum arzedildiği gibi ise bildirilmesi; adı geçen 
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şahıslara da durumlarını düzeltip bu gibi işler yapmamaları hususunda tenbihte bulunulması; 
ayrıca şer‘-i şerife, kanunlara ve teâmüllere aykırı bir bid‘at varsa derhal kaldırılması. 

Bağdad beylerbeyi İskender Paşa'ya, Bağdad ve Erbil kadılarına 

Sancakbeyi Bekir'in reâyâya zulmettiği, subaşıları, kethüdâsı ve etrafındaki 
yirmi kadar kişinin şer‘-i şerife ve kanuna aykırı olarak fakir fukaranın mallarını ellerinden 
aldıkları ve sebepsiz yere hapsettiklerine dair Erbil'den gelen bazı kimselerin şikâyette 
bulunduğu, ancak Erbil kadısının ise bu şikâyetlerin aslı olmadığını, halkın sancakbeyinden 
memnun olduğunu bildirdiği; bu durumda gerek şikâyetçilerin iddialarının, gerekse Erbil 
kadısının bildirdiği hususların hak üzere teftiş edilerek kimin üzerine hak sâbit olursa alınıp 
sahibine verilmesi ve sonucun arzedilmesi; eğer durum kadı'nın bildirdiği gibi ise gerçeğe 
aykırı arzuhal sunanların, haklarından gelinmek üzere, kimler olduklarının bildirilmesi. 

Şam beylerbeyine 

Beyrut'un Cerd nahiyesine bağlı Dürzî Ayn-ı Dâre köyü halkının âsi oldukları 
ve vergilerini vermedikleri, hatta işi mal-ı mirî tahsilinde görevli sipâhinin evini basmaya 
kadar vardırdıkları, ellerinde çok miktarda gelişmiş tüfekler bulunduğu, haklarından gelmek 
için şimdiden gerekli tedbirler alınmazsa ileride daha büyük karışıklıklar çıkarabilecekleri, 
ayrıca Nablus'a bağlı Muayyed ( ) köyünün de eşkıya yatağı olduğu, buradaki eşkıyanın 
Safed, Leccun, Gazze ve Kudüs yollarını kestikleri bildirildiğinden, gerekli tedbirler 
alınarak sözkonusu eşkıyanın ne şekilde mümkün ise mutlaka ele geçirilip başkalarına ibret 
olacak şekilde haklarından gelinmesi; ancak bu yapılırken haksız yere, kendi halinde olan 
insanlara da zarar verilmemesi. 

Budun beylerbeyine 

Budun Kalesi'nde ve o bölgedeki diğer kalelerde, yirmi iki, on sekiz, on altı, on 
dört ve on bir vukiyyelik gülleler atabilen ne kadar top ve şayka bulunduğu ile bunların 
kundak, araba gibi levâzımâtının ne kadarının kullanıma elverişli olduğunun ve cephâne 
mevcudunun tesbit edilip bildirilmesi. 

Kavala dizdarına 

Kavala kaptanına, yeni görevinin ifası esnasında, istediği miktarda hisar eri 
verilmesi; ayrıca bundan sonra mahlûl hisar gedikleri için yapılacak arzların da doğrudan 
kendisi tarafından değil, Kavala kaptanı vasıtası ile yapılması. 

Semendire beyine 

Semendire ve Belgrad'da ne kadar darbzen bulunduğunun ve levâzımâtının 
kullanıma elverişli olup olmadığının bildirilmesi. 
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2 Cemaziyelevvel 973  (25 Kasım 1565) 

Karaman ve Rum beylerbeylerine 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden 
beylerbeyilikleri dahilindeki tüm sancakbeyi, alaybeyi, çeribaşı ve sipâhileri ile birlikte 
eksiksiz ve tam techizatlı olarak sefere hazır olmaları ve daha sonra ne zaman, nerede 
toplanmaları emredilirse orada toplanmaları; bu hususta her bir sancakbeyine hitaben ayrı 
ayrı yazılmış emirlerin de onlara iletilmek üzere kendilerine gönderildiği. 

Semendire beyine 

Düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, daha önce 
kendisinden tedârik etmesi istenen arpa ve undan şimdiye kadar ne kadarının tedârik 
edildiğinin bildirilmesi. 

Semendire beyine 

Semendire'de yapılacak köprü için elinde yeterli miktarda çivi mevcut değilse 
ihtiyaç miktarı çiviyi Samakov'da demir hizmetinde bulunan Dergâh-ı muallâ çavuşlarından 
Müstedam Çavuş'tan temin etmesi. 

Teke beyine 

Evleri yağmalanan Arapların eşya ve hayvanlarının teftişi hususundaki emre 
istinaden şer‘-i şerife davet olundukları halde davete icabet etmedikleri bildirilen ve emr-i 
şerifde isimleri zikredilen zanlıların yakalanarak küreğe gönderilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, 
beylerbeyiliği dahilindeki bütün sancakbeylerinin sefere hazırlanmaları için her birine 
hitaben ayrı ayrı yazılmış hükümlerin kendisine gönderildiği, bu hükümleri ilgili 
sancakbeylerine ulaştırması. 

İnebahtı'da bulunan Çerkes Süleyman Reis'e 

İnebahtı civarında bulunan levend reislerinden Osmanlı ülkesine zarar vermeyen 
ve dostluk üzere bulunanların rahatsız edilmemesi, ehl-i fesâd olanların ise yakalanıp 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi; ayrıca itimad edilen reislerden isteyenlerin on sekiz oturaklı 
gemi yapmalarına izin verilmesi ve etrafa zarar vermeyen levendlere bedeli mukabilinde 
peksimed verilmesi. 

Preveze, Ayamavra ve İnebahtı kadılarına 

İnebahtı'da bulunan gönüllü reislerden Çerkes Süleyman Reis'in, zararsız 
olduklarına dair kefil olduğu levendlere on sekiz oturaklı gemi yapma izni verildiğinden, 
kendilerine talep ettikleri takdirde bedeli mukabilinde peksimed verilmesi. 
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Rumeli beylerbeyine 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, yanında 
bulunan veya bulunmayan tüm sancakbeyi, alaybeyi ve sipâhilere eksiksiz ve tam techizatlı 
olarak sefere hazır olmaları hususunda gerekli tenbihte bulunması ve kendisinin Üsküp veya 
Köstendil'de kışlayıp emrindeki askerlere sefer zamanına kadar izin vermesi; daha sonra ne 
zaman, nerede toplanmak emredilirse, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden, orada 
toplanılması. 

Çirmen beyi olup Akıncı beyi olan Süleyman Bey ile Silistre beyine 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, eksiksiz 
ve tam techizatlı olarak sefere hazırlanmaları için emri altında bulunan sipâhi ve akıncılara 
sefer zamanına kadar izin verip, daha sonra nerede, ne zaman toplanmak emredilirse 
herhangi bir aksaklığa meydan vermeden orada toplanılması. 

Sağ Ulûfeciler Ağası Mehmed Ağa ile Sol Ulûfeciler ağasına ve Sağ Garibler 
Ağası Hasan Ağa'ya 

Rumeli beylerbeyine Üsküp'te kışlaması emredildiğinden, kendilerinin de 
bölükleriyle birlikte Südde-i saâdet'e gelmeleri. 

Aydın beyine ve Lala Cafer Bey'e 

Sığla Beyi Hızır Bey, gemilerinde kürekçiye ihtiyaç bulunduğunu bildirip 
suçlulardan kürekçi gönderilmesini talep ettiğinden, Aydın ve Saruhan'da siyâsete mahkûm 
olmayan ağır suçlulardan suçu şer‘an sâbit olmuş olanların Hızır Bey'e gönderilmesi ve ne 
kadar suçlu gönderildiğinin defter edilip bir sûretinin Südde-i saâdet'e diğerinin ise adı 
geçen beye gönderilmesi. 

Teke beyine 

Kâfirlere ait bir geminin Demre'de karaya vurup yüz otuz kişinin karaya çıktığı 
haber alındığından, derhal toprak kadısı ile üzerine gidip geminin cinsi, uyruğu, geliş amacı, 
taşıdığı yük, kaç kişinin karaya çıktığı, ölen yolcu ya da yağmalanmış mal olup olmadığı vs. 
hususları iyice araştırıp ayrıntılı olarak yazıp bildirmesi ve eğer karaya çıkanlar harbî 
kafirler ise içlerinden işe yarar birini Südde-i saâdet'e gönderip diğerlerini hapsetmesi. 

Ağrıboz ve Koloz kadıları ile Menteşe beyine 

Sığla Beyi Hızır Bey, yanında bulunan mirî gemilerle deniz muhâfazasına 
çıktığında, Ağrıboz, Koloz ve Menteşe taraflarına gelip bedeli mukabilinde yiyecek ve 
zahîre tedârik etmek istediği takdirde, kendisine yeterli miktarda zahîre tedârik edilmesi, bu 
hususta adı geçene kimsenin müdahalede bulunmasına izin verilmemesi. 

Sığla beyine 

Deniz muhâfazasına çıkacağı zaman gemide istihdam edeceği cenkçileri, Malta 
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seferine katılmış olan doksan sipâhi arasından seçmesi. 

İznik kadısına 

Hâssa kadırgalarına kereste kesilmesi için köylere hizmet tevzîi yapıldığı sırada 
müteveffâ Ali Paşa Evkâfı'na bağlı Hedne ve Süfer köylerinin, muafnâmeleri olduğunu öne 
sürerek görev kabul etmedikleri ve tevzî tezkiresini yırttıkları bildirildiğinden, tezkireyi 
yırtanın yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi ve diğerlerine de yükümlü oldukları 
hizmetin ifa ettirilmesi. 

Silivri kadısına 

Köprü yapımında kullanılmak üzere Samakov'dan arabalarla gönderildiği, ancak 
taşımak için otuz altı adet deveye ihtiyaç bulunduğu bildirilen çivileri iyi bir yerde muhâfaza 
etmesi ve hava şartları uygun olup kendisinden bunları göndermesi istendiğinde de araba 
kiralayarak göndermesi. 

Malkara ve Tekfurdağı kadılarına 

İstanbul'da zahîre sıkıntısı çekildiğinden, Malkara ve Tekfurdağı'nda gerek 
madrabazların, gerekse diğer kişilerin ellerinde bulunan zahîrenin, kendilerine yetecek 
kadarı bırakıldıktan sonra kalanının günlük narh üzerinden sattırılıp İstanbul zahîresi için 
oraya gelen gemilere yükletilerek İstanbul'a gönderilmesi. 

Pojega sancağı kadılarına 

Pojega'daki barkanların tamiri ve küffârın def‘i için reâyâdan adam 
gönderilmesine kadıların engel olduğuna dair Pojega Beyi Nasuh tarafından şikâyette 
bulunulduğundan, gerekli olduğu takdirde beylerin kale tamiri vs. için reâyâdan adam 
almalarına engel olunmaması. 

Selanik beyine 

İstanbul'un zahîre ihtiyacını temin için Selanik'de bulunan rençber gemilerine 
buğday yüklenerek İstanbul'a gönderilmesi. 

Mora, Yanya, Karlıili ve İnebahtı beyleri ile kadılarına 

Deryaya ve küffâra tereke verilmemesine dair daha önce gönderilmiş olan emrin 
gereğinin yerine getirilmesi hususu ile bizzat ilgilenilerek, gerek Havâss-ı hümâyun ve 
gerekse diğer hâslardan elde edilen terekenin küffâra ve deryaya verdirilmemesi. 

Akdeniz kıyılarında bulunan kazaların kadılarına 

Deryaya ve küffâra tereke verilmemesine dair daha önce gönderilmiş olan emrin 
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gereğinin yerine getirilmesi hususu ile bizzat ilgilenilerek gerek Havâss-ı hümâyun ve 
gerekse diğer hâs, zeamet ve timarlardan elde edilen terekenin küffâra ve deryaya 
verdirilmemesi. 

Mora beyine 

Daha önce işlenmesi istenen güherçilenin işlenmeye başlanıp başlanmadığının, 
başlandı ise ne kadar işlendiğinin ve nasıl tedârik edildiğinin bildirilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Düşmanın dağıldığına dair gönderdiği mektubun alındığı; bu durumda 
emrindeki askerlere yerlerine dönmeleri için izin vermesi, ancak İlkbahar'da sefere 
çıkılacağını da hatırlatıp eksiksiz olarak sefere hazır olmaları hususunda kendilerine tenbihte 
bulunması. 

Eflak voyvodasına 

Sefer-i hümâyun için Niğbolu'da gemi yapımı ile görevlendirilen İskender 
Çavuş'a her hususta yardımcı olunması. 

Alasonya kadısına 

Vezir Ahmed Paşa hâslarına dahil olan Alasonya'nın Diranya ve Ranko köyleri 
reâyâsının kaçtıkları bildirildiğinden, olayın aslının araştırılarak, reâyânın niçin kaçtıklarının 
ve yerlerine kimlerin geldiğinin ayrıntılı olarak yazılıp arzedilmesi. 

4 Cemaziyelevvel 973  (27 Kasım 1565) 

Yeniçeri ağasına 

Malta seferinde yararlık gösteren bin beş yüz yirmi altı yeniçerinin sipâhi 
oğlanlığı, silahdarlık, zağarcılık, sekbanlık, solaklık, bölükbaşılık rütbeleri ve timar ve 
buçuk tevcihi ile taltif edildiklerinden, sözkonusu taltifâtın kanunlarına uygun olarak 
dağıtılması. 

Tekfurdağı, Keşan ve Hayrabolu kadılarına 

İstanbul'da zahîre sıkıntısı çekildiğinden, kazaları dahilinde kimin elinde tereke 
mevcutsa kendilerine yetecek kadarı alıkonulup kalanının günlük narh üzerinden sattırılması 
ve Rodosçuk ile Rodosçuk'a yakın iskelelere indirtilip İstanbul zahîresi için gelen gemilere 
yükletilerek Tekfurdağı müsellemleriyle İstanbul'a gönderilmesi. 

İstanbul'dan Ağrıboz'a varıncaya kadar yalılarda bulunan kazaların 
kadılarına 

İstanbul'da zahîre sıkıntısı çekildiğinden, kazaları dahilinde madrabazların veya 
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başka kişilerin ellerinde ne kadar zahîre varsa kendilerine yetecek kadarının bırakılıp 
kalanının gemilere yükletilerek İstanbul'a gönderilmesi. 

Bağdad ve Basra beylerbeyilerine 

Devlete karşı isyan halinde olan Ulyan oğlu isimli âsinin memleketine Osmanlı 
ülkesinden yiyecek, silah ve gemi levâzımâtı gönderildiği ve ölülerinin Osmanlı ülkesine 
gömüldüğü haber alındığından, bu husus ile bizzat ilgilenilerek sözkonusu âsinin Osmanlı 
ülkesinden bu şekilde fayda temin etmesinin önüne geçilmesi ve hiç kimsenin bu emre 
aykırı hareket etmesine izin verilmemesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Kendisine daha önce de emredildiği üzere bol miktarda güherçile işletip hazır 
olanları Basra'dan gönderilenlerle birlikte Haleb'e göndermesi, bugüne dek ne kadar 
güherçile işlenip gönderildiğini ve daha ne kadar işleneceğini yazıp bildirmesi; bu hususta 
Basra beylerbeyine yazılan ve kendisine gönderilen hükmü de Basra'ya ulaştırması; ayrıca 
İran'a, ihracı yasaklanmış olan yiyecek, silah vs. gönderildiği haber alındığından, bunun 
önlenmesi için de gerekli tedbirleri alması. 

Basra beylerbeyine 

Kendisine daha önce de emredildiği üzere bol miktarda güherçile işletip 
Bağdad'a göndermesi ve bugüne dek ne kadar güherçile işlenip gönderildiğini ve daha ne 
kadar işleneceğini yazıp bildirmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Diyarbakır'da mevcut güherçilenin bir miktarını alıkoyup kalanını İstanbul'a 
gönderilmek üzere Haleb veya Trablus'a göndermesi ve daha sonra Bağdad'dan gelecek 
güherçileden, gönderilen kadarını alıp yerine koyması; ayrıca yeni defterdar gelinceye kadar 
mirî tahsilatı kendisinin yürütmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemesi.  

Mısır beylerbeyine 

Mısır mukâtaalarının geçen sene ve bu seneki hesapları ile anbarlara dahil olan 
ve satılan tereke miktarlarını gösterir muhasebe sûretlerinin hazırlanıp gönderilmesi; ayrıca 
bugüne kadar Mısır'daki tahıl ambarları kıtlık zamanları için dolu tutulageldiğinden, hâlen 
ambarların boş mu, dolu mu olduğunun, boş ise âdete aykırı olarak niçin boşaltıldığının 
yazılıp arzedilmesi. 

Sakız beylerine 

Âdet üzere her sene Sakız'dan Südde-i saâdet'e gönderilmekte olan on bin 
altının bu sene gönderdikleri adam tarafından eksik teslim edildiği, sözkonusu şahıs taahhüd 
ettiği sürede parayı getirmediğinden bu paranın tahsili için Hüseyin Çavuş'un Sakız'a 
gönderildiği; bu paranın sözkonusu şahıstan tahsil edilerek adı geçen çavuşa teslim edilmesi. 
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Midilli beyine 

Sakız'dan her sene gönderilmekte olan on bin altını, bu sene getiren adamın 
eksik teslim etmesi ve taahhüd ettiği sürede de kalanını getirmemesi üzerine eksik kısmın 
tahsili için Hüseyin Çavuş'un Sakız'a gönderildiği ve Sakız beylerine de bu hususta hüküm 
yazıldığı; bu paranın tahsili hususunda kendisi tarafından da gerekli gayretin gösterilmesi. 

Sultan Hüseyin Beye 

Gönderdikleri mallar karşılığında birkaç tohumluk sakat aygır isteyen kişilerin 
isteklerinin kabul edilip binmeye elverişli olmayan birkaç sakat aygır bulunup gönderilmesi. 

Erzurum beylerbeyine 

Serhaddin durumu hakkında gönderdiği mektubun alındığı; bundan sonra da 
aynı şekilde o bölge ile ilgili haberleri göndermeye devam etmesi. 

Ada kadısına 

Güherçile işlenmesi için gerekli olan kömürün hazırlanıp hayvanlara ve 
arabalara yükletilerek İznikmid'e gönderilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Mısır sancakbeylerinden olup hâlen Mekke suyollarının yapımı işini yürütmekte 
olan İbrahim Bey'in, vefat eden oğullarına ait ulûfenin bir kısmının, Mekke suyolu 
yapımında çalışanlara dağıtılması yolundaki talebi kabul edildiğinden, sözkonusu ulûfenin 
ilgili kısmının İbrahim Bey'in göndereceği defterde isimleri yazılı olan şahıslara tasarruf 
ettirilmesi. 

Mekke suyolu hizmetinde bulunan İbrahim Bey'e 

Vefat eden oğullarına ait ulûfenin bir kısmının Mekke suyolu hizmetinde 
çalışanlara dağıtılması yolundaki talebi kabul edildiğinden, sözkonusu ulûfenin ilgili kısmını 
hakedişlerine göre ilgililere dağıtıp tanzim edeceği defteri Mısır beylerbeyine göndermesi. 

Bursa kadısına 

Daha önce gönderilmesi istendiği halde bulunamadığı bildirilen Bursa'nın 
Deveciler Mahallesi'nde oturan Koca Üstad lakaplı Zerbaftcı Hacı Mehmed'in mutlaka 
buldurulup gönderilmesi. 

Van beylerbeyine 

Kul tâifesinden ve halktan bazı kimselerin İran'a, ihracı yasak olan at, silah vs. 
mallar sattıkları haber alındığından, bu husus üzerinde önemle durularak ihracı yasak 
malların dışarıya satılmasına izin verilmemesi ve emre aykırı hareket edenlerin yazılıp 
bildirilmesi. 
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10 Cemaziyelevvel 973  (3 Aralık 1565) 

Hüdavendigâr, Menteşe, Kastamonu, Kocaili, Kengırı, Sultanönü, Karesi, 
Tekeili, Hamidili, Karahisâr-ı Sâhib, Biga, Aydın, Bolu, Alâiye, Niğde, 

Kırşehir, Akşehir, Bozok, İçil, Beyşehir ve Aksaray beyleri ile Saruhan ve Kütahya'daki 
şehzâde lalalarına 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, sancakları 
dahilindeki bütün alaybeyi, çeribaşı ve sipâhilerin eksiksiz ve tam techizatlı olarak sefere 
hazırlanmaları ve daha sonra gönderilecek hükümde ne zaman, nerede toplanılması 
emredilirse eksiksiz olarak orada toplanmaları. 

Kudüs-i Şerif kadısına 

Kudüs'te yeni açılan kahvehânelerin birer fesad yuvası olduğu ve Müslümanları 
ibâdetten alıkoyduğundan bahisle bunların kapatılması gerektiği yolunda kendisi tarafından 
yapılan talep uygun görüldüğünden, sözkonusu kahvehânelerin kapatılması ve emre 
uymayanların isimlerinin bildirilmesi.  

Sultan Murad lalasına ve Manisa kadısına 

İçki alım satımı yasak olduğu halde bazı fâsık kimselerin açıkça içki sattığı ve 
içtiği, kasaba halkının da bunlardan rahatsız olduğu bildirildiğinden, bu durumun önüne 
geçilerek yasağın titizlikle uygulanması ve karşı gelenlerin cezalandırılması. 

Golos kadısına 

Mirî hâssa kadırgaların kürekleri için gerekli olan ağacın tedâriki maksadıyla 
Menteşe Beyi Ahmed Bey'in Golos'a gönderdiği adama, bedeli mukabilinde ağaç tedârik 
etmesi hususunda yardımcı olunması. 

Tekfurdağı kadısına 

Üsküdar'da bulunan imâret için satın alınıp anbara konulmuş olan tahılı 
gemilerle getirmek üzere oraya gelen vakıf görevlisine zorluk çıkarılmaması, ancak bu 
bahâne ile başkalarının hârice tahıl çıkarmasına da izin verilmemesi. 

Mısır beylerbeyine 

Daha önce İskenderiye Kaptanı Ali ile gönderilen gemilerin çeşitli ihtiyaçları 
için Mısır Hazinesi'nden yapılan harcamayı karşılamak amacıyla halktan toplanması gereken 
avârızın affedildiği; ancak bundan sonra gönderilecek donanmanın ihtiyaçları için avârız 
toplanacağı; ayrıca Mısır'daki bazı mirî köy ve mezraaların bir kısım devlet görevlilerine 
kiralanarak reâyâya haksızlık yapıldığı haber alındığından, bundan sonra hiçbir görevlinin 
bu şekilde köy ve mezraa tasarruf etmesine izin verilmemesi ve mirî arazinin eskiden olduğu 
gibi emânet veya iltizam usulü ile işletilmesi. 
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Ankara ve Seferihisar kadılarına 

Halka zulüm ve kötülük yaptıkları için umumî teftişe tâbi tutulmaları emredilen 
ancak etraf kazalardan gelen birçok ehl-i fesâdın mahkemeye müdahale etmesi ve hak talep 
edenlerin çokluğu sebebiyle Kengırı beyi mahkemeyi terk ve tatil ettiği için teftişleri 
yapılamayan Kurşunlu kazasının Bozkuş köyünden Derviş ve oğlu Murad adlı sipâhilerin 
teftişi görevinin kendilerine verildiği; adı geçenlerin teftiş edilerek üzerlerine sâbit olan 
hakların alınıp sahiplerine verilmesi ve ayrıca sâbit olan suçları da varsa kendilerinin 
hapsedilip durumun arzedilmesi. 

Erzurum beylerbeyine 

İran'dan kaçarak Başaçuk Melik'e sığındığı ve aradaki antlaşma gereğince 
İranlılar tarafından birkaç defa geri istendiği halde iade edilmediği bildirilen Gürcü 
beylerinden Portar'ın kardeşinin karısının mutlaka buldurulup İran'a geri gönderilmesi; 
ayrıca Erzurum Beylerbeyiliği'ne bağlı sancakbeylerine de, İran ile yapılmış olan 
antlaşmaya aykırı herhangi bir iş yapmamaları hususunda sıkı tenbihte bulunulması. 

Canpolad Bey'e, Türkmen kadısı Abdülkâfî'ye ve Trablus beyine 

Haleb Defterdarı Derviş Bey'e mal-ı mirî tahsili ve hazine ile ilgili hususlarda 
yardımcı olunması. 

11 Cemaziyelevvel 973  (4 Aralık 1565) 

Üsküp beyine ve Pirlepe kadısına 

Yaptıkları kötülüklerden dolayı halkın ayaklanmasına sebep olan ve 
yakalanarak işledikleri suçlara göre siyâset ya da kürek cezası ile cezalandırılmaları 
emredilen ancak firar ettikleri için yakalanamayan ve daha sonra da Sancakbeyi Üveys'in 
başka sancağa tayin edilmesinden dolayı cezalandırılamayan zimmîlerin mutlaka 
yakalanarak işledikleri suçlara göre birkaçının siyâset olunması, birkaçının da küreğe 
konulmak üzere Dergâh-ı mualla'ya gönderilmesi. 

Üsküp beyi ile Kırçova ve Pirlepe kadılarına 

Vezir Mustafa Paşa hâslarına dahil olan Pirlepe varoşu ve Morhova nahiyesi 
zimmîlerinin voyvodalarından şikâyet ettikleri, fakat mahkemede delil göstermeğe muktedir 
olamadıkları; bu arada voyvodanın da bu zimmîlerden iki senelik alacağı olduğunu söyleyip 
tahsilini talep etmesi üzerine binden fazla zimmînin sopa ve taşlarla mahkemeye saldırmaya 
kalkıştıkları ancak cuma günü olması münasebetiyle Müslümanların çoğu mahkeme 
kapısında hazır bulundukları için bu zimmîlerin dağıtıldığı Pirlepe Kadı Nâibi Ahmed 
tarafından bildirildiğinden, sözkonusu zimmîlerin elebaşılarının yakalanarak derhal Dergâh-ı 
mualla'ya gönderilmesi. 
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Arap defterdarına 

Eskiden Havâss-ı hümâyun'a dahil olduğu halde şu anda sipâhi timarı olan üç 
bin akçelik Bâc-ı Tarîk-i Hordum'un yeniden Havâss-ı hümâyun'a dahil edilmesi. 

19 Cemaziyelevvel 973  (12 Aralık 1565) 

Kengırı, Karahisâr-ı Sâhib, Çorum, Kocaili, Karesi, Menteşe, Alâiye ve Biga 
beylerine* 

Daha önce gönderilen emirle kara seferine hazırlanmaları istenmiş iken şimdi 
deniz seferine tayin olunduklarından, nevbetleşe dirlik tasarruf eden sipâhiler dışındaki tüm 
sipâhi, zaîm ve alaybeyileri ile birlikte eksiksiz ve tam techizatlı olarak sefere hazırlanıp 
Nevruz'dan on gün önce Çorum, Kocaili ve Karahisar beylerinin İstanbul'da, diğer beylerin 
de Boğazhisarı'nda hazır bulunmaları. 

* Hükmün sonunda Karahisar beyinin tekrar kara seferine tayin olunduğuna dair kayıt 
vardır. 

Yanya Ağrıboz, Midilli, Vize, Çirmen, Avlonya, Rodos, İnebahtı, Ohri, Mora, 
İskenderiye ve Dukagin beylerine; Anadolu, Karaman ve Rum beylerbeyileri 

ile bu beylerbeyiliklere bağlı sancakbeylerine; Kütahya sancağı için Şehzâde Selim 
lalasına, Saruhan Sancağı için Sultan Murad lalasına; Marmara, Edirne, Gümülcine ve 
Yenice-i Karasu kadılarına 

Denize çıkacak olan donanma için kürekçi gönderilmesi hususunda sancakları 
dahilindeki kadılara hüküm ve adam gönderildiği; kadıları ve gönderilen adamları kendi 
hallerine bırakmayıp bizzat ilgilenerek istenilen miktarda kürekçinin bir an önce eksiksiz 
olarak gönderilmesi hususunda azamî gayreti göstermeleri. 

Sâbık Bağdad Hazine Defterdarı Ahmed Çelebi'ye 

Daha önce Diyarbakır'ı tahrire memur edilen Uzeyr Beyi Musa'nın görevine son 
verilip tahrir işi için kendisi görevlendirildiğinden, adı geçenden defterleri alıp bu hizmeti 
yürütmesi ve daha önce tasarruf etmekte olduğu yüz kırk bin akçenin karşılığını da tahrir 
esnasında ortaya çıkacak zevâidden alıp tasarruf etmesi. 

18 Cemaziyelevvel 973  (11 Aralık 1565) 

Edirne, Gelibolu, İnöz, Midilli, Ferecik, Üsküp, Selanik, Siroz, Amasya, 
Larende, Konya, Kayseri, İskilip, Merzifon, Gümüş, Kastamonu ve Taşköprü 

kadılarına 

Büyükçekmece yakınında inşâ olunacak köprü için yetenekli ustalar temin edilip 
birbirlerine kefillenerek Nevruz'da işe başlayacak şekilde gönderilmesi. 
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Yemen beylerbeyine 

Yemen'de iyi cins barut imal edildiği ve hazırda beş yüz kantar barut bulunduğu 
haber alındığından, sözkonusu barutun Hille Beyi Ahmed Bey ile Muha ve Süveyş 
üzerinden Mısır'a gönderilmesi ve bundan sonra da her yıl bin kantar barut işlenip aynı 
şekilde Mısır'a gönderilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Yemen'de mevcut beş yüz kantar barutun Muha ve Süveyş üzerinden Mısır'a 
gönderilmesi hususunda Yemen beylerbeyine hitaben yazılmış olan ve bu hükümle birlikte 
kendisine gönderilen hükm-i şerifi Yemen beylerbeyine ulaştırması ve ilkbahara kadar bin 
kantar barut yetiştirmesi; ayrıca Süveyş gemilerinin gittikleri yerden dönüp dönmediğini de 
bildirmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine ve Siirt kadısına 

Etrafına topladığı bir takım kötü kimselerle halka zulmettiği ve adam öldürdüğü 
bildirilen Hacı İsmail adlı şahıs ile avenesinin yakalanıp teftiş olunması ve adam öldürdüğü 
sâbit olursa ve kendisi de sipâhi ise hapsedilip durumunun arzedilmesi, sipâhi değil ise şer‘-i 
şerife göre cezalandırılması. 

Bolu beyine ve Bolu sancağı kadılarına 

Sancak dahilindeki kasaba ve köyleri gezip çirkin fiiller işleyen, yağma ve 
soygun yapan Çingeneler yakalanıp hapsedildiklerinde, kadıların bunları ellerinde hükm-i 
şerif bulunduğu gerekçesiyle salıverdikleri bildirildiğinden, hiç kimsenin bu şekilde şer‘-i 
şerife aykırı iş yapmasına izin verilmemesi ve bunların ellerinde bulunduğu iddia edilen 
hükm-i şeriflerin de Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Bolu beyine, Gerede ve Çağa kadılarına 

Bolu beyi tarafından gönderilen mektupta, sipâhi ve il erleri ile birlikte 
eşkıyanın üzerine varıldığında, bir kısmı elegeçirildiği halde elebaşılarının, üzerlerine 
varılacağını daha önce haber aldıkları için kaçtıkları, bunları tanıyanların da bunları ele 
vermediği bildirildiğinden, kaçmış olan eşkıyanın mutlaka yakalanıp davacıları ile 
davalarının görülmesi ve cezalandırılmaları; ayrıca eşkıyalık yapanları bilip de ele vermeyen 
veya koruyanların da tesbit edilip arzedilmesi ve bunlar hakkında, gelecek emre göre 
hareket edilmesi. 

15 Cemaziyelevvel 973  (8 Aralık 1565) 

Karaman beylerbeyi ile Konya, Turgud ve Akşehir kadılarına 

Sâbık Turgud kadısı hakkında bu hükmü getiren yedi kişi tarafından, rüşvet 
aldığı ve çeşitli suistimallerde bulunduğuna dair şikâyette bulunulduğundan, adı geçenin bu 
iddialarla ilgili olarak teftiş olunması; şayet iddialar şer‘an sâbit olursa bu kadıdan davacı 
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olan başkalarının davalarının da görülmesi ve hak sahiplerinin haklarının alınıp sahiplerine 
verilmesi; ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkarsa, o takdirde de bu yedi kişinin 
hapsedilmesi ve her iki halde de neticenin ayrıntılı olarak bildirilmesi. 

Kandıra kadısına 

Kefken İskelesi'nden kadırga kerestesi yüklenen Arap Mehmed Reis'e ait top 
gemisinin karayel fırtınasına tutularak iki parçaya ayrıldığı ve kırk kişilik mürettebattan reis 
ile dokuz görevlinin kurtulduğuna dair gönderdiği mektubun alındığı; sözkonusu geminin 
kıyıya vuran parçaları ile gemi kerestelerinin toplatılması ve durumun bildirilmesi. 

Karaman beylerbeyi ile Turgud ve Konya kadılarına 

Turgud kazasında halka zulmettikleri, hırsız ve harâmi oldukları bildirilen 
şahısların teftiş olunarak şer‘an üzerlerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi ve 
suçu sâbit olanların hapsedilip suçlarının ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

16 Cemaziyelevvel 973  (9 Aralık 1565) 

Gelibolu kadısına 

Koğrıbeli'ndeki Eştere köyünde eşkıyalık yapan dört harâminin Hüsam Reis 
tarafından Südde-i saâdet'e getirildiği; evinde eşya bulunan köy kethüdâsı Pîrî'nin de 
yakalanarak aynı şekilde adı geçen reis ile Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Lapseki ve Gelibolu* kadılarına 

Lapseki'de, Çulhaoğlu diye tanınan eşkıyanın altı defa küreğe konulduğu halde 
her defasında kurtulmayı başararak tekrar eşkıyalığa başladığı haber alındığından, adı 
geçenin derhal yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi ve hangi suçtan kaç defa küreğe 
konulup nasıl kurtulduğu, hâlen eşkıyalık yapıp yapmadığı ve iyiliğine şehadet eden kimse 
bulunup bulunmadığı hususlarının ayrıntılı olarak arzedilmesi; ayrıca Eceovası'nda Kum 
köyde sâkin olup eşkıyalık yaptıkları bildirilen şahısların da suçları sâbit görülürse küreğe 
konulmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

* Metinde Niğbolu olarak geçmektedir. 

Göynük kadısına 

Kendisinin attan düşüp ayağı kırıldığından, hâssa kadırgaları için İznikmid 
İskelesi'ne kereste indirilmesi işinin aksadığının bildirildiği; bu işin bir an önce bitirilmesi 
gerektiğinden eğer kendisi işle ilgilenemeyecek derecede güçsüz ise yerine işbilir birini 
tayin edip bu işi mutlaka bitirmesi. 

Rum beylerbeyine, Sivas ve Zile kadılarına 

Sivas'taki Abdülvahhâb-ı Gazi Zâviyesi mütevellîsi, sipâhi ve emlâk sahibi olan 
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bazı kimselerin vakıf hududuna tecavüz ettikleri yolunda şikâyette bulunduğundan, konunun 
araştırılarak vakıf arazisine kimsenin tecavüzüne izin verilmemesi. 

Şam beylerbeyine ve kadısına 

Şam'da İmâret-i Âmire mütevellîsi olan Molla Ağa aleyhinde bazı şahıslar 
tarafından verilen şikâyet dilekçesinin bir sûretinin gönderildiği; adı geçenin kendisinden 
şikâyetçi olanlarla şer‘-i şerife göre teftiş edilerek, üzerine sâbit olan hakların alınıp 
sahiplerine verilmesi ve sonucun arzedilmesi. 

Şam beylerbeyine 

Gazze sancağı sipâhilerinin, Şam Beylerbeyiliği'ne bağlı diğer sancaklardan her 
yıl bir kaç sipâhinin hacc-ı şerife gitmesine izin verilegelmiş olmasını emsal gösterip 
Gazze'den de bazı sipâhilerin Mahmil-i şerife hizmet etmek şartıyla hacca gitmesine izin 
verilmesi yolundaki talepleri uygun görüldüğünden her sene, isteyenler arasından beş 
sipâhinin mahmil-i şerife hizmet etmek şartıyla hacca gönderilmesi. 

17 Cemaziyelevvel 973  (10 Aralık 1565) 

Silistre beyine 

Boğdan voyvodası bazı ehl-i fesâdın Boğdan'a zarar verebileceklerinden 
bahisle, gerektiğinde kendisine yardım edilmesi talebinde bulunduğundan, böyle bir durum 
ortaya çıkar ve adı geçen tarafından yardım talebinde bulunulursa kendisine gereken 
yardımın yapılması. 

Kobaş kadısına 

Kobaş'ta Virbas nehri üzerinde bulunan köprünün ana yol üzerinde olmasından 
dolayı köprü civarındaki üç köyün, köprünün muhâfaza ve bakımını yapmak şartıyla 
avârız-ı divâniyye, tekâlif-i örfiyye, cerahorluk hizmeti ve sancakbeyinin teklif edeceği 
diğer hizmetlerden muaf olduklarına dair kendilerine verilmiş olan emr-i şerife aykırı olarak 
hizmet teklif edildiği yolunda şikâyette bulunulduğundan, eğer sözkonusu köyler halkı 
görevlerini eksiksiz yerine getiriyor ise kimsenin kendilerine emre aykırı olarak hizmet 
teklif etmesine izin verilmemesi. 

Bolu beyine 

Bolu'da yakalanan eşkıyalardan yedisini Bolu zindanına götürmekle görevli 
iken eşkıyaları yolda salıverip kendileri de kaçan Mustafa, Abdi ve Ferhad adlı sipâhilerin 
mutlaka yakalanmaları ve salıverdikleri eşkıyalar kendilerine buldurularak hapsedilmeleri ve 
netecenin arzedilmesi. 

Yeniçeri ağasına 
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Malta seferinde hizmette bulunan yayabaşı, solak ve yeniçeriler çeşitli rütbe ve akçe ile 
ödüllendirildiklerinden, sözkonusu rütbe ve akçelerin dağıtılarak defterinin gönderilmesi. 

Rum beylerbeyine 

Çorum sancağı sipâhilerinin derya seferine memur edildiği ve bu hususta Çorum 
sancağı beyine emir gönderilmiş olduğu; sipâhileri ile birlikte tam tekmil savaşa hazır 
vaziyette Nevruz'dan önce gelip gemilerde hizmete hazır bulunması hususunda Çorum 
sancağı beyine kendisi tarafından da ayrıca tenbihte bulunulması. 

Çorum beyine 

Sancağı sipâhileri ile birlikte derya seferine tayin olunduğundan, tam tekmil 
savaşa hazır vaziyette sipâhileri ile birlikte Nevruz'dan önce gelip gemilerde hizmete hazır 
bulunması. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Diyarbakır Vilâyeti Tahrir Emini Musa Bey'in yerine sâbık Diyarbakır Hazine 
Defterdarı Ahmed Bey tayin edildiğinden, talebi halinde kendisine, yanında istihdam etmek 
üzere kul tâifesinden yeterli miktarda adam verilmesi. 

Musa Bey'e 

Tahrir görevi sâbık Diyarbakır Hazine Defterdarı Ahmed Bey'e verildiğinden 
kendisinin, elindeki defterleri adı geçene teslim edip sancakbeyliği görevine dönmesi. 

20 Cemaziyelevvel 973  (13 Aralık 1565) 

Budun beylerbeyine 

Kendisinin daha önce gönderdiği mektuplarda Nemçe kralının ahidnâmeye 
riâyet edeceğini bildirdiği ve bunun üzerine düşman kalelerini almak üzere olan İslâm 
askerinin geri çekildiği, son gönderdiği mektupta da Nemçelilerin Kaşa'ya çekildiğini 
bildirdiği; Erdel kralından gelen mektupta ise Nemçelilerin Erdel'e geri dönüp daha önce 
fethedilmiş olan üç kaleyi aldıkları ve ikisini de kuşatmakta olduklarının bildirildiği; bu 
durumda kendisinden ve Erdel kralından gelen haberler arasında bir çelişki bulunduğundan, 
bunun sebebinin ne olduğunun arzedilmesi ve eğer Nemçelilerin ahidnâmeye riâyet 
etmedikleri doğru ise önceki emir gereğince hareket edilip Erdel'e ve diğer Osmanlı 
memleketlerine herhangi bir zarar erişmesine meydan verilmemesi. 

Erdel kralına 

Gönderdiği mektupta, İslâm askeri geri çekildikten sonra Nemçe askerlerinin 
geri dönüp hücum ederek üç Erdel kalesini aldıkları, ikisini de kuşatmakta olduklarının 
bildirildiği; ilkbaharda Nemçe üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden kendisinin 
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de tüm beyleri ve askerleri ile tam bir birlik içinde düşmana karşı koyarak memleketi 
korumak için çaba göstermeleri. 

Hâslar kadısına 

Üsküdar İmâreti için Rumeli'den gelen bal yüklü bir geminin rüzgâr sebebiyle 
karaya vurduğu ve içindeki bal fıçılarının civardaki köyler halkı tarafından yağma edildiği 
bildirildiğinden, sözkonusu fıçıların kimler tarafından yağmalandığının tesbit edilip fıçıların 
bulunması ve kimlerde ne kadar fıçı bulunduğunun bildirilmesi. 

Cezâyir beylerbeyine 

Donanma Nevruz'da sefere çıkacağından kendisine bağlı beylere sefere hazır 
olmaları hususunda emirler yazılıp gönderildiği; bu emirleri onlara ulaştırarak, her birine, 
emirleri altında bulunan bey, züamâ ve timar erbâbının tam techizatlı olarak hazırlanıp 
gemilere girmeleri mutad olan yerlerde hazır bulunmaları ve donanma geldiğinde 
donanmaya katılmaları hususunda ayrıca tenbihte bulunması. 

Üsküdar ve Kite kadılarına 

Daha önce Bursa beyine, Mihaliç kadısına ve sâbık Balıkesir kadısına verilmiş 
olan Kirmasti'de oturan Bostancı Acem'in teftişi görevinin şimdi kendilerine verildiği; bu 
husustaki emr-i şerifi, fetvayı ve arzuhal sûretini Bursa beyinden alıp adı geçeni teftiş 
etmeleri. 

Karlıili, İnebahtı, Ağrıboz, Midilli ve Rodos beylerine 

İlkbaharda düşman üzerine sefere çıkılacağından kendilerine bağlı alaybeyi, 
züamâ ve timar erbâbı ile birlikte tam techizatlı olarak sefere hazırlanıp Nevruz'dan önce 
mutad olan yerde hazır bulunup donanma geldiğinde katılmaları. 

Haleb beylerbeyine 

Birecik ve Rumkale kalelerinde, işlenmiş güherçile mevcut olduğu ve o bölgede 
güherçile işlemeye elverişli yerler bulunduğu haber alındığından, hazırda bulunan 
güherçilenin Trablus'a gönderilmesi ve güherçile işlemeye elverişli yerlerin de araştırılıp 
bulunması ve bol miktarda güherçile işlenerek Trablus'a gönderilmesi. 

Cezâyir-i Garb beylerbeyine 

O bölgede levendler tarafından esir edilmiş Fransızların isimlerinin yazılı 
olduğu ve Fransa padişahı tarafından gönderilmiş olan defterin bir sûretinin kendisine 
gönderildiği; her kimde defterde adı yazılı olanlardan biri esir olarak bulunursa elinden 
alınıp Fransa padişahının adamlarına teslim edilmesi ve bundan sonra da hiç kimsenin iki 
devlet arasındaki antlaşmalara aykırı işler yapmasına izin verilmemesi. 
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Hüdavendigâr beyine 

Zindanı yıkıp içinde bulunan gurbet tâifesinden on kişinin kaçmasına sebep olan 
üç zindancı ile sözkonusu gurbetlerin kadınlarının siyâset olunması. 

Hüdavendigâr beyine 

Kendisi ile birlikte bulunduğu mehâyif teftişinde üstün gayret gösterdiği 
bildirilen Kite Kadısı Mevlâna Abdurrahman'ın, Kite Kadılığı başkasına verilmiş oldu-
ğundan, kendisine yeni bir kadılık verilinceye kadar mehâyif teftişine devam etmesi. 

Samakov kadısına 

İstanbul'dan Samakov'a giderken Udhal köyü yakınlarında kaybolan tâcir 
Ahmed'in vârislerinin, babalarının Samakovlu bazı kişiler ile adı geçen köyün papası, 
papasın oğulları ve birkaç gurbetçi tarafından katledilip parasının ve hayvanlarının 
çalındığını iddia etmesi üzerine yapılan teftiş neticesinde iddianın doğru olduğu ortaya 
çıktığından, bu husus ile ilgili olarak adı geçen kadılarca düzenlenen sicilin bir sûretinin 
kendisine gönderildiği; sicilde isimleri yazılı olan şahısların mutlaka yakalanıp hapsedilmesi 
ve durumun arzedilmesi. 

Tekeili beyine 

Denizde parçalanan bir kâfir gemisinden otuz beş kişinin Kaş'ın Demre 
nahiyesine çıktıkları, sorgulamalarında yirmisinin Venedikli olduklarını, kalan on beşinin 
ise Fransa taraflarından olduklarını ve Kudüs'ü ziyaret maksadıyla çıkıp Kudüs'ten Kıbrıs'a 
geçtiklerini ve oradan da bu gemiye bindiklerini söyledikleri ve hepsinin de Antalya 
Kalesi'nde hapsedildiklerine dair gönderdiği mektubun alındığı; bu kişilerin verdikleri 
bilgilerin doğruluğunun, içlerinde bulunan yaşı küçük biri korkutulup konuşturulmak ve 
Venediklilerin bazı alametlerine bakmak gibi bazı yöntemlerle tesbit edilmesi ve 
arzedilmesi; ayrıca içlerinden, haber alınabilecek birinin Südde-i saâdet'e gönderilmesi ve 
kalanların da tek bir yerde değil ayrı ayrı yerlerde hapsedilmesi. 

Sigetvar'dan Erdel kralına varıncaya kadar yol üzerinde bulunan yerleşim 
yerlerinin beylerine, kadılarına ve iskele eminlerine 

Erdel kralının yanına gitmek üzere yola çıkan ve bu hükmü taşımakta olan 
Macar beyzâdesinin ve maiyyetindekilerin sağ sâlim Erdel kralına ulaştırılması. 

Silistre beyine 

Boğdan voyvodası Aleksandra, Yaşpazar kasabasında inşâ ettireceği hamam 
için parası ile Silistre'den mermer satın almak istediğinden, bu hususta kimsenin kendisine 
müdahale etmemesi. 
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22 Cemaziyelevvel 973  (15 Aralık 1565) 

Vize sancağı kadılarına 

Irgatlık vs. sebeplerle Rumeli'de bulunan bazı çingene, levend ve tatar tâifesinin 
Vize, Çorlu, Hayrabolu, Silivri, Babaeski ve Pınarhisar'da bulunan korularda ve serbest 
timarlarda toplanıp silahlanıp atlara binerek köy köy dolaştıkları, halkın hizmetkâr ve 
cariyelerini ayarttıkları, mallarını aldıkları ve evleri yaktıklarına dair halkın şikâyette 
bulunduğu; halbuki daha önce hiç kimsenin kefilsiz levend istihdam etmemesi ve altı aydan 
fazla ırgat kullanılmaması, altı ayda bir değiştirilmesi hususunda emir gönderildiği ve bu 
emrin şimdi de geçerli olduğu; bundan böyle kefilsiz levend istihdam etmemeleri ve altı 
aydan fazla ırgad çalıştırmamaları hususunda halka tenbihte bulunulması ve fesad çıkardığı 
sâbit olan levendlerin yakalanıp küreğe gönderilmeleri ve bunların bu şekilde 
toplanmalarına da meydan verilmemesi. 

Mora beyine 

Anabolu Azeb Ağalığı'nın Tersâne-i Âmire reislerinden Perviz'e verildiği; 
Anabolu Kalesi'nde bulunan kalite ile içindeki mücrimlerin değişimi için sözkonusu 
kalitenin donatılarak havanın müsait olduğu bir zamanda İstanbul'a gönderilmesi. 

Pojega beyine 

Osmanlı toprakları üzerinde bulunan küffâra ait Sigetvar ve Bobofça kale-
lerinin, etraflarında bulunan gayrimüslim köylerin reâyâsı hem kendilerine hem de 
Müslümanlara haraç verdiğinden epeyce kuvvetlendikleri, bundan dolayı timar sahiplerinin 
timarlarına gidemez hale geldiği, ayrıca zaman zaman civar köylerde de haydut kılığında 
bazı kişiler türediği, bunların da memlekete zarar verdiklerine dair gönderdiği mektubun 
alındığı; ilkbaharda sefere çıkıldığında düşmanın hakkından gelineceğinden, bölgenin 
şimdilik mümkün olduğu ölçüde korunmasına gayret edilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Budun'da işlenmesi emrolunan barut için Mohaç kaptanı ile Belgrad'dan kırk 
sandık kükürt gönderilmesi hususunda Semendire beyine emir verildiği; sözkonusu kükürt 
getirilip teslim edildiğinde derhal işletilmeye başlanması ve bu hususta gereken ihtimamın 
gösterilmesi. 

Semendire beyine 

Budun'da işlenecek barut için Belgrad Kalesi'nden kırk sandık kükürt çıkarılıp 
Mohaç Kaptanı Mehmed ile Budun'a gönderilmesi; ayrıca daha önce kendisinden tedâriki 
istenen zahîrenin durumunun ve gemi inşâsı için gönderilen paranın ulaşıp ulaşmadığının da 
ayrıntılı olarak yazılıp arzedilmesi. 
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Budun beylerbeyine 

Daha önce göndermiş olduğu mektupta, kış mevsiminde düşman tarafından 
Erdel'e herhangi bir tecavüzde bulunulsa bile bunun kolaylıkla savuşturulabileceğini 
bildirmiş olduğu; ancak şimdiki halde düşmanın iki Erdel kalesini geri alıp ikisini de 
kuşatmakta olduğu haberlerinin artık kesinlik kazandığı; halbuki daha önce kendisine, 
düşmanın tecavüzü halinde düşman topraklarına akınlar düzenlenmesinin emredildiği; buna 
rağmen niçin hâlâ karşı harekete girişilmediğinin ve akın için kendisinden asker talebinde 
bulunan Solnok beyine niçin asker gönderilmediğinin ayrıntılı olarak yazılıp arzedilmesi; 
bundan sonra da düşman tecavüzlerinin önlenmesi için Solnok beyine asker göndermek 
veya bizzat akın düzenlemek şekillerinden hangisi münasip ise onun yapılması ve ne 
Osmanlı ülkesine ne de Erdel'e düşman tarafından herhangi bir zarar erişmesine meydan 
verilmemesi. 

Solnok Beyi Hasan Bey'e 

Erdel'i yeniden işgal eden düşmanın Erdel'den çıkarılması için uygun olan 
hareket tarzı ne ise ona göre hazırlık yapılıp düşmanın Erdel'den çıkarılması; bu hususta 
Budun'dan asker talep etmesi halinde talebinin karşılanması için Budun beylerbeyine emir 
gönderildiği; ayrıca, esir edilmiş olan Sakmar beyinin de güvenilir adamlar nezaretinde 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

İzvornik Beyi Şaban Bey'e 

Daha önce inşâsı emrolunan gemilerin son durumunun yazılıp bildirilmesi ve 
sözkonusu gemilerin bir an önce inşâ edilip yüklenecek zahîre ile Şaban ayına kadar 
Belgrad'a ulaşmalarının sağlanması. 

26 Cemaziyelevvel 973  (19 Aralık 1565) 

Akkirman beyine 

Bazı ehl-i fesâdın toplanıp Boğdan üzerine saldıracakları bildirildiğinden, 
Boğdan voyvodası yardım talep ettiğinde kendisine derhal yardım gönderilmesi. 

Yalakabad kadısına 

Karamürsel'de şarap içip ev basan ve bir kişiyi öldürerek iki kişiyi de yaralayan 
şahıslardan ikisi Südde-i saâdet'e gönderildiği halde diğer beş kişinin yaya ve çavuş reâyâsı 
oldukları gerekçesi ile kendisi tarafından serbest bırakıldığı bildirildiğinden, sözkonusu 
şahısların da derhal yakalanıp Südde-i saâdet'e gönderilmesi ve ortada herhangi bir emir 
olmadığı halde suçluların niçin serbest bırakıldığının da yazılıp arzedilmesi. 

Diyarbakır'ı tahrir eden Ahmed Çelebi'ye 

Kendisinden önce tahrir kâtibi olan Arif, dağıtımı emrolunan yerlerin icmal 
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sûretlerini göndermediğinden, sözkonusu icmal sûretlerinin mühürlenip Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

Kesterye ve Pirlepe kadılarına 

Kilise teftişi için Koçi Çavuş mübaşir tayin edildiğinden, tarafsız bilirkişiler ve 
adı geçen mübaşir ile birlikte kiliselerin teftiş edilmesi ve şer‘-i şerife aykırı olarak sonradan 
inşâ edilmiş kiliseler ile eski kiliselere sonradan yapılmış ilave bölümlerin yıktırılması; 
bundan sonra da kimsenin yeni kilise inşâ etmesine veya ilavede bulunmasına izin 
verilmemesi. 

Manastır kadısına 

Manastır Yahudilerinin, birbirlerine şarap sattıkları, ancak Müslümanlara şarap 
satmadıkları, fakat buna rağmen subaşıların cerîme akçesi almak amacıyla Müslümanlara 
şarap sattıkları iddiasıyla kendilerini yakalayıp zulmettikleri bildirildiğinden durumun 
incelenmesi ve eğer şikâyet doğru ise subaşıların Yahudileri bu şekilde rahatsız etmelerine 
izin verilmemesi; ancak Yahudilerin Müslümanlara şarap sattığı doğru ise satanların şer‘-i 
şerife göre cezalandırılması. 

Erzurum beylerbeyine 

Adilcevaz Beyi Mehmed Bey'de olan ve daha önce istendiği halde adı geçenin 
serkeşliği sebebiyle tahsil edilemediği bildirilen iki bin altının yeniden istenmesi ve mutlaka 
tahsil edilmesi. 

Şam beylerbeyi ve kadısına 

Südde-i saâdet'e sunulan bir arzuhalde, Hazret-i Halîlürrahman Evkâfı'nda 
adaletsizlik yapıldığı yolunda şikâyette bulunulduğundan, durumun yerinde incelenerek 
varsa adaletsizliğin önlenmesi. 

Bozok beyine 

Bozok'taki emin, mültezim vs. görevlilerin kendisi tarafından gönderilmediği 
için Nevruz irsaliyesinin takdir edilemediği ve sâbık Sorgun ve Budaközü mültezimi olan 
müteveffâ Handan'ın hesaplarının görülmesinin de kendisi tarafından engellendiği haber 
alındığından, bunun sebebinin bildirilmesi ve Bozok'a mal müfettişi olarak tayin olunan 
Muslihiddin'e, talebi halinde sözkonusu görevliler gönderilmek sûretiyle mal-ı mirî 
tahsilinde yardımcı olunması. 

Eflak voyvodasına 

Bazı ehl-i fesâdın toplanıp Boğdan'a saldırılacakları bildirildiğinden, Boğdan 
voyvodası yardım talep ettiğinde kendisine gereken yardımda bulunulması ve düşmanın 
Boğdan'a zarar eriştirmesine meydan verilmemesi. 
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Haleb beylerbeyine 

Rumkale ve Birecik'de bir hayli barut olduğu haber alındığından, kalelere 
yetecek kadarının bırakılıp kalanının Trablus'a gönderilmesi. 

Van beylerbeyine 

Gerekli levâzımın tedârik edilip Van'da da barut işlenmeye başlanması ve eğer 
güherçile bulunamazsa Haleb'den iki usta getirilerek işlettirilmesi; ayrıca Erciş Kalesi için 
talep edilen elli adet darbzenin Diyarbakır'dan gönderilmesi hususunda da Diyarbakır 
beylerbeyine hüküm gönderildiği. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Yeni inşâ olunan Erciş Kalesi'ne elli adet darbzen gönderilmesi gerektiğinden 
Diyarbakır'da ihtiyaç miktarından fazla darbzen bulunup bulunmadığının, yoksa imal etmek 
için gerekli usta, âlet vs.nin tedârik edilip edilemeyeceğinin bildirilmesi; ayrıca 
Diyarbakır'da ihtiyaçtan fazla barut varsa Trablus'a gönderilip barut işlenmesine devam 
edilmesi; Van beylerbeyine gönderilen iki hükmün de Van'a ulaştırılması. 

Dukagin beyine 

Dukagin ve İskenderiye sancaklarının yeniden tahriri için daha önce kendisine 
kâtip olarak tayin edilmiş olan Divan-ı Hümâyun kâtiplerinden Hızır'ın yerine Defter-i 
Hâkânî kâtiplerinden Ali'nin tayin olunduğu. 

Erdel Kralı İstefan'a 

Gönderdiği mektupta istemiş olduğu askerlerin gönderilmesi için Tımışvar Beyi 
Mustafa Paşa'ya emir verildiği; gelecek olan askerlere erzak vs. sıkıntısı çektirmeyip uygun 
göreceği şekilde istihdam ederek ilkbaharda yapılacak sefere kadar Erdel'i muhâfaza etmesi; 
ayrıca daha önce sözkonusu edilmiş olan Erdelli esirlerden ikisinin Hram Kalesi'nde 
bulunduğu; adam gönderip bunları aldırması. 

Mohaç, Seksar ve Sekçuy beylerine 

Barut işlenmesi görevi ile Budun'a gönderilen Mohaç Kaptanı Mehmed Bey'in, 
yanına yeterli miktarda adam verilerek sağ sâlim Budun'a ulaştırılması. 

Tımışvar beylerbeyine 

Erdel Kralı İstefan'ın talebinin karşılanması için bin adet asker tertip edilip adı 
geçene gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Barut işlenmesi görevi ile Budun'a gönderilen Mohaç Kaptanı Mehmed Bey'e 
bu hususta gerekli olacak adam vs. levâzımın tedârikinde gerekli yardımın yapılması. 
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Gurre-i Cemaziyelahir 973  (24 Aralık 1565) 

Budun beylerbeyi ile Dobra ve Togana ( ) varoşu kadılarına 

Budun, Dobra ve Togana'dan dârülharbe gizli olarak papuç, çizme, sahtiyan ve 
silah gönderildiği haber alındığından, kimsenin dârülharbe bu gibi mallar ile silah, at vs. 
göndermesine izin ve fırsat verilmemesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Bağdad'da güherçile işletilmesi hususunda daha önce de emirler 
gönderildiğinden, bu hususun üzerinde önemle durularak bol miktarda güherçile işletilip 
gönderilmesi ve ne kadar güherçile gönderildiğinin bildirilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

İran beylerinden Luristan Hâkimi Mehmed'in üzerine diğer İran beyleri 
tarafından asker gönderildiği esnada kaçarak hâlen Bağdad'da bulunan sâbık Elvan Beyi 
Rüstem Bey'e sığınan oğulları Cihangir ve Sultan Hüseyin ile bağlılarının İran tarafından 
aradaki muahede gereği talep edildikleri halde Rüstem Bey'in bunları iade etmek istemediği 
bildirildiğinden, sözkonusu mültecilerin Rüstem Bey'den tekrar istenmesi; vermemekte 
direnir ise üzerine varılıp hem Rüstem Bey'in hem de mültecilerin yakalanması ve 
mültecilerin iade edilip Rüstem Bey'in hapsedilmesi; bundan sonra da kimsenin iki devlet 
arasındaki muahedeye aykırı iş yapmasına izin verilmemesi. 

Hasköy, Yanbolu, Kırkkilise, Ferecik ve Gümülcine kadılarına 

Kazaları dahilinde bulunan Hâssa Şikâr koruların reâyâ tarafından hayvan 
otlağı, kışlağı ve ağılı olarak kullanılmasına, buralarda tüfek atılmasına, tazı ile av 
avlanmasına ve ağaç kesilmesine müsaade edilmemesi ve bunların yasaklanması. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Hazine-i Âmire'nin Diyarbakır Defterdarlığı görevi Rumeli Timar Defterdarı 
Ahmed'e tevcih edildiğinden, adı geçene görevinin ifası esnasında yardım edilmesi. 

Karaman beylerbeyine ve Konya kadısına 

Müslümanların kadınlarını ve cariyelerini ayartmak, ehl-i fesâdın başkalarının 
evlerine girmesine ve ayartılan cariyeleri öldürmesine yardım etmek gibi yaramazlıkları 
bulunduğu bildirilen Mihrişah isimli kadının, üzerine şer‘an sâbit olan haklar alındıktan 
sonra siyâset olunması. 

Bursa kadısına 

Gökdere'de bulunan değirmenin suyunun yola akarak çevreye zarar verdiği 
yolundaki şikâyetin araştırılması neticesinde, sözkonusu değirmene gelen insanlara ait at, 
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katır vs. hayvanların pislikleri değirmen suyunun aktığı arkın kenarına boşaltıldığı için 
değirmen suyunun çevreyi kirlettiğinin tesbit edildiği bildirildiğinden, bu durumun önüne 
geçilmesi ve kimsenin kanuna aykırı iş yapmasına izin verilmemesi. 

Anadolu beylerbeyine 

İki zaîmin yolunu kesip öldürmek kasdıyla üzerlerine saldırarak yaraladıkları, 
ayrıca hırsızlık ve harâmilik sabıkaları da bulunduğu bildirilen Mansur, Celâl ve Bekdaş 
isimli sipâhilerin yakalanarak teftiş olunması ve kendileri hapsolunup üzerlerine sâbit olan 
suçların yazılıp arzedilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Basra'daki gemiler için ihtiyaç duyulan malzemelerin Birecik'ten gemiyle yola 
çıkarıldığı; nehrin taşmasından dolayı herhangi bir güçlükle karşılaşılırsa gerekli yardım 
yapılarak geminin Basra'ya ulaşmasının sağlanması. 

Pojega Beyi Nasuh Bey'e 

Bosna, Klis, Pojega ve Zaçesne sancaklarının Mabeyn emini olan İnehan ve 
Pojega'da timar mutasarrıfı olan Şaban Ağa'nın sahte mühür ve evraklarla gedik dağıtıp 
halka zulmettiklerine dair şikâyette bulunulduğundan adı geçenlerin kendilerinden davacı 
olanlarla biraraya getirilip teftiş edilmesi; sahtekârlıkları sâbit olursa durumun arzedilmesi 
ve ele geçirilecek sahte mühür ve evrakların da bir keseye konularak gönderilmesi. 

Karaman beylerbeyine 

Boyaluk köyü halkı tarafından hakkında, ahalinin malını gaspettiği, etrafına 
topladığı kimselere ahaliden bazılarını dövdürdüğü ve yaralattığına dair şikâyette bulunulan 
Muhyiddin isimli nâibin mahkeme çağrısına uymayıp kaçtığı bildirildiğinden, adı geçenin 
buldurulup kendisinden davacı olanlarla mahkeme edilmesi ve şer‘an üzerine sâbit olan 
haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra suçlarının yazılıp bildirilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, tüm 
alaybeyleri ile timar ve zeamet sahiplerinin tam techizatlı olarak sefere hazırlanmaları 
hususunda Rumeli Beylerbeyiliği'ne bağlı sancakbeylerine ayrı ayrı hükümler yazılarak 
kendisine gönderildiğinden, bu hükümlerin ilgili beylere ulaştırılması ve kendisi tarafından 
da bu hususta ilgili beylere tenbihte bulunulması. 

Edirne kadısına 

Menteşeli Saru Ali ve Bozöyüklü Receb isimli suhtelerin yakalanarak Südde-i 
saâdet'e gönderilmesi. 
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Avlonya Klis, Üsküp, Akkirman, Zaçesne, Dukagin, İzvornik, Kırkkilise, 
İnebahtı, Niğbolu, Çirmen, Yanya, İlbasan, Bosna, Hersek, Delvine, Tırhala, 

Köstendil, Mora, İskenderiye, Prizrin, Ohri, Selanik, Drama ve Silistre beylerine 

İlkbaharda sefere çıkılacağından kendilerine bağlı tüm alaybeyleri ile zeamet ve 
timar sahiplerinin tam techizatlı olarak sefere hazırlanmaları ve daha sonra gönderilecek 
emirde ne zaman, nerede toplanılması istenirse orada hazır bulunmaları; ayrıca Akkirman ve 
Silistre beylerinin, Boğdan Voyvodası tarafından herhangi bir yardım talebinde bulunulduğu 
takdirde derhal kendisine yardıma gitmeleri; Niğbolu beyinin de Niğbolu'da inşâ edilen 
gemilere zahîre yükletip Belgrad'a götürmesi. 

Semendire beyine 

Belgrad Kalesi'nde düşman zamanından kalma çok miktarda barut mevcut 
olduğu bildirildiğinden sözkonusu barutun Mohaç Kaptanı Mehmed ile beraber görülüp 
incelenmesi; eğer bozulmuşsa güherçile ilavesi veya başka bir yolla ıslah edilmesi. 

Akkirman beyine ve Akkirman'da bulunan dizdar ve ağalara 

Kırım hanına gönderilen Rıdvan Çavuş'a yeteri kadar hisar eri verilip varacağı 
yere sağ sâlim ulaştırılması. 

Habeş beylerbeyine 

Fethedilen yerler ve o bölgenin durumu hakkında gönderdiği mektubun alındığı; 
bundan sonra da memleketin ve reâyânın muhâfazası hususunda gerekli gayretin gösterilip 
elde edilecek bilgilerin arzedilmesi. 

Defter-i Hâkânî kâtiplerinden olup Erzurum vilâyetinin tahriri ile 
görevlendirilen Bostan'a* 

Tahriri yapılan İspir, Bayburd ve Tercan kazalarında beylerbeyi hâslarından 
başka bir milyon akçe zevâid zuhur ettiği, Erzurum, Kemah ve Erzincan kazalarında da 
zevâid zuhur etmesinin beklendiği bildirildiğinden sözkonusu zevâidin alaybeyi, zaîm ve 
sipâhiler ile Erzurum Kalesi'nden beride olan kalelerin ulûfeli hisar erenlerine timar olarak 
tevcih edilmesi ve bunlara verilecek ulûfenin de Hazine'de bırakılması. 

* Hüküm eksik bırakılmıştır. 

Niğbolu ve Vidin beyleri ile kadılarına 

Sefer için inşâ edilmesi daha önce emredilmiş olan gemilerin ilkbahara kadar 
yetiştirilmesi. 

Eflak voyvodasına 

Baharda yapılacak sefere katılmak üzere, zahîreleri tedârik edilmiş olarak yedi 
bin yarar asker ile Tımışvar'a gelmesi; ayrıca yüz bin kile arpa tedârik edip Vidin ve 
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Niğbolu'da inşâ olunan gemilere teslim etmesi ve iki yüz gemi için de kürekçi tedârik 
olunması. 

Boğdan voyvodasına 

Yardım talebini havi mektubunun alındığı ve gerektiğinde kendisine yardım 
etmeleri hususunda Silistre ve Akkirman beyleri ile Eflak voyvodasına hükümler 
gönderildiği; kendisinin de hazırlıklı bulunması ve gerektiğinde Silistre ve Akkirman beyleri 
ile Eflak voyvodasından yardım talep ederek Boğdan'ı düşmana karşı muhâfaza etmesi. 

5 Cemaziyelahir 973  (28 Aralık 1565) 

Mora, Ağrıboz, İnebahtı ve Karlıili beylerine, kadılarına ve Emvâl-i Hâssa 
nâzırlarına 

Vezir Mustafa Paşa Malta seferinden dönerken Balyabadra ahalisinin ehl-i fesâd 
levend tâifesinden şikâyeti üzerine o havaliyi muhâfaza için on altı oturaklı bir kalite bırakıp 
İnebahtı Kalesi azeblerinin bir kalite ile deryaya çıkmalarını emrettiği halde azeblerin bu 
emre muhalefet ettikleri haber alındığından, kimsenin emre karşı gelmesine izin verilmemesi 
ve karşı gelenlerin isimlerinin bildirilmesi. 

Yemen Beylerbeyi Rıdvan Paşa'ya 

Yemen vilâyeti büyük olduğundan iki beylerbeyiliğe ayrılması uygun görülerek 
San‘a vilâyetinin on yedi sancak itibariyle kendisine, Yemen vilâyetinin ise on iki sancak 
itibariyle Murad Bey'e verildiği ve kendi beylerbeyiliğine bağlı olacak sancak ve 
mukâtaaları gösterir bir defterin kendisine gönderildiği; bundan sonra Murad Bey ile birlikte 
ittifak halinde memleketin muhâfazasına gayret etmesi. 

Gazze Beyi Murad Bey'e 

Yemen vilâyeti büyük olduğundan iki beylerbeyiliğe ayrılması uygun görülerek 
on iki sancak itibariyle Yemen Beylerbeyiliği'nin kendisine, San‘a Beylerbeyiliği'nin de 
Rıdvan Bey'e verildiği ve kendi beylerbeyiliğine bağlı olacak sancak ve mukâtaaları gösterir 
bir defterin kendisine gönderildiği; bundan sonra Rıdvan Bey ile birlikte ittifak halinde 
memleketin muhâfazasına gayret etmesi ve geliri ve mahsulü fazla olan mukâtaalar kendi 
beylerbeyiliğine bağlı olduğu için, San‘a tarafına bu hususta sıkıntı çektirmemesi. 

İstanbul kadısına 

İstanbul'un muhtelif semtlerinde oturan isimleri yazılı şahısların kasap olarak 
istihdam edilmeleri. 

Niksar kadısına 

Odasında kalpazanlıkta kullanılan âletler bulunduğu bildirilen Âbık Âmili 
Yusuf'un sözkonusu âletlerle birlikte Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

708 

709 

710 

711 

712 

713 



124 5  N U M A R A L I  M Ü H İ M M E  D E F T E R İ  

Kili, Fener ve Tırhala kadılarına 

İsimleri yazılı olan şahıslar İstanbul için kasap yazıldıklarından, kasaplık âletleri 
ile birlikte hisar erenleri nezaretinde İstanbul'a gönderilmeleri. 

İsfirlik kadısına 

Kendileri ile Niş çingenelerinden Hayreddin Reis isimli kalpazana ait 
kalpazanlık âlet ve eşyaları gönderilmiş olan İsfirlik Kalesi erenlerinden Derviş, Seydî, Ali 
ve Cafer isimli hisar erenleri sözkonusu âletleri getirerek teslim ettiklerinden, kimsenin 
kendilerine bu hususta müdahale etmesine izin verilmemesi. 

İnebahtı beyine 

Sancağı sipâhilerini tam techizatlı olarakhazırlayıp, alaybeyi kumandasında 
derya seferine göndermesi; kendisinin ise Turhanlu'ya bağlı akıncı tâifesiyle sefere 
hazırlanıp daha sonra bildirilecek yere giderek Rumeli beylerbeyine katılması. 

Mısır beylerbeyine 

Altı adet gemi hazırlatıp bin kantar da barut yükleterek İskenderiye kaptanı ile 
donanmaya göndermesi. 

Mısır beylerbeyine 

Yemen beylerbeyiliği ikiye bölünüp Gazze Beyi Murad Bey Yemen 
Beylerbeyiliği'ne tayin edildiğinden, adı geçenin ihtiyaçlarının temin edilip Yemen'e 
gönderilmesi. 

Avlonya ve Ohri beylerine 

Havâss-ı hümâyundan Kados köyü ahalisinin hem vergilerini vermedikleri hem 
de etrafta olan köylerin ahalisine zulmettikleri bildirildiğinden, bunların elebaşılarının 
yakalanıp diğerlerine ibret olacak şekilde cezalandırılması. 

Mısır beylerbeyine 

Üç yüz yeniçeri yazılıp Yemen Beylerbeyiliği'ne tayin olunan Murad Bey ile 
birlikte Yemen muhâfazasına gönderilmesi. 

Haleb beylerbeyi ile Haleb ve Sermin kadılarına 

Sermin Nahiyesi Emini olan Abdülkadir adlı şahsın halka zulmettiğine dair 
defalarca şikâyet vaki olup teftişi için iki defa hüküm yazıldığı halde adı geçenin kadıya 
rüşvet verip halka zulmetmeye devam ettiğine dair yeniden arzuhal sunulduğundan, adı 
geçenin yakalanıp hapsedilerek yeniden teftiş edilmesi ve sonucun bildirilmesi. 
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İskenderiye beyine ve kadısına 

Ali oğlu Mehmed'in sahte arzlarla hisar gediklerini başkalarına tevcih ettiği ve 
yapılan aramada torbasında dokuz adet arz müsveddesi bulunup yazının kendine ait olduğu 
şahitlerle sâbit olduğu bildirildiğinden, bu husus sâbit olmuş ise adı geçenin küreğe 
konulmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

İskenderiye beyine ve kadılarına 

Bretotorik nahiyesinden isimleri yazılı zimmîlerin ehl-i fesâd oldukları, halkı 
isyana teşvik ettikleri ve bazı köyleri basıp koyunlarını yağmaladıkları bildirildiğinden 
sözkonusu şahısların bulunup teslim edilmesi hususunda adı geçen nahiye keferesine sıkı 
tenbihte bulunulması. 

* Hükmün mükerrer olduğuna dair üzerinde kayıt vardır. Aynı hüküm için bkz. hk. nr. 
740 

İskenderiye beyine 

Türümşe köyü âsilerinin çevre köyleri basıp yaktıkları ve yol kestikleri 
bildirildiğinden, Dukagin, İlbasan ve Hersek beyleri ile birlikte hareket ederek âsilerin 
üzerine varılması ve haklarından gelinip bölgenin güvenli hale getirilmesi; ancak bu 
yapılırken kendi halinde olanlara zarar verilmemesi. 

Hersek, İlbasan ve Dukagin beylerine 

İskenderiye Beyi Durali Bey tarafından, Türümşe köyü halkının isyan halinde 
oldukları bildirildiğinden, adı geçen beyle haberleşerek yeterli miktarda sipâhi ve hisar eri 
ile yardımına gitmeleri ve âsilerin hakkından gelmeleri. 

Şehrizol beylerbeyine 

Baban halkının sürekli isyan halinde olduğu, daha önceki beylerin bunları 
zapturapt altına alamadığı, ancak münasip bir yerde bir kale inşâ edilip tayin edilecek beyler 
orada oturursa hem zapturaptın, hem de vergi tahsilinin sağlanacağına dair gönderdiği 
mektubun alındığı; ancak bu mektupta kalenin nasıl yapılacağına dair ayrıntılar yer 
almadığından, kalenin yapılması durumunda maliyetinin ne kadar olacağı ve içine 
konulacak askerin ne şekilde tedârik olunacağı hususlarının da ayrıntılı olarak bildirilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Müteveffâ İbrahim Çavuş'un muhallefâtının ve kabzetmiş olduğu vakıf 
akçelerinin, defteri ile birlikte Hasan Çavuş'a teslim olunarak Dergâh-ı muallâ'ya 
gönderilmesi. 
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9 Cemaziyelahir 973  (1 Ocak 1566) 

Şam beylerbeyi ile Şam ve Sermin kadılarına 

İmâret-i Âmire Evkâfı'na bağlı Zeydanî köyü halkından Hacı Ali'nin Kefer-âm 
köyünde katledilip para ve eşyalarının çalınması olayında kâtil oldukları iddia edilen 
şahısların mutlaka yakalanıp teftiş olunmaları ve suçları sâbit olursa, sipâhi iseler hapsedilip 
durumlarının arzedilmesi, değil iseler gereken cezalarının verilmesi. 

İskenderiye beyine ve kadılarına 

Yeniçerilerden ve ahaliden bazı kimselerin vilâyetin bal, yağ vs. mahsullerini 
ucuza alıp başka vilâyetlerde satmalarından dolayı halkın darlık çektiği bildirildiğinden, 
elinde emr-i şerif ile gelip İstanbul zahîresi için mal almak isteyenler dışında, bu şekilde mal 
toplayıp vilâyet dışına çıkarmak isteyenlere engel olunması. 

Mısır beylerbeyine 

Yemen beylerbeyi Rıdvan'a yazılan ve Zebid Azeb Ağalığı ihsan olunan Sinan 
ile gönderilen hükm-i şerifin yerine ulaştırılması. 

Karaman ve Anadolu beylerbeyilerine 

Baharda çıkılacak sefer için daha önce kendilerine ve sancakbeylerine hüküm 
gönderildiği; ancak bu seferin diğer seferlerle kıyas edilmeyip daha çok tedârik görülmesi 
gerektiğinden sancakbeylerine tekrar adamlar ve mektuplar göndererek alaybeyi, zaîm ve 
sipâhilerin tam techizatlı olarak daha sonra bildirilecek yerde eksiksiz hazır bulunmaları 
hususunda yeniden tenbihte bulunulması. 

Budun beylerbeyine 

Düşman tarafından bey kethüdâsı, alaybeyi ve kale yoklamacısı gibi görevleri 
olan bazı işe yarar kişilerin Solnok ve İstolni Belgrad gazileri tarafından esir edildikleri ve 
her biri için yüksek miktarda fidye talep olunduğu haber alındığından, bu esirlerin hiçbir 
şekilde geri verilmemesi ve bunları ellerinde bulunduranlara da iyi muhâfaza etmeleri 
hususunda sıkı tenbihte bulunulması. 

Üsküp kadısına 

Silahdarlar zümresinden iki yüz on altıncı bölükte on üç akçe ulûfeli Yunus'un, 
davacıları ile olan davasının görülebilmesi için Südde-i saâdet'e gelmesi; gelmezse 
ulûfesinin kesileceği. 

İstanbul kadısına 

Bazı aşçıların İstanbul'da Eminbey Mahallesi'nde evler satın alıp, içinde büyük 
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ateşler yakarak çarşıda satacakları koyunları buralarda pişirdiklerine dair mahalle halkı 
şikâyette bulunduğundan, aşçıların satacakları yemeği evlerde pişirmelerine izin 
verilmemesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Süleyman isimli müteveffâ bir şahsın oğulları oldukları belirtilerek iki ayrı 
şahsa yapılan timar tevcihinde, timar tezkirelerine Süleyman'ın ölüm tarihi olarak farklı 
tarihler yazılmış olduğu görüldüğünden, sahtelik şüphesiyle sözkonusu tezkirelerin 
sûretlerinin geri gönderildiği; bu karışıklığın düzeltilmesi ve sebebinin bildirilmesi; bundan 
sonra da bu hususta daha dikkatli olunması. 

Hamidili kadılarına 

Bilecik Madeni hizmetine tayin olunan yayaların gönderilmesi için yardım 
talebinde bulunan Hamidili Piyâdeleri beyine gerekli yardımın yapılması. 

Pojega beyine 

Kamengrad Kalesi Dizdarı Mehmed'in, Pojega kadısının kendisine niçin namaz 
kılmadığını sorması üzerine verdiği cevapta, şer‘an küfrü gerektirir sözler sarfettiği 
bildirildiğinden, dizdarlığının başkasına verilerek kendisinin yakalanıp Dergâh-ı muallâ'ya 
gönderilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Yemen'de hazır durumda bulunan beş yüz kantar barutun Muha İskelesi 
üzerinden Süveyş'e gönderilmesine dair Yemen Beylerbeyiliği'ne hitaben yazılmış olan 
emrin, Mısır çavuşlarından Kara Çavuş ile Yemen beylerbeyine ulaştırılması; ayrıca Süveyş 
gemilerinin gelip gelmediğinin bildirilmesi ve bahara kadar bin kantar barut hazırlanması. 

Diyarbakır beylerbeyi ile Âmid ve Palu kadılarına 

Sâbık Palu Hâkimi Cemşid, torunu Rüstem hakkında parasını çaldığı ve 
ahlaksız davranışlar içinde olduğu yolunda şikâyette bulunduğundan, adı geçenlerin bir 
araya getirilip teftiş olunması ve şer‘an Rüstem üzerine sâbit olan haklar alınıp sahibine 
verildikten sonra sâbit olan suçlarının bildirilmesi. 

Karahisâr-ı Sâhib beyine ve kadısına 

Timar erbâbından iken feragat eden ve hâlen Çölovası'nda ikâmet etmekte olan 
Efendibeyoğlu Hasan'ın yakalanıp Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Saruhan sancağı kadılarına 

Galata'da bulunan gemiler için gerekli olan yelken bezinin bir an önce tedârik 
edilip bahardan önce ulaştırılması. 
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Varna kadısına 

Sefer için Rusçuk'a gönderilecek toptaşı, barut vs. silahların sevki için şimdiden 
çok sayıda araba temin edilerek sözkonusu silahları getiren gemiler geldiğinde herhangi bir 
gecikmeye meydan verilmeden silahların arabalara yükletilip Rusçuk'a gönderilmesi. 

Rusçuk kadısına 

Daha önce inşâsı emredilen beş geminin yapımının hızlandırılması. 

Beyşehir beyine 

Hırsızlık ve harâmilik ile meşhur olup daha önce yakalanmasına çalışıldığı 
halde yakalanamayan ve bu esnada Şehzâde Selim'in Abdi isimli kölesini de öldüren Ahmed 
bin Hüsam isimli azılı şakînin yakalandığı bildirildiğinden, adı geçenin siyâset olunup emrin 
yerine getirildiğinin bildirilmesi. 

Gelibolu kadısına 

Mısır'dan barut getiren geminin Gelibolu'da su aldığı bildirildiğinden Gelibolu 
Emini Halil ile birlikte bizzat gidilip durumun tetkik edilmesi; eğer su baruta bir zarar 
vermişse barutun dışarıya çıkarılıp tartılıp ne kadar olduğu bir deftere kaydedildikten sonra 
defterin Südde-i saâdet'e gönderilmesi, barutun da iyi bir yerde muhâfaza altına alınması; 
eğer suyun baruta zarar verme ihtimali yok ise geminin bekletilmeden gönderilmesi. 

Boğdan Voyvodasına 

Nemçe'deki casusların, Nemçe askerlerinin toplanmakta olduğunu bildir-
diklerine dair kendisinden gelen mektubun alındığı; bu durumda kendisinin de gaflette 
bulunmaması ve düşman saldırısına karşı gerekli hazırlıkları yapması. 

Kocaili kadılarına 

Gemi inşâsı için lâzım olan keresteyi kestirmek üzere gönderilen çavuşların, 
halkın hepsini ağaç kesme işinde çalıştırarak ekin ekmelerine engel oldukları du-
yulduğundan, sözkonusu çavuşlara bu işlerden herhangi birinin aksamaması için halkı ekin 
ekme ve ağaç kesme işlerinde nöbetleşe çalıştırmaları yolunda tenbihte bulunulması. 

Şam beylerbeyine* 

Şam'da ehl-i fesâdın geceleri bazı şahısların bahçelerinde toplanıp evleri basarak 
yağmaladıkları ve adam öldürdüklerine dair sunulan arzuhalin kendisine gönderildiği. 

* Hüküm eksik bırakılmıştır. 

Segedin beyine 

Sefer için zahîre tedârik edilmesi hususunda kendisine para ve hükm-i şerif 
gönderildiğinden, istenilen miktarlarda arpa ve unu tedârik ederek Varadin'de anbarlaması; 
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adam ve paraya ihtiyaç bulunduğu takdirde bunun karşılanması için Semendire beyine de 
hüküm gönderildiğinden, gerekirse bu husustaki ihtiyaçları için adı geçen beyden yardım 
talebinde bulunması. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Segedin beyi zahîre tedâriki ile görevlendirildiğinden, para ve adam istediği 
takdirde kendisine derhal yeterli miktarda para ve adam gönderilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

İkiye ayrılan Yemen Beylerbeyiliği'nin bir bölümüne tayin olunan Gazze Beyi 
Murad Bey Mısır'a geldiğinde kendisine gerekli olan levâzım ve mühimmâtı tedârik ederek 
sağ sâlim Yemen'e göndermesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Daha önce tedâriki emrolunan zahîre ve gemiler ile bunlardan başka son olarak 
tedâriki emrolunan yüzer bin kile un ve arpa ile yüz otuz geminin de Hızırilyas'a kadar 
yetiştirilmesi. 

Tokat kadısına 

Bayburd'un tahriri esnasında, Tahrir Kâtibi Mehmed ile birlikte yolsuz ve 
uygunsuz davranışlarda bulunduğu için teftişi emrolunan Bayburd Alaybeyi Gülâbi'nin, 
teftiş edileceğini haber alınca Bayburd'dan ayrıldığı ve yolda kendisini teftişe mübaşir tayin 
edilen çavuşa rastgelince ona itaat etmeyip silah çektiği bildirildiğinden, adı geçenin 
teftişine kendisinin tayin olunduğu; olay yerine giderek adı geçeni teftiş edip neticeyi 
arzetmesi; ayrıca bazı sipâhilerin tahrirle ilgili şikâyetleri ile Tercan nâibinin Tahrir Emini 
Mustafa hakkında verdiği biri lehte diğeri aleyhte iki arzın aslını da araştırıp neticeyi 
arzetmesi. 

Akkirman beyine 

Akkirman Tatarlarının esir ettiği Lehlilerden, bulunabilenlerin Leh Kralının 
Tercümanı İslanisla'ya teslim edildiği, ancak Akkirman Tatarlarının emr-i şerife itaatsizliğe 
devam ederek Cankirman sahrasındaki koyun ve sığır ocakları ile sınırdaki Lehistan'a ait 
kale ve köyleri basıp yağmaladıkları ve esirler aldıkları, fakat Akkirman Kadılığı Havâss-ı 
hümâyun'a ve Sultan Selim Evkâfı'na dahil olduğu için eşkıyanın yakalanması yetkisi hâs 
eminlerinde bulunduğundan, eşkıyanın hakkından gelinemediğine dair gönderdiği mektubun 
alındığı ve bu gibilerin bulunup yakalanmaları hususunda hâs ve vakıflardaki emin, âmil vb. 
görevlilere emirler gönderildiği; kendisinin de ehl-i fesâd olanları nerede olursa olsun 
mutlaka yakalayıp toprak kadıları marifetiyle teftiş ettirmesi ve suçu sâbit olanları şer‘-i 
şerife göre cezalandırması; emr-i şerife rağmen bu gibi eşkıyayı vermemekte direnen görevli 
olursa bunların isimlerini de yazıp bildirmesi. 
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Hersek beyine* 

Sefer için cerahor hazırlanması hususunda Maliye tarafından sancağı dahi-
lindeki kadılara hükümler gönderildiği, kendisinin de bu hususta kadıları kendi hallerine 
bırakmayıp bizzat tenbihte bulunması; ayrıca sefere katılmak için sancağından ayrıldığında 
Nova Kalesi'nin muhâfazası için yeteri kadar asker bırakması. 

* Hükmün kenarında, cerahor hükümlerinin Foça, Nevesin, Mostar, Prepolye, Nova ma‘a 
Karadağ, Neretva ve Velika kadılıkları ile Zaçesne beyine gönderildiğine dair kayıt vardır. 

Teke, Kengırı, Sultanönü, Alâiye, Bolu, Kastamonu, Karahisâr-ı Sâhib, 
Hüdavendigâr, Biga, Karesi, Aydın, Menteşe, Hamidili, Amasya, Çorum, 

Canik, Karahisâr-ı Şarkî, Midilli ve Rodos beylerine, Sivas beylerbeyine, Ankara sancağı 
için Anadolu beylerbeyine, Kütahya sancağı için Şehzâde Selim lalasına ve Saruhan 
sancağı için Şehzâde Murad lalasına  

Donanma için kürekçi gönderilmesi hususunda kadılara hükümler ve görevli 
adamlar gönderildiği; kadıların ve görevli adamların kendi hallerine bırakılmaması ve bu 
husus ile bizzat ilgilenilerek sözkonusu kürekçilerin istenilen yer ve zamanda eksiksiz 
olarak hazır edilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi. 

Saruhan sancağı kadılarına 

Galata'da bulunan kadırgalar için lâzım olan yelken bezi ve tente bezinin, bedeli 
mukâtaalardan karşılanmak üzere satın alınıp gönderilmesi. 

Ağrıboz, Mora ve Atina beylerine, Atina sancağı kadılarına ve Livadya, İzdin, 
Ağrıboz, İstefe, Salina, Balyabadra, Anabolu, Arhos, Ayamavra, Angelikasrı, 

Narda, Çatalca ve Yenişehir kadılarına 

Baharda deryaya çıkacak donanma için kadıların daha önce kendilerine 
emderilen miktarlarda peksimedi eksiksiz olarak hazırlatmaları; sancakbeylerinin de kadıları 
kendi hallerine bırakmayıp bu iş ile bizzat ilgilenmeleri. 

Mısır beylerbeyine 

Dirlik tasarruf etmeyenlerden üç yüz kişinin yeniçeri yazılıp Yemen Beylerbeyi 
Murad Bey ile birlikte Yemen muhâfazasına gönderilmesi. 

Filibe, Tatarpazarı, Rahova, İvraca, Niğbolu, Tırnovi, Plevne, Lofça, 
Yanbolu, Şumnu, Silistre, Prevadi, Hezargrad, İzladi ve Eskihisar kadılarına 

Baharda çıkılacak sefer için kazaları dahilindeki voynuk tâifesinden işe yarar 
olanların Nevruz'dan önce eksiksiz ve techizatlı olarak çeribaşıları ile Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 
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Pojega, Semendire ve Mohaç beyleri ile Filibe, Sofya, Ösek, Niş, Semendire, 
Belgrad, Mohaç ve Budun kadılarına ve Budun defterdarına  

Baharda yapılacak sefer için Kilâr-ı Âmire'ye buz tedârik edilmesi. 

Bursa beyine 

Kirmasti'de Bostancı olan Acem'in teftişi için daha önce hüküm çıkartan Hızır, 
Mustafa ve Derviş isimli şahısların yakalanıp hapsedilerek güvenilir adamlar nezaretinde 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Mohaç Beyi Hamza Bey'e 

Kendisi tarafından Estergon sancağı beyi iken 964 senesinde İstanbul'a 
gönderilmiş olan Sitermiz adlı kâfir hakkında araştırma yapılıp neticenin ayrıntılı olarak 
arzedilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

İstanbul'da pirinç sıkıntısı çekildiğinden, bol miktarda pirinç tedârik edilerek 
seferden önce İstanbul'a ulaştırılması. 

Budun beylerbeyine 

Kendisine gönderilen hükümde, Nemçelilerin antlaşmayı bozup geri Erdel'e 
dönerek Bana Kalesi'ni kuşattıkları haberinin doğru olup olmadığının, doğru ise sebebinin 
ne olduğunun bildirilmesi emredildiği halde, kendisinin, gönderdiği mektupta bu hususlara 
cevap vermediği gibi gönderdiği adamlar ile de sürekli olarak verilecek her görevin 
üstesinden gelineceğini bildirdiği; derhal önceki emirde cevabı istenen hususlar ile bu 
şekilde davranmasının sebeplerini ayrıntılı olarak yazıp arzetmesi ve barut işlenmesi 
hususundaki gayretini devam ettirmesi. 

Brayil ve Baba kadılarına 

Tuna üzerinde sefer için hazırlanan gemilere kaptan tayin olunan Kocaili 
Sancağı Beyi Ali Bey için bedeli mukabilinde bin kantar peksimed pişirtilip göndereceği 
adamlara teslim edilmesi. 

Karahisâr-ı Şarkî sancağına varıncaya kadar, kürekçi göndermesi emrolunan 
kadılara 

Daha önce hazırlanıp gönderilmesi istenen kürekçilerden ne kadarının 
hazırlandığı ve ne zaman gönderileceğinin bildirilmesi. 

Sekçuy Beyi Mehmed Bey'e 

Bazı haydudların hâs, zeamet ve timarlara yerleşip hâs eminleri, züamâ ve sipah 
tâifesinden yardım görerek kuvvet buldukları ve reâyânın mallarını çalıp zulmettikleri 
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bildirildiğinden, sözkonusu emin, zaîm ve sipâhilere, haydudlara yardım etmemeleri ve 
geldiklerinde haber vermeleri hususunda tenbihte bulunulması ve bu haydudların 
yakalanarak haklarından gelinmesi, aksi takdirde yardımcı olanların cezalandırılacağı. 

İzvornik beyine 

Daha önce inşâsı emrolunan gemilerden ne kadarının hazırlandığı ve ne 
kadarının hazırlanmakta olduğunun bildirilmesi; ayrıca çivi için Samakov'dan gelecek 
demirin beklenmeyip oradan demir alınıp çingenelere kestirilmesi. 

Karaman beylerbeyine 

Gönderilen adâlet-nâmenin pazarda halka ilan edilmesi üzerine bazı kişilerin 
Mirliva Kaymakamı Pîrî Subaşı'dan davacı oldukları ve neticede adı geçen subaşı ile Emîr-i 
Ahur Hüseyin üzerine hak sâbit olduğu, ancak adı geçenlerin şer‘-i şerife itaat etmedikleri 
bildirildiğinden yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

Semendire beyine 

Daha önce tedâriki emrolunan zahîre, arpa, un ve gemilerin Hızırilyas'a kadar 
hazır edilmesi için gayret edilmesi; ayrıca top arabalarının altına da yeterli miktarda döşeme 
tedârik edilmesi. 

Pojega beyine 

Seferde kullanılacak toplar için döşeme ağacı gerektiğinden o civardan bin beş 
yüz adet döşemelik ağaç tedârik olunarak hazır edilmesi; bu hususta yardımcı olması için 
Sirem beyine de hüküm gönderildiğinden gerekirse kendisinden de yardım istenmesi. 

Pojega ve Mohaç beylerine 

Sefer için iki parmak kalınlığında ve on arşın uzunluğunda iki yüz elli adet pelit 
tahtası hazırlanması. 

Sirem beyine 

Top arabalarına döşeme ağacı tedâriki ile görevlendirilen Pojega ve Semendire 
beylerine bu hususta her türlü yardımın yapılması. 

Hersek beyi ile Saray, İskaradin ve Vişegrad kadılarına 

Havâss-ı hümâyun'a dahil olan Kırka hâslarının, serhadde bulunmasından dolayı 
muhâfazası gerektiği halde çeribaşı, zaîm ve sipâhilerin ihmali nedeniyle küffârın deryadan 
gelip varoşları yakıp esirler aldığı, ayrıca deryaya yakın çiftlikleri olan bazı sipâhilerin de 
küffâra tereke verdiği bildirildiğinden durumun teftiş olunması ve neticenin bildirilmesi. 
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Üsküdar kadısına 

Tuzla'da yoldan geçen bazı kişileri tutup soyarken yakalanan ve kendisini 
yasakçının gönderdiğini söyleyen kâfir ile yine Tuzla'da Diyarbakırlı celeplerin çalınan 
koyunları ağılında bulunan Yusuf adlı şahısların suç mahallinde teftiş olunmaları. 

Mâmrevan Beyi Ömer Bey ve kethüdâsı Hüseyin'e 

Daha önce Erzurum'un tahriri ile görevlendirilmiş olan Tahrir Emini Mustafa, 
kâtibi ve halk ile iyi geçinemediğinden Tahrir Eminliği görevinin adı geçenden alınarak 
kendisine verildiği, Mustafa'nın da kendisine kâtip tayin edildiği. 

Haleb kadısına 

Yalif adlı Frenk'e borçlu olan Yoşefe Karş ( ) adlı Yahudi'nin, borcunu kabul 
ediyorsa adı geçenin vekiline ödemesi, kabul etmiyorsa mahkemede yüzleştirilmek üzere 
Südde-i saâdet'e gelmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Mısır'da Nâzıru'n-nuzzâr olup Yemen'de sancak verilen Lütfü Beyoğlu'nun 
sancağına gitmeyip Mısır'da bazı işlere karıştığı bildirildiğinden, adı geçene sancağına 
gitmesi hususunda tenbihte bulunulması. 

Haleb beylerbeyine 

Diyarbakır ve Bağdad'dan ne kadar barut geldiği, ne kadar barut hazırlandığı ve 
Trablus'a barut gönderilip gönderilmediği hususlarının ayrıntılı olarak yazılıp arzedilmesi. 

Gelibolu kadısına 

Köprü hizmetine bennâ gönderilmeyip gemi yapımı için alıkonulması; 
Gelibolu'ya gelecek askerler için mümkün olduğu kadar zahîre hazırlanması; kürekçilerin 
bizzat kendisi tarafından getirilmesi ve elinde ıtknâme bulunan Frenk esirlerinin Frenk 
tarafına gitmesine izin verilmemesi. 

Kayseri beyine 

Daha önce kendisinden sefere hazırlanmasının istendiği, ancak şimdi Konya 
muhâfazasında kalması münasip görüldüğünden, Karaman beylerbeyinin Kayseri sancağı 
sipâhilerinin tezkiresiz olanlarından tayin edeceği sipâhiler ile birlikte Konya sahrasında 
münasip bir yerde toplanıp asayiş ve muhâfaza hizmetinde bulunması. 

Pîrî Paşa'ya 

Düşman üzerine yapılacak seferden dolayı Kayseri muhâfazasına tayin 
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olunduğundan, Karaman beylerbeyinin tayin edeceği Karaman'ın tezkiresiz sipâhileri ve 
Adana'nın zaîm ve sipâhileri ile birlikte münasip bir mahalde toplanıp asayiş ve muhâfaza 
hizmetinde bulunması. 

Karaman beylerbeyine 

Daha önce donanma için Karaman'dan gönderilmesi istenen kürekçilerin, 
donanmanın çıkma vakti yaklaştığından, bir an önce gönderilmesi. 

A‘zâz u Kilis Beyi Canpolad Bey'e 

Kendisi tarafından inşâ ettirilmiş olan gemilerin, kullanılacakları zaman 
gelinceye kadar yağmur ve güneşten korunması. 

Drama, Zihne, Siroz, Yenice-i Vardar, Avrethisarı, Karaferye, Filorina, 
Cumapazarı, Timurhisar, Kesterye, Dobniçe, Ilıca, Pirlepe, Kırçova, Köprülü, 

Manastır, Nevrekop, Sofya, Selanik, Kavala, Yenice-i Karasu, Gümülcine, Yenişehir, 

Alasonya, Serfice, Sidrekapsi, Çatalca, Gerniş ( ), Fener ve Tırhala kadılarına 

Yeni yapılan celep tahririne göre düzenlenmiş olan celep defteri sûretlerinin 
kendilerine gönderildiği; bundan sonra her hangi bir ihmal ve suistimale meydan 
verilmeden, celeplerin bu hükümde belirtilen esaslar çerçevesinde yükümlü oldukları 
miktarda koyunu eksiksiz olarak tedârik etmeleri sağlanarak, koyunların yollarda zayi ve 
telef edilmeden işe yarar sürücü ve nâibler nezaretinde İstanbul'a gönderilmesi ve imzalı, 
mühürlü hüccet karşılığında koyun eminine teslim ettirilmesi. 

Menteşe beyine 

Bodrum Kalesi topçularının, topçubaşının haberi olmadan kale dizdarından izin 
alıp istedikleri yere gitmelerinden dolayı topçuluk hizmetinin aksadığı bildirildiğinden, 
topçu neferlerine, topçubaşına itaat etmeleri ve hizmeti aksatmamaları hususunda tenbihte 
bulunulması. 

Sekçuy beyine 

Pervane adlı şahsa olan borcunu ödemesi; aksi takdirde sancağının başkasına 
tevcih edileceği. 

Yeniçeri ağasına 

Hâssa bahçelerden, Edirne bahçesinden ve torbadan toplam beş yüz adet acemi 
oğlanın kapıya çıkarılması. 

Semendire ve Öziçe kadılarına 

Halktan kanunsuz olarak para aldığı ve devşirdiği çocukları tekrar ailelerine 
sattığı bildirilen acemi oğlanı devşirmekle görevli olan şahsın teftiş olunup hak sahiplerinin 
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haklarının alınıp sahiplerine verilmesi ve adı geçenin eşyalarının bu iş için mübaşir tayin 
edilen Ferhad Subaşı marifeti ile aranıp para ve eşya cinsinden ne bulunursa defter edilip 
defterin mühürlenerek Ferhad Subaşı'ya teslim edilmesi; ayrıca henüz devşirme yapılmamış 
yer var ise buraların oğlanlarının da yine Ferhad Subaşı tarafından devşirilmesi. 

Selanik yörüklerinin bulunduğu yerlerin kadılarına, Selanik yörükleri 
subaşısına ve Ofçabolu Yörükleri Subaşısı Hüseyin'e 

Seferde top çekmek için yörükleri ile birlikte toplam yüz elli çift camuş 
gönderilmesi. 

Sofya ve Berkofça kadılarına 

Kazaları dahilindeki voynukların iki nevbetlilerinin Istabl-ı Âmire'ye 
gönderilmesi. 

Samakov kadısına ve Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Mehmed ve Müstedam 
çavuşlara 

Daha önce sefer ve köprü yapımı için hazırlanıp gönderilmesi istenen mismar 
vs. demir âletlerin, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden istenilen zamanda 
gönderilmesi ve bunlardan ne kadarının hazırlanıp ne kadarının hazırlanmakta olduğunun da 
bildirilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Rumeli'de bulunan yörüklerin kendisine katılmaları hususunda yörük 
subaşılarına yazılan hükümlerin yerlerine ulaştırılmak üzere kendisine gönderildiği; hem bu 
hükümlerin ilgili subaşılara ulaştırılması hem de kendisi tarafından bu hususta ayrıca 
tenbihte bulunulması; Selanik ve Ofçabolu yörüklerinin ise su sığırı sürmekle 
görevlendirildiği ve bu husustaki hükümlerin kendilerine ulaştırıldığı. 

Şehzâde lalasına 

Ordu sefer için hareket ettiğinde Şehzâde Selim'in de kapı halkı ile birlikte 
Anadolu'da kendisi tarafından belirlenecek münasip bir yerde oturması. 

Karaman beylerbeyine 

Sefer müddetince Kayseri Sancakbeyi Çerkes Bey Konya muhâfazası ile, Pîrî 
Bey de Kayseri muhâfazası ile görevlendirildiğinden, Karaman Beylerbeyliği'ne bağlı 
sipâhilerden silah vb. eksiği olanlar ile tezkiresiz timar tasarruf eden sipâhilerden yaşlı, hasta 
ve sefere kudreti olmayanların tesbit edilip Pîrî Bey maiyyetine, Kayseri sancağının 
tezkiresiz timar tasarruf eden sipâhilerinden sefere yaramayanların da aynı şekilde tesbit 
edilip Çerkes Bey maiyyetine tayin olunmaları. 
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Yanbolu tatarları, Tanrıdağı, Kocacık, Naldöken, Vize, Selanik ve Ofçabolu 
yörükleri subaşıları ile Vize, Kırkkilise ve Çirmen beylerine 

İlkbaharda düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, 
subaşıların kendilerine bağlı yörüklerin bir nevbetlüleri ile, sancakbeylerinin de kendilerine 
bağlı müsellemleri ile ilkbahardan önce Rumeli beylerbeyine katılmaları; Selanik ve 
Ofçabolu yörüklerinin ise top arabaları için su sığırı sürmekle görevlendirildikleri. 

Edirne kadısına 

Ömer, Hacı ve Divâne Pîrî isimli suhtelerin yakalanıp Südde-i saâdet'e 
gönderilmeleri. 

Çernovi kadısına 

Sofya kadısı ve Süleyman Çavuş tarafından Yergöğü Kalesi'ne hapsedilen 
Durali'nin iki küçük çocuğunun serbest bırakılmaları. 

23 Cemaziyelahir 973  (15 Ocak 1566) 

Cezâyir Beylerbeyi Kaptan Piyâle Paşa ve Hızâne-i Âmire Defterdarı Hasan'a 

Sâbık Tersâne-i Âmire Emini Mehmed'in muhasebesini görmekle görev-
lendirildiklerinden, Tersâne-i Âmire'nin kâtip ve mübaşirleri ile Donanma-yı hümåyun'a 
katılan gemilerin reislerinden vs. şahıslardan soruşturularak, adı geçenin dönemine ait tüm 
tersâne defterleri birbiriyle karşılaştırılıp kontrol edilerek, adı geçenin muhasebesinin 
görülmesi ve neticenin yazılıp Hazine-i Âmire'ye teslim edilmesi. 

Merhum Sultan Selim Han Medresesi müderrisine 

Kaptan Piyâle Paşa ile Anadolu Defterdarı Hasan'ın, Galata Hâssa Harcı Emini 
Mehmed'in muhasebesini görmekle görevlendirildikleri; bu esnada ortaya çıkaçak şer‘î 
hususların görülmesi için de kendisinin müfettiş tayin edildiği. 

Bosna beyine 

Klis Beyi Hüsrev Bey sancağına dönünceye kadar Klis'in muhâfazası için asker 
gönderildiği ve Bosna hududunda bulunan Lublan ve Sika adlı düşman kalelerine gemilerle 
asker geldiği fakat niyetlerinin anlaşılamadığına dair gönderdiği mektubun alındığı, ancak 
mektupta, gelenlerin denizden mi yoksa Sava nehrinden mi geldiği bildirilmediğinden, bu 
hususun da araştırılıp bildirilmesi ve memleketin muhâfazası hususunda dikkatli ve 
hazırlıklı olunması. 

Gümülcine kadısına 

Tereke almak için İstanbul'dan gönderilen gemicilerden terekeyi aldığı bildirilen 
Yahudi'nin buldurulup Sinan Çavuş'a teslim edilerek Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 
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Vezir Mustafa Paşa'ya 

Malta seferinde kendisiyle birlikte hizmette bulunanlara inayet olunan akçenin 
istihkaklarına göre dağıtılması. 

Hersek beyi ile Saray, Iskaradin ve Vişegrad kadılarına 

Neretva Kadısı İsa'yı öldürttüğü ve hakkında yapılan şikâyetlerin görülmesi için 
mahkemeye davet edilmesine rağmen çeşitli bahânelerle gelmediği bildirilen Klis beyi ile 
adamlarının, gerekirse zorla getirtilerek davalarının görülmesi. 

Rodos beyine 

Rodos sipâhilerinin alaybeyileri ve çeribaşıları ile eskiden olageldiği üzere 
Rodos muhâfazasında bırakılması ve gemilerin de donanmaya katılmak üzere hazır edilmesi. 

Hlevne kadısına 

Hlevne ahalisi, bugüne kadar gelen sancakbeylerinin kanunsuz olarak salgun 
salıp kendilerine zulmettiği yolunda şikâyette bulunduğundan, bundan sonra gelecek 
sancakbeylerinin adamlarının, şer‘-i şerife ve kanuna aykırı iş yapmalarına izin verilmemesi. 

Van beylerbeyine 

Gönderdiği mektupta Erciş Kalesi'ne dört yüz nefer azeb yazıldığı bildirilip yüz 
elli nefer de atlı yazılması talebinde bulunulduğundan, sözkonusu kale için yüz elli nefer 
azeb yazılıp kalanın diğer kalelerden karşılanması ve elli nefer de atlı yazılarak defterlerinin 
gönderilmesi. 

Akdeniz'de Rumeli yalılarında bulunan kadılara 

Cezâyir-i Garb'da Mile Sancağı Beyi olup memleketine dönmekte olan Hasan 
Bey'e bedeli mukabilinde peksimed ve erzak ihtiyaçlarının temininde yardımcı olunması. 

Klis sancağı beyine ve kadılarına 

Bazı şahısların deryaya ve küffâra tereke ve yiyecek maddeleri vermesinden 
dolayı kıtlık baş gösterdiği ve halkın sıkıntı çektiği bildirildiğinden, bundan sonra deryaya, 
küffâra vs. vilâyet dışına yiyecek verilmemesi için ilgili yerlere tenbihte bulunulması, 
gerekli kontrollerin yapılıp tedbirlerinin alınması ve kadıların da bu husustaki hükmü sicile 
kaydederek bundan sonra gelecek kadıların da bu hükme uymalarını sağlamaları. 

Peçuy Beyi Hamza Bey'e 

Sâbık Budun Beylerbeyi müteveffâ Rüstem Paşa'nın kızı, kardeşinin oğlu 
Ahmed isimli zaîm ile evli olup validesi kızını görmek istediğinden, kendisinin, validesinin 
İstanbul'dan gönderdiği adamı Pervane Ağa ve Rüstem Paşa'nın sâbık Kethüdâsı Ali 
refakatinde sağ sâlim İstanbul'a ulaştırılması. 
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Mısır beylerbeyi ve defterdarına 

Bu sene Nil nehrinin suyunun az olması ve su bendlerinin de harap vaziyette 
bulunması yüzünden hububat fiyatlarının yükseldiği haber alındığından, hangi bölgelerde ne 
kadar harap bend bulunduğu, geçmişte bunların kimlere tamir ettirildiği ve niçin harap 
oldukları hususları ile anbarlarda mevcut olan hububatın miktarının ve cinslerine göre 
fiyatlarının ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Daha önce gönderilen hükm-i şerif gereğince Hürrem Sultan Evkâfı Nâzırı 
Hasan ile Deşişe nâzırının muhasebeleri görülüp zimmetlerine yüklüce para geçirdiklerinin 
tesbit edildiği haber alındığından, bunun doğru olup olmadığı, doğru ise niçin arzolunmadığı 
ve bu paranın adı geçenlerden tahsil edilip edilmediğinin bildirilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Kendisi tarafından gönderilen mektupta, Nemçe ve Leh taraflarında Boğdan'a 
yönelik askerî hazırlıklar yapıldığının bildirilmesi üzerine, Leh kralına Osmanlı Devleti'nin 
dostu ise Nemçe askerine yol vermemesi hususunda nâme-i hümâyun yazıldığı; kendisinin 
de memleketin muhâfazası için hazırlıklı ve dikkatli olması ve Nemçe ve Leh tarafları ile 
ilgili olarak elde edeceği haberleri bildirmesi. 

Niğbolu Beyi Mehmed Han'a ve Vidin beyine 

Daha önce kendilerine inşâsı ve tedâriki emrolunan gemi ve zahîrenin son 
durumu ile zahîrenin gemilere nereden ve ne zaman yükleneceğinin bildirilmesi. 

Cezâyir-i Garb beylerbeyine 

Malta seferinde Cezâyir gemileri ile gelerek her türlü yardımda bulunmasının 
takdirle karşılandığı; bundan sonra da Trablusgarb Beylerbeyi Ali Paşa ile birlikte 
memleketin düşmandan korunması için gerekli gayreti göstermesi. 

Akkirman beyine 

Lehistan'a tâbi Bar Kalesi Kazaklarının bir gece Bender Kalesi'ne hücum ederek 
çaldıkları bildirilen atların hududda olan Leh hâkimlerinden talep edilip getirilerek 
sahiplerine verilmesi. 

Leh kralına 

Boğdan voyvodası tarafından Nemçe ve Leh askerlerinin Boğdan'a tecavüz 
niyetiyle hazırlık yaptıkları bildirildiğinden, eğer aradaki antlaşmanın ve dostluğun devamı 
isteniyorsa Nemçe askerine Lehistan'dan yol verilmemesi ve aradaki dostluğun bir gereği 
olarak bunlara karşı konulması; Nemçe veya Leh askerleri Boğdan sınırına tecavüz ederlerse 
aradaki antlaşma ihlâl edilmiş olacağından Osmanlı Devleti'nin de antlaşmaya uymayacağı; 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 



Ö Z E T L E R  139 

ayrıca daha önce antlaşmaya aykırı olarak Cankirman tarafına tecavüz edip adam ve hayvan 
gaspeden Lehlilerin de cezalandırılması ve aldıkları adam ve hayvanların iade olunup, 
sınırdaki Leh beylerine de bu gibi tecavüzlere izin vermemeleri hususunda tenbihte 
bulunulması. 

Çernovi kadısına 

Sofya kadısı ve Süleyman Çavuş tarafından Yergöğü Kalesi'nde hapsedilen 
Kallab Ali'nin iki küçük oğlunun serbest bırakılması. 

A‘zâz u Kilis Beyi Canpolad Bey'e 

Zahîre ve asker gemileri hususundaki mektubunun alındığı; bu gemilerin suya 
indirilme zamanının Bağdad beylerbeyi ile haberleşilerek kararlaştırılması ve gemilerin 
yağmur ve güneşten korunması. 

Bağdad beylerbeyine 

Bağdad Beylerbeyiliği görevine gidişi ile akçe ve zahîre tedâriki hususunda 
karşılaştığı güçlüklere dair gönderdiği mektubunun alındığı; gerek akçe ve zahîre tedâriki, 
gerekse diğer mühimmâtın tedârikinde gerekli gayretin gösterilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Basra'daki Zekiyye Kalesi azebleri ile hisar erenlerinin maaşlarını alamadıkları 
bildirildiğinden, maaşların mümkün olduğu kadar tedârik olunup kendilerine ulaştırılması. 

Basra beylerbeyine 

Basra Azeb Ağası Sinan'ın azlolunduğu sırada kul tâifesini ve azebleri kış-
kırttığı ve memlekette fesad çıkarttığı bildirildiğinden, adı geçenin siyâset olunması. 

Bağdad beylerbeyine 

Basra'nın muhâfazası için denizde birkaç kadırga bulundurmanın faydalı 
olacağı, ancak bunun için de kürekçiye ihtiyaç bulunduğu Basra beylerbeyi tarafından 
bildirildiğinden, Bağdad'da mahpus, idama mahkûm olmayan mahkûmlardan Basra'ya 
kürekçi gönderilmesi. 

Diyarbakır ve Haleb beylerbeyilerine 

Basra'nın muhâfazası için denizde birkaç kadırga bulundurmanın faydalı 
olacağı, ancak bunun için de kürekçiye ihtiyaç bulunduğu Basra beylerbeyi tarafından 
bildirildiğinden, Diyarbakır ve Haleb'de mahpus, idama mahkûm olmayan mahkûmlardan 
Basra'ya kürekçi gönderilmesi. 
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Şehrizol beylerbeyine 

Basra beylerbeyi tarafından Basra'da yaya askere ihtiyaç bulunduğu bildi-
rildiğinden, Gazihan Bölüğü yeniçerilerinin nöbetçi usulü ile Basra'ya gönderilmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Basra beylerbeyi tarafından Basra'da top dökmek için demir tel, kalay ve kalıp 
toprağına ihtiyaç bulunduğu bildirildiğinden, sözkonusu malzemelerin Hasankeyf'den 
tedârik edilip Basra'ya gönderilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Basra Beylerbeyi Ferruh Bey'in düşmanın hakkından gelmek için yapılması 
gerekenler hakkında gönderdiği mektup ile Canpolad Bey'in gemilerin durumu ve 
taşıyabilecekleri asker miktarı hakkındaki mektubunun aynen kendisine gönderildiği; Basra 
beylerbeyinin mektubunu inceleyerek adı geçenin talep ettiği asker, mühimmât vs.nin nasıl 
tedârik olunabileceği hususu ile kendisinin bu konudaki düşüncelerini ve Bağdad'da 
terekenin bolluk durumu ile seferin ne zaman olması gerektiğini bildirmesi. 

Şehrizol beylerbeyine 

Top dökmek için Basra beylerbeyi tarafından istenilen ardıç odununun Harir 
sancağından temin edilerek kelekler ile Bağdad üzerinden Basra'ya gönderilmesi. 

Basra beylerbeyine 

Vâsıt ve diğer yerlerden güherçile toprağı getirtilip işletilmesi; kalelerde ihtiyaç 
duyulan tüfek ve kurşunun gönderildiği; ayrıca Ulyan oğlu memleketine demir, kurşun, 
tüfek gibi, ihracı yasak eşya gönderilmemesi için de gerekli terbirlerin alınması. 

Basra beylerbeyine 

Top dökümü için istemiş olduğu ardıç odunu, kalıp toprağı, demir tel ve kalay 
ile gemilere kürekçi yapmak için istemiş oduğu mahkûmların ve Basra muhâfazası için 
istemiş olduğu Gazihan Yeniçeri Bölüğü'nün Basra'ya gönderilmesi hususlarında 
Diyarbakır, Şehrizol, Haleb ve Bağdad beylerbeyilerine hükümler gönderildiği. 

Basra beylerbeyine 

Basra tarafında adama ihtiyaç duyulduğundan Rum yiğitlerinden, yetmezse Kürt 
yiğitlerinden yeterli miktarda adam yazılıp Basra'ya gönderilmesi; ayrıca para ihtiyacının da 
Diyarbakır'dan değil mümkün olduğunca Bağdad'dan temin edilmeye çalışılması. 

Bağdad beylerbeyine 

Şehrizol ve Diyarbakır'dan Basra'ya ulaştırılmak üzere Bağdad'a gönderilecek 
ardıç odunu, toprak, kalay vs. malzemenin, Basra'ya ulaştırılması. 
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Diyarbakır beylerbeyine 

Daha önce, Basra için tedâriki istenen gemi, zahîre vs. mühimmâtın, ihtiyaç 
duyulduğunda herhangi bir bekleme ve gecikmeye meydan vermemek için, şimdiden hazır 
edilmesi. 

Vize beyine 

Daha önce sefere katılması emrolunan Vize sancağı müsellemlerinin, Vize 
kadısının arzına binaen Süzebolu, Misivri ve Ahtabolu'da inşâ edilmekte olan yirmi 
kadırgaya kereste getirilmesi hizmetine tayin olundukları. 

Vize kadısına 

Vize sancağı müsellemlerinin gemi yapımında gerekli olan kerestenin ge-
tirilmesi ile görevlendirildiği hususunda Vize beyine emir gönderildiğinden, müsellemlerin 
getirtilip kereste hizmetinde istihdam edilmesi. 

Trabzon beyine ve kadısına 

Reâyâya zulmettiği bildirilen Receb bin Abdullah adlı şahsın teftiş edilmesi; 
yaramaz ve ehl-i fesâd olduğu sâbit olursa küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

İlbasan beyine 

Peklin Kalesi'ne İlbasan sancağının diğer kalelerinden kale neferi gönderilmesi 
hususundaki emir sancakbeyinin değişmesi sebebiyle yerine getirilemediğinden bu hususun 
şimdi yerine getirilmesi. 

Lala'ya 

Koyun hakkı toplamak için giden Sağ Ulûfeciler zümresinden Mehter Hüseyin 
diye bilinen Ahmed oğlu Hüseyin, getirdiği koyunları teslim etmediği gibi ortadan da 
kaybolduğundan bulunup Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Tımışvar defterdarına 

Pankota Beyi iken vefat eden Mahmud Bey'in Tımışvar Hazinesi'nde alıkonulan 
sancağı başının Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Budun Beylerbeyiliği hâslarından on köy halkının cizye, haraç vs. vergilerini 
vermedikleri gibi isyan halinde oldukları ve aynı şekilde Filek sancağındaki yüz köy 
halkının da haraçlarını ödemedikleri bildirildiğinden, durum bu şekilde ise elebaşılarının ve 
diğer âsilerin haklarından gelinmesi, ancak kendi halinde olanlara zarar verilmemesi. 
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Menteşe beyine ve kadılarına 

Ehl-i fesâd suhtelerden bir kısmı yakalanıp, bir kısmı henüz yakalanama-
dığından, bunların da ne şekilde mümkün olursa olsun mutlaka yakalanıp hapsedilmeleri. 

Erciş Beyi İbrahim Bey'e 

Kendisine Vize Sancakbeyliği'nin inayet olunduğu; bu sebeple derhal sancağına 
giderek görevine başlaması. 

Erim nâibine 

Erim Kadılığı'na tayin olunan Simav kadısının henüz görevine başlamamış 
olması yüzünden sefer için gerekli olan kendirin gönderilemediği bildirildiğinden, bu 
hususun kendisi tarafından görülüp sefer için gerekli olan kendirlerin, geciktirilmeden gelen 
gemilere yükletilip gönderilmesi. 

Hayrabolu'ya kadar olan kadılara ve zahîre sürmeye memur İskender 
Çavuş'a 

İstanbul'da arpa sıkıntısı çekildiğinden, her kimin anbarında arpa varsa günlük 
narh üzerinden rençber gemilerine sattırılıp İstanbul'a gönderilmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Tımışvar askeri için zahîre tedârik edilip Çanad ve Kalnak kalelerinde 
anbarlanması; ayrıca ordu sefer için hareket edip Sofya'ya geldiğinde Göle Kalesi kendisi 
tarafından muhasara edileceğinden, bu husustaki hazırlıkların da şimdiden yapılması 

Lahsa beylerbeyine 

Sâbık Lahsa Beylerbeyi Ferruh Bey yeni görevi olan Basra Beylerbeyiliği'ne 
giderken Lahsa Beylerbeyiliği makamını bazı ağa ve beyere bıraktığı ve bu arada Arap 
eşkıyasının da bazı hazırlıklar içerisinde olduğu haber alındığından, bir an önce Lahsa'ya 
gidip Beylerbeyilik görevine başlaması. 

Kilis Sancağı Beyi Canpolad Bey ve Birecik beyine 

Birecik'te yapılmakta olan gemilerin yapımı bittiğinde Bağdad Beylerbeyi 
İskender Paşa'dan emir gelinceye kadar suya indirilmeyip karada muhâfaza edilmesi. 

Dulkadirli beylerbeyine 

İstanbul'a göndermiş olduğu timar tevcih tezkireleri incelendiğinde, bir kılıç 
timarın ikiye bölünüp iki kişiye tevcih edilmesi veya zeametin bozulup zeamet sahibinin 
oğullarına timar olarak tevcih edilmesi gibi kanuna aykırı iş yapıldığı anlaşıldığından, 
bundan sonra kanuna aykırı dirlik tevcihi yapılmaması. 
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Rodos beyine 

Kariye Kalesi'nin harap olduğu ve halkının dağıldığı bildirildiğinden, bu 
hususun araştırılıp, işin aslının bildirilmesi. 

Berkofça, Şehirköy, Samakov, Üsküp, Kratova, Tikveş, İştib, Ustrumca, 
Radomir ve İvranya kadılarına 

Eski ve yeni celepler üzerine takdir olunan koyunlar sefere tahsis edildiğinden, 
her bir celebin bizzat yoklanıp gönderilen deftere göre üzerlerine takdir olunan miktarda 
koyun tedârik etmeleri sağlanarak, nâib ve diğer yarar adamlar vasıtasıyla sürülüp 
orducubaşına teslim edilmesi. 

Samakov kadısına ve Mehmed Çavuş'a* 

Tersâne ve köprü için gönderilen çivi, istenilen miktara göre eksik geldiğinden, 
bunun sebebinin bildirilmesi; sebebi İstanbul ve Samakov kantarları arasındaki farklılık ise 
hesabın İstanbul kantarı üzerinden yapılması. 

* 854 numaralı hükümle aynıdır. 

*Hüküm mükerrerdir. Aynı hüküm için bkz. hk. nr. 853. 

Bağdad beylerbeyine 

Kara Çadırlu aşiretleri eskiden beri Sultan Hüseyin ve Bekir beylerin aşiretleri 
olduğu için Kara Ulus, Dertenk, Derne ve Kerend sancaklarının tahriri 
esnasında, bunların hâs olarak yazılması durumunda dağılacakları 

bildirildiğinden, eskiden beri adı geçen beylerin aşireti olanlara dokunulmadan, bunların 
arasına karışmış olanların hâs olarak yazılması. 

İzvornik beyi ile Böğürdelen ve Srebreniçe kadılarına 

Srebreniçe Kalesi eski Dizdârı Ali'nin, Srebreniçe Kalesi'nde mevcut darının 
tartılıp, halk zimmetinde olduğu defterde yazılı olan darının da yerli yerinden yoklanarak 
yeni dizdara teslim edilmesi hususundaki emre rağmen teslimat yapmadan ortadan 
kaybolduğu bildirildiğinden, adı geçen her nerede ise buldurulup muhasebesinin görülmesi 
ve gerek halkın ve gerekse kendisinin zimmetinde bulunduğu ortaya çıkan darının toplanıp 
anbara konulması. 

 

Dertenk Beyi Mustafa Bey'e 

Kara Çadırlu aşiretlerinin, eskiden beri bu bölgedeki sancakbeylerinin aşiret ve 
nökerleri oldukları için, tahrir esnasında hâs olarak yazıldıkları takdirde dağılacaklarına dair 
gönderdiği mektubun alındığı; tahrir esnasında bu gibilere dokunulmayıp, sonradan gelip 
bunların arasına karışmış olan Kara Çadırlu vs. reâyânın hâs olarak yazılması. 
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Rumeli, Rum, Anadolu ve Karaman beylerbeyilerine 

Sefer zamanı yaklaştığında bazı timar sahiplerinin timarlarından feragat edip 
başkalarına tevcih ettirdikleri duyulduğundan, sefer sona erinceye kadar hiç kimseye bu gibi 
bırakıntı timarlar için tezkire veya berat verilmemesi. 

5 Receb 973  (26 Ocak 1566) 

İnebahtı beyine 

Üsküdar İmâreti Evkâfı'ndan Dubrovnikli'ye tereke verilmesi hususunda ferman 
çıkması üzerine bazı gemilerin Çetroz ve Ermiye gibi işlek olmayan limanlara gizlice gelip 
halktan ucuza tereke alıp gittikleri bildirildiğinden, bu hususun araştırılıp emre aykırı olarak 
deryaya ve küffâra tereke verdiği sâbit olanların hapsedilip kimler olduklarının bildirilmesi 
ve bu gibi limanların bir daha bu şekilde suistimale imkan vermeyecek şekilde kapatılması. 

Sofya, Radomir, Ilıca ve Dobniçe kadılarına 

Samakov'dan serhadlere gönderilecek ham demir, mismar vs. âletin nakli için üç 
bin kira hayvanı tedârik olunup Samakov'a gönderilmesi. 

Bursa beyi ile Mihaliç ve Aydıncık kadılarına 

İstanbul'da arpa, buğday ve alef sıkıntısı çekildiğinden, her kimde zahîre varsa 
kendilerine yetecek kadarı bırakıldıktan sonra kalanının sahipleri veya vekilleri ile birlikte 
gemilerle İstanbul'a gönderilmesi. 

Anadolu, Rumeli, Karaman ve Cezâyir'de kürekçi istenen yerlerin beylerine 

Nevruz yaklaştığı halde tedâriki istenen kürekçilerden bir haber çıkmadığından, 
kadılara gerekli tenbihin yapılarak kürekçilerin Nevruz'da İstanbul'da hazır edilmesi. 

Samakov kadısına ve Mehmed Çavuş'a 

Serhadde gidecek ham demir ve mismarın taşınması için ihtiyaç duyulduğu 
bildirilen üç bin kira hayvanının tedâriki hususunda Sofya, Radomir, Ilıca ve Dobniçe 
kadılıklarına hükm-i şerif gönderildiği; sözkonusu hayvanlar geldiğinde istenen 
malzemelerin derhal gönderilmesi; ayrıca araba zamanı geldiğinde de tersâne, köprü 
mühimmâtı ve Karadeniz yalılarında yapılan yirmi gemi için istenmiş olan malzamelerin de 
bir an önce gönderilmesi. 

Vidin beyine ve Niğbolu Beyi Mehmed Han'a 

Daha önce, Nevruz'a kadar yetiştirilmesi emredilmiş olan gemilerin son durumu 
ve ne zamana yetişeceği hakkında bilgi verilmesi. 
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Eflak voyvodasına 

Sefer için yedi bin Eflak askerinin zahîresi ile birlikte Demirkapı üzerinden 
Tımışvar'a getirilmesi, ordu için yüz bin kile arpa tedârik edilip Niğbolu ve Vidin'deki 
gemilere teslim edilmesi ve bu gemilere kürekçi temin edilmesi hususlarında daha önce 
gönderilen hükm-i şerifin gereğinin yerine getirilmesinde gerekli gayretin gösterilmesi ve bu 
husustaki hazırlıklar hakkında bilgi verilmesi. 

Ağrıboz kadısına ve Kızılcahisar dizdarına 

Kızılcahisar yakınlarında karaya oturan kadırganın işe yarayan takımlarının, 
yanında bulunan diğer kadırgalar tarafından alındığı, geri kalan kereste, demir vs. eşyasının 
ise muhâfaza altında bulunduğu bildirildiğinden, sözkonusu eşyanın deftere kaydedilip 
kaptan-ı derya donanma ile geldiğinde kendisine teslim edilmesi. 

Ahyolu, Varna ve Balçık kadılarına 

İstanbul'da arpa ve buğday sıkıntısı çekildiğinden sipâhi, madrabaz vs. elinde 
bulunan terekenin, kendilerine yetecek kadarı bırakılıp kalanının iskelelere indirilerek zahîre 
için gelen gemilere günlük narh üzerinden sattırılması ve İstanbul'a gönderilmesi. 

Mihaliç kadısına 

Yeniçeri Mustafa'nın karısı ile düşüp kalktıkları bildirilen Acemi Oğlanı Hamza 
ile arkadaşlarının yakalanıp Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

6 Receb 973  (27 Ocak 1566) 

Semendire'ye varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 
Ferhad Subaşı Semendire'ye acemi oğlanı toplamaya gönderilen Kâsım'ın teftişi 

ile görevlendirildiğinden, adı geçen Kasım'ın, hangi kazada rastlanırsa eşyalarının 
mühürlenip defter edilmesi ve Ferhad Subaşı'ya teslim edilmesi. 

Erzurum beylerbeyine ve Hasan Kalesi kadısına 

Hasan Kalesi içinde bir değirmen döndürecek kadar su mevcut olduğu ve bu 
sudan herkes istifade edegeldiği halde, bazı kişilerin suyu zaptedip evlerine akıttıkları ve 
halkı susuz bıraktıkları bildirildiğinden, kale halkının hakkı olan suyun şer‘-i şerife göre 
hükmolunup alınması. 

Aydıncık ve Marmara kadılarına 

Mihaliç ve Aydıncık'ten tereke tedârik etmekle görevlendirilen Mustafa 
Çavuş'un iskelelere getirdiği tereke için gemi tedârik edilerek getirilen terekenin bu gemilere 
yükletilip gönderilmesi. 
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Şehrizol beylerbeyine 

İsyan halinde olduğu bildirilen Baban sancağı halkının elebaşılarının 
haklarından gelinmesi ve ıslahlarının mümkün olup olmadığının bildirilmesi. 

Varna kadısına 

Sefer mühimmâtı için gemilerle gönderilecek barutu taşımak üzere arabalar 
hazırlanması hususunda daha önce gönderilen emrin gereğinin yerine getirilmesinde gerekli 
gayretin gösterilmesi ve İstanbul'daki arpa sıkıntısının giderilmesi için de arpa tedârik 
edilerek tereke gemileri ile İstanbul'a gönderilmesi. 

Silistre beyine 

Sefer için Silistre sancağından temin ve tedâriki emrolunan nüzülün Nevruz'dan 
on gün sonra istenilen mahalle gönderilmesi. 

Bolu beyine 

Konrapa kadısının işe yarar öküz sahiplerinden para alarak, gemi kerestesi 
hizmetine işe yarar öküzler yerine işe yaramayan öküzleri gönderdiği bildirildiğinden, 
sözkonusu iddianın araştırılıp neticenin olduğu gibi arzedilmesi. 

Hatvan beyine 

Sancak dahilindeki kalelerde bulunan nefer ağaları, odabaşıları vs. neferlerin 
sefer ve diğer hizmetlerde sancakbeyine itaat etmeleri. 

Yanbolu kadısına 

Anbarlarda mevcut olan terekeden nüzül miktarından fazla olan kısmının 
İstanbul'a gönderilmesi. 

Biga ve Andranos kadılarına 

Eskiden o bölgede güherçile işlenen mağaralar bulunduğundan, bu işten anlayan 
kişiler ile bu gibi yerlerin araştırılıp mevcut durumlarının arzedilmesi. 

Hüdavendigâr Sancağı Beyi Abdurrahman Bey'e, Bolu, Kastamonu, Kengırı, 
Biga, Karesi, Aydın, Menteşe, Karahisâr-ı Sâhib, Sultanönü, Teke, Alâiye, 

Niğde, Kayseri, Kırşehir, Bozok, İçil, Aksaray, Akşehir, Amasya, Çorum, Canik, 
Karahisâr-ı Şarkî ve Midilli beyleri ile Ankara sancağı için Anadolu beylerbeyine, 
Kütahya sancağı için Şehzâde Selim lalasına, Saruhan sancağı için Sultan Murad 
lalasına, Konya sancağı için Karaman beylerbeyine ve Sivas sancağı için Rum 
beylerbeyine  
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Kürekçi gönderilmesi hususunda daha önce emir gönderildiği halde henüz 
kürekçi gelmediğinden, kadıların kendi hallerine bırakılmayıp bu işle bizzat ilgilenilmesi ve 
kürekçilerin Nevruz'dan önce İstanbul'da hazır edilmesi. 

Van beylerbeyine 

Beylerbeyilik berat resmini Ramazan ayı içerisinde göndermesi; aksi taktirde 
İstanbul'daki kethüdâsının hapsolunacağı. 

Karlıili beyi ile Ayamavra kadısı ve dizdarına 

Ayamavra Kalesi'nin imece yoluyla veya serbest köyler reâyâsının ve hisar 
erenlerinin yardımıyla tamir olunması. 

İnebahtı beyi ile İnebahtı, Gümülcine, Karasu Yenicesi, Hayrabolu, Keşan ve 
Malkara kadılarına 

İstanbul'da zahîre sıkıntısı çekildiğinden, kimin anbarında tereke ve arpa varsa 
kendilerine yetecek kadarı bırakılıp kalanının sahipleri veya vekilleri tarafından satılmak 
üzere gemilerle İstanbul'a gönderilmesi. 

Selanik beyine 

Daha önce bir kısmı gönderilen malın kalan kısmının niçin gönderilmediğinin 
bildirilmesi; ayrıca daha önce de emredildiği üzere kimde tereke ve arpa varsa, satılmak 
üzere sahipleri veya vekilleri ile birlikte gemilerle İstanbul'a gönderilmesi. 

Edirne kadısına 

Kürekçi gönderilmesi hususundaki emre rağmen henüz kürekçi gelmediğinden, 
bu iş ile bizzat ilgilenilerek kürekçilerin Nevruz'dan önce İstanbul'da hazır edilmesi. 

Mora beyine 

Güherçile işletilmesi hususu çok önemli olduğundan, temin edildiği bildirilen 
güherçile ustalarının başında durulup, bol miktarda güherçile işlemelerinin sağlanması. 

Basra kadısına 

Basra beylerbeyinin isteği üzerine kendisinin Basra Emvâl-i Hâssa Nâzırlığı'na 
tayin olunduğu. 

Tımışvar beylerbeyine 

Vidin sipâhileri gemi hizmetinde istihdam olunduğundan, kendilerine başka 
hizmet teklif olunmaması; ayrıca daha önce Erdel kralına yardım için gönderilmesi 
emrolunan Beşli tâifesinin gönderilip gönderilmediğinin de bildirilmesi. 
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Vidin beyine 

Talebi doğrultusunda Vidin sancağı sipâhilerinin gemi hizmetine tayin 
olunduğu ve bu hususta Tımışvar beylerbeyine de hüküm gönderilerek Vidin sancağı 
sipâhilerine başka hizmet teklif edilmemesi emredildiğinden, gemi hizmetinin bir an önce 
bitirilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi. 

Balıkesir kadısına 

Reisülküttab Mehmed'in zeametini zapteden Ahmed'in bazı suistimallerde 
bulunduğu bildirildiğinden, adı geçenin muhasebesinin görülüp teftiş olunarak üzerine sâbit 
olan hakların alınması. 

Kastamonu, Bolu, Canik ve Amasya beylerine 

İstanbul'da arpa sıkıntısı çekildiğinden denize yakın yerlerde kimin elinde arpa 
varsa kendilerine yetecek kadarı alıkonulup kalanının iskelelere indirtilip günlük narh 
üzerinden rençber gemilerine sattırılması ve İstanbul'a gönderilmesi. 

Semendire Beyi Bayram Bey'e 

Semendire Kalesi'nde mevcut top güllelerinin, Dergâh-ı muallâ Topçuları 
Bölükbaşısı Mahmud marifetiyle çenberden geçirilerek cinslerine göre ayrılıp kaçar vukıyye 
olduğunun defter edilip bildirilmesi. 

Semendire'den Budun'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan sancakların 
beylerine  

Mirî toplar için Budun'a gönderilen Dergâh-ı muallâ topçularından Nasuh ve iki 
yoldaşının sağ sâlim Budun'a ulaştırılması. 

Samakov kadısına* 

Kâtil olduğu gerekçesiyle hapsedilmiş olan Menteş oğlu Ahmed'in, maktûlün 
vârisleri, kendisi ile husumetleri olmadığını beyan ettiklerinden, sağlam kefillerin kefâletiyle 
serbest bırakılması. 

* 904 numaralı hükümle aynıdır. 

Teke beyine 

Teke sancağında eşkıyalık yapan Karaur tâifesinden olmadıklarını iddia eden 
ancak yapılan teftiş neticesinde eşkıyalık yapan oğullarına ve kardeşlerine yardımcı 
olduklarının tesbit edildiği bildirilen iki şahsın küreğe konulmak üzere Rodos'a gönderilmesi 
ve eşkıyalık yapan oğul ve kardeşlerinin de yakalanması. 

İmâret-i Âmire mütevellîsine 

Hac yolunda fakirlere verilecek peksimed için gerekli olan buğday bugüne 
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kadar Mısır'daki vakıf köylerden karşılandığı halde bu yıl kıtlık dolayısıyla sıkıntı çekildiği 
bildirildiğinden, ihtiyaç duyulan buğdayın Evkâf-ı hümâyun mahsulünden verilmesi. 

Vize kadısına 

Mirî kerestenin sevkiyle görevlendirilen köylere, şiddetli kıştan dolayı arabalara 
yükleme yapılamadığından, Nevruz'a kadar mühlet verilmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

İnşâsı emrolunan gemiler ile tedâriki emrolunan arpa, un vs. zahîrenin ne 
kadarının hazırlandığı ve geri kalanının ne zaman hazır edileceğinin bildirilmesi. 

Budun beylerbeyi ile Kopan ve Mohaç beylerine 

Düşmanın durumunu öğrenmek için casuslar gönderilmesi ve işe yarar esirler 
alınması; düşman tecavüzlerine akınlarla karşılık verilmesi; ayrıca Budun beylerbeyinin de 
Budun'da güherçile işletilmesi ile ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermesi. 

İzvornik ve Pojega beylerine 

İnşâsı emrolunan gemilerden ne kadarının hazırlandığı ve geri kalanının ne 
zamana kadar hazır edileceği hususu ile daha önce tedâriki emrolunan köprü ağaçlarının 
durumunun bildirilmesi; ayrıca düşmandan esir almaya çalışılıp casuslar gönderilmesi. 

İznik kadısına 

Karaman'daki Mamuriye Kalesi'ne hazine götürürken İznik kazasında kaybolan 
yeniçeriler ile hazinenin akibetinin ortaya çıkarılması için Ferhad Çavuş ile yeniçeri 
bölükbaşılarından Mustafa'nın görevlendirildiği; adı geçenlerle bizzat ilgilenilerek olayın 
ayrıntılı olarak teftiş edilip aydınlatılması için gerekli gayretin gösterilmesi ve neticenin 
bildirilmesi. 

Budun beylerbeyine ve Pojega Beyi Nasuh'a 

Pojega'daki Lakoş keferesinin, eskiden silahlarıyla seferlerde hazır olup 
yararlıklar gösterdikleri ve kendilerinden kale muhasarasında, esir almakta, casusluk 
yapmakta vs. hususlarda faydalanıldığı, bundan dolayı da rüsûm-ı örfiyyeden muaf tu-
tuldukları, ancak daha sonra yerlerinin zeamete dönüştürüldüğü, şimdi ise zaîmin öldüğü, 
bunlardan eskiden olduğu gibi istifade edilebilmesi için yerlerinin tekrar zeamet olarak 
başkasına verilmemesi ve eskiden olduğu gibi tekâliften muaf tutulmaları arzedildiğinden, 
adı geçen tâifenin hizmetlerine devam etmeleri karşılığında zeamete verilmeyip tekâliften 
muaf tutulmaları; hizmetlerinde aksama görülürse tekrar zeamete verilecekleri. 

Ankara kadısına 

Önceleri yeniçeri keçeleri çeşitli kişiler tarafından getirilip satılırken bol 
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bulunduğu halde şimdi bu iş iltizam usulü ile yürütüldüğü için keçe bulunamadığı bil-
dirildiğinden, keçe ticareti yapmak isteyenlere engel olunmayıp yeniçerilerin bu hususta 
sıkıntıya düşürülmemesi. 

Mihallü'ye bağlı akıncı tâifesinin sâkin olduğu yerlerin kadılarına 

Mihallü'ye bağlı akıncıların tam techizatlı olarak sefere hazır edilmeleri 
hususunda sancakbeyine gerekli yardımın yapılması. 

* 893 numaralı hükmün aynısıdır, bkz. hk. nr. 893. 

İznikmid kadısına 

Ayan Gölü'nün taşması yüzünden gemi kerestesi taşıyan arabaların yolunun 
kapandığı bildirildiğinden, daha yukarda başka bir yol açılması. 

Bağdad beylerbeyine 

Basra Beylerbeyi Ferruh için Diyarbakır Hazinesi'nden gönderilen salyânenin 
kendisine ulaştırılması. 

Bilecik kadısına 

Bilecik Madeni'nde görevlendirilen müsellem ve piyâdelere ait defterlerin 
sûretlerinin kendisine gönderildiği; bunları bizzat yoklayarak gelmeyenleri veya geç 
gelenleri bildirmesi; ayrıca emrolunan yuvalakların bir an önce işlenerek gönderilmesi için 
de gerekli gayreti göstermesi. 

Tımışvar beylerbeyine* 

Gönderdiği mektupta Erdel kralının istediği bin adet asker Tımışvar mev-
cudundan gönderilirse geriye kalanlarla memleket muhâfazasının yerine getirilemeyeceği, 
yeniden asker yazılıp gönderilirse bu defa da Tımışvar Hazinesi'nin bunların maaşlarını 
karşılayamayacağı bildirildiğinden durumun iyice incelenmesi ve şayet talep olunan askerler 
gerçekten ihtayaca binaen isteniyorsa gönderilmesi; şayet böyle bir ihtiyaç yoksa 
gönderilmemesi. 

* Hükmün üzerinde, gönderilmeyip alıkonulduğuna dair kayıt vardır. 

Tımışvar beylerbeyine 

Sefer için, Tımışvar askerine yetecek miktarda arpa ve zahîre tedârik edilip 
Çanad'da bulunan câmide depolanması; ancak bundan dolayı cuma namazının kılınmaması 
gibi bir durum ortaya çıkmasına da meydan verilmeyip, cuma namazının uygun bir mahalde 
ifa ettirilmesi. 
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Tımışvar defterdarına 

Sefer dolayısıyla zahîreye olan ihtiyaç artacağından, Havâss-ı hümâyun'dan 
hâsıl olan zahîrenin, gerektiğinde ordu için kullanılmak üzere saklanması; ayrıca Tımışvar 
kazalarından toplanacak nüzülün de Çanad vb. yerlerde depolanması. 

Alacahisar, Modava ve Çanad sancaklarının Tuna nehri kıyısında bulunan 
kazalarının kadılarına 

Semendire Beyi Bayram Bey sefer için kazalardan zahîre satın alıp gemilerle ve 
arabalarla Sirem'e getirerek İslankamin Kalesi'nde depolamakla görevlendirildiğinden, 
kendisine veya göndereceği adamlara gereken her türlü yardımın yapılması. 

Kesterye kadısına 

Keşişler Âmili Dimitri'nin yakalanıp Kesterye'de Nâzır-ı Emvâl olan Hürrem 
nezaretinde Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Kocaili sancağı beyine ve kadılarına 

Daha önce derya seferine tayin olunan Kocaili sancağı sipâhileri, şimdi 
Karadeniz'e gidecek gemilere tayin olunduklarından, Nevruz'dan önce İstanbul'da olacak 
şekilde İstanbul'a gönderilmeleri. 

Kocaili beyine 

Kocaili sancağının subaşıları, sipâhileri ve alaybeylerinin tam techizatlı olarak 
sefere hazır olup vakti geldiğinde, Karadeniz'den Tuna'ya gidecek kadırgalara binip 
emrolunan hizmete gitmeleri. 

Dulkadirli beylerbeyine 

Güherçile işletilmesi hususu önemli olduğundan bu işin üzerinde durulup her 
sene bin batman güherçile işlenmesine gayret edilmesi. 

Limni kadısına 

Urla kazası reâyâsının zahîre ihtiyacının karşılanması amacıyla Cezâyir 
beylerbeyine, kendisinin Limni'deki hâslarından elde edilen terekeyi Urla'ya götürüp satma 
izni verildiğinden, sözkonusu hâslardan Urla'ya götürülecek terekenin miktarının sicil 
edilmesi ve bir sûretinin Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Urla kadısına 

Urla halkının ihtiyacının karşılanması amacıyla Cezâyir beylerbeyinin 
Limni'deki hâslarından getirilecek terekenin miktarının deftere kaydedilip Südde-i saâdet'e 
bildirilmesi. 
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Kengırı beyine 

Kengırı'da hapiste bulunan Himmet ve Mustafa isimli şahısların güvenilir 
adamlar nezaretinde Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Edirne ve Hasköy kadısına 

Hasköy'e bağlı Evhak ( ) köyünden Salih, kardeşi Ali ve Hacı ile 
Danişmendlü köyünden Emrullah isimli şahısların tazı besleyip koruda avlandıkları ve 
kendilerine engel olmaya çalışan Sağ Ulûfeciler Bölüğü'nden İbrahim'e kılıç çektikleri 
bildirildiğinden, adı geçenlerin teftiş olunması ve durum gerçekten arzedildiği gibi ise bu 
şahısların sicil sûretleri ile birlikte Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Bağdad ve Şehrizol beylerbeyilerine 

Arap eşkıyasının Basra'ya saldıracağı haber alındığından, böyle bir saldırı 
olması halinde Basra beylerbeyine her türlü yardımın yapılması. 

İstanbul kadısına 

İstanbul'da oturan Yahudilerin, mahallelerinde koyun ve sığır keserek şehri 
kirlettikleri bildirildiğinden bunun önlenmesi için kendilerine Yedikule Salhânesi'nde bir 
dükkân tahsis edilip hayvanlarını burada kesmelerinin sağlanması. 

Menteşe beyine 

Tahir isimli şahıs, bu sene sefere çıkıldıktan sonra ehl-i fesâd suhte tâifesinin 
toplanıp fesad çıkaracaklarını bildirerek, sancağın muhâfazası görevinin kendisine verilmesi 
talebinde bulunduğundan, kendisinin bu görevin üstesinden gelip gelemeyeceğinin 
bildirilmesi. 

Sirem beyine 

Semendire Beyi Bayram Bey, sefer için zahîre tedârik etmekle görevlen-
dirildiğinden, kendisine bu hususta gerekli yardımın yapılması; ayrıca cerahor ihracı, köprü 
döşemesi tedâriki vs. hususların herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden yerine 
getirilmesi için de gerekli gayretin gösterilmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Gemi kerestesi, zahîre vs. tedâriki hususundaki mektubunun alındığı ve zahîre 
tedâriki ve taşınmasında gerekli kolaylığın gösterilmesi ve un çuvalı alımı için 
mukâtaalardan para verilmesi hususlarında ilgili kadılara ve mukâtaa görevlilerine hükm-i 
şerifler gönderildiği; kendisinin de herhangi bir gecikmeye meydan vermeden, mektubunda 
belirttiği şekilde, Vidin ve Tımışvar dışındaki sancaklardan zahîre tedârik edip İslankamin 
Kalesi'nde depolaması; ayrıca toplar için de on parça gemi yaptırması. 
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Semendire, Sirem, İzvornik, Vidin, Silistre ve Niğbolu beylerine 

Tüccar reâyânın orduya zahîre tedârik edip, getirip satmasına ve gücü yetenlerin 
gemi inşâ etmesine izin verildiğinden, bu hususun kendilerine ilan edilip teşvik edilmeleri. 

Menteşe beyine 

Menteşe'de bulunan kadırgaların cenkçi ihtiyacının Balat ve Çine'deki timar 
erbâbından karşılanması yolundaki talebini, sancağındaki tüm sipâhiler derya seferine tayin 
olunduğundan, seferden sonra arzetmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Vidin sancağı sipâhileri sefer için inşâ olunacak gemilerin yapımı hizmetinde 
görevlendirildiklerinden, bu kış kendilerine başka hizmet teklif edilmemesi. 

Segedin beyine ve kadısına 

Sefer için Segedin'den tedârik olunacak zahîrenin Varadin'de değil Segedin'de 
depolanması; ayrıca bu iş için gönderilen paranın dışında, oradaki mukâtaalardan da para 
alınıp mümkün olduğu kadar çok zahîre tedârik edilmesi. 

Ruha sancağı beyine 

Yol kesip hırsızlık ve harâmilik yaptıkları halde Havâss-ı hümâyun'a dahil 
oldukları için haklarından gelinemediği bildirilen Koçmanlar ve Acırlu cemaatlerinin 
yakalanıp kendilerinden davacı olanlarla davalarının görülmesi ve üzerlerine sâbit olan 
haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra şer‘an hakettikleri şekilde cezalandırılmaları; 
ancak bu bahâne ile kendi halinde olanlara dokunulmaması. 

Şehrizol beylerbeyine 

Şehrizol'daki Gazihan yeniçerilerinin muhâfaza hizmetinde bulunmak üzere 
nöbetçi usulüyle Basra'ya gönderilmesi. 

Bayat Beyi Mir Hüseyin'e 

Bayat sancağı askerlerinin tam techizatlı olarak Basra'ya gidip beylerbeyinin 
uygun göreceği şekilde muhâfaza hizmetinde bulunmaları. 

Bağdad beylerbeyine ve Bayat* kadısına 

Bayat Beyi Mir Hüseyin'in halktan, kanun ve defterde belirlenenden fazla vergi 
aldığına dair şikâyette bulunulduğundan, kendisine vergiyi Südde-i sa‘âdet'ten gönderilen 
deftere göre alıp halka eziyet etmemesi yolunda tenbihte bulunulması. 

* Metinde Baban olarak geçmektedir. 
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Basra beylerbeyine 

Arap eşkıyasının Basra'ya yeniden saldırma ihtimali üzerine, böyle bir durumda 
asker vs. talep edildiğinde, gecikmeden gönderilmesi hususunda Bağdad ve Şehrizol 
beylerbeyilerine emir gönderildiği; kendisinin de düşmanın hareketlerini sürekli takip edip 
herhangi bir saldırı ihtimali olursa derhal her iki beylerbeyinden de yardım talep etmesi ve 
memlekete herhangi bir zarar erişmesine meydan vermemesi. 

Bağdad beylerbeyine ve Bayat kadısına 

Bayat Beyi Mir Hüseyin'in halkı bedava çalıştırdığı ve kanunda belirlenen 
miktardan fazla vergi topladığına dair Bayat halkı tarafından Südde-i saâdet'e arzuhal 
gönderildiğinden, arzuhalde yazılı hususların teftiş edilip hak sahiplerine haklarının 
verilmesi ve adı geçene, bu şekilde kanuna aykırı işler yapmaması hususunda tenbihte 
bulunulması. 

Mısır beylerbeyine 

Hac yolunda fukaraya tayin olunan peksimed vs. eşyanın gemi vs. ye öncelikle 
yüklenmesi ve emîr-i hâccın ödediği miktardan daha fazla kira bedeli talep edilmemesi. 

Kocaili beyine ve İznik kadısına 

Ehl-i fesâd suhte tâifesinin İznik'den oğlan kaçırmak, medreseyi basıp kendi 
halinde olan suhteleri yaralamak, soygun yapmak gibi suçları işledikleri bildirildiğinden, 
sözkonusu suhtelerin her nerede iseler bulunup yakalanarak hapsedilmeleri. 

Hatvan beyine 

Eğri Kalesi'nde esir olan Ali isimli atlı askeri zindandan kurtarıp Hatvan'a 
getiren ve kendisi de İslâm'ı kabul eden Blajko isimli oğlanın Südde-i saâdet'e gelmesine 
izin verilmediği bildirildiğinden, kendisine bu hususta engel çıkarılmayıp derhal Südde-i 
saâdet'e gönderilmesi. 

Van beylerbeyine 

İran hakkında göndermiş olduğu bilgilerin alındığı; bundan sonra da aynı 
şekilde bilgi göndermeye devam etmesi. 

19 Receb 973  (9 Şubat 1566) 

Karahisâr-ı Sâhib beyine 

Daha önce kendisi sancağı askeri birlikte derya seferine tayin olunduğu halde 
şimdi kara seferine tayin olunduğundan, askerini tam techizatlı olarak sefere hazırlayıp daha 
sonra gelecek emre göre istenilen yer ve zamanda hazır bulunması. 
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Sultanönü ve Kırşehir sancakları beylerine 

Daha önce sancakları askerleriyle birlikte kara seferine tayin olundukları halde 
şimdi derya seferine tayin olunduklarından, askerlerini tam techizatlı olarak hazırlayıp, 
Donanma-yı hümâyun'a binmek üzere Nevruz'dan on üç gün önce Boğaz hisarlarında hazır 
bulunmaları. 

Midilli ve Molova kadılarına 

Davası görülen Bastırma oğlu Hüseyin'in mal ve emlâki borçlarını karşıla-
madığından mallarının alacaklıları arasında paylaştırıldığı ve kendisinin de kazığa vurularak 
Midilli'de siyâset olunduğu fakat adı geçenin Şehzâde Selim'e olan borcunu ödemek 
amacıyla bir sene önce Midilli'de bulunan çiftliklerini içindeki hayvanlarla beraber Hanım 
Hatun'a seksen dört bin akçeye satıp parasını aldığı, ayrıca adı geçen kadından bir miktar da 
borç aldığı bildirildiğinden, eğer bu çiftlikler daha fazla değerde ise yeniden satılması ve adı 
geçen kadına ne kadar borcu varsa ödenip kalanının diğer alacaklılara dağıtılması. 

Boğdan voyvodasına 

İlkbaharda Tımışvar taraflarına sefere çıkılacağından Boğdan'dan yüz bin kile 
arpa tedârik edilerek gemilere yükletilip gönderilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

İlkbahar'da düşman üzerine düzenlenecek sefer için Boğdan'dan tam techizatlı 
olarak bin atlı ve iki bin yaya asker gönderilmesi. 

Mısır emîr-i hâccına 

Hac yolunda fakirlere tahsis olunan develerin diğer deve kafilelerinin önünde 
gitmesi ve fakirlerin binmesine tahsis edilmesi gerekirken, bu develerin emîr-i hâcc 
tarafından deve kafilelerinin arasına bağlandığı ve zenginlerin binmesine veya tüccarların 
yükünü taşımaya tahsis edildiği bildirildiğinden sözkonusu develerin sadece fakirlerin 
binmesine tahsis edilip başka işlerde kullanılmaması. 

Kili kadısına 

Kocaili Beyi Ali Bey bazı sefer mühimmâtının tedâriki için Tuna taraflarına 
gönderildiğinden, sözkonusu mühimmâtın taşınması için on adet donbaz kiralanıp 
hazırlanması; ayrıca reâyânın da kendi gemileriyle ordu için zahîre getirip satmaları 
hususunda teşvik edilmesi. 

Silistre beyine 

Tophâne'den gönderilecek barut vs. silahlar Rusçuk'a gemilerle taşınacağından, 
taşıma işi için tedârik olunduğu bildirilen üç yüz adet arabadan vazgeçilmesi. 
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İskenderiye beyine 

İpek kazasına acemi oğlanı toplamaya gelen Haseki Muhammed Subaşı'ya itaat 
etmedikleri ve beraberindeki yeniçerilere saldırıp yaraladıkları bildirilen köy halkından 
suçlu görülenlerin yakalanarak cezalandırılmaları. 

Sığacık beyine 

İstanbul'a zahîre ve pirinç getirmek için gidip hâlen geri dönmemiş olan 
reislerden birinin, aldığı zahîreyi Sakız'a götürüp sattığı haber alındığından, sözkonusu 
reislerin durumlarının ve iddiaların aslının araştırılarak neticenin ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Erdel kralı düşmanın Menkaç Hisarı'nı kuşattığını ve ilkbaharda Erdel'e 
saldıracağını bildirdiğinden, şayet Erdel'e düşman tarafından bir saldırı vaki olur ve Erdel 
kralı da yardım talebinde bulunursa Tımışvar beylerbeyi ile de haberleşilip kendisine yeteri 
kadar asker gönderilmesi; bu hususta Tımışvar beylerbeyine de hükm-i şerif gönderildiği. 

Eflak voyvodasına 

Kendisine Eflâk Voyvodalığı görevi verildiğinde, bu hususu kendisine tebliğ 
etmiş olan Ferhad Çavuş'a vermeyi vaad ettiği, fakat henüz göndermemiş olduğu âdeti 
Mehmed Çavuş ile göndermesi. 

Basra beylerbeyine 

Siyâset olunması emredilmiş olan Rahmaniye Ağası İbrahim'in emir olmadan 
salıverilmeyip hapiste tutulması. 

Vidin, Alacahisar ve Semendire beylerine ve kadılarına 

Ordu-yı hümâyun için, belirtilen miktarlarda koyun ihraç olunup satılmak üzere 
sahipleri veya vekilleri ile gönderilmesi. 

Erdel kralına nâme-i şerif 

Düşman askerinin Menkaç Hisarı'nı kuşattığı ve Erdel'e saldırma hazırlığı 
içerisinde olduğuna dair gönderdiği mektubunun alındığı ve bunun üzerine düşman 
tarafından Erdel'e herhangi bir saldırı olursa gerekli yardımda bulunmaları hususunda Budun 
ve Tımışvar beylerbeyilerine hükm-i şerif gönderildiği; böyle bir durumda her iki beylerbeyi 
ile haberleşerek Erdel'i düşmandan muhâfaza etmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Erdel kralının yardım olarak istemiş olduğu bin adet asker gönderileceği sırada, 
Erdel kralından düşmanın bahara kadar saldırmayacağı şeklinde haber gelmesi üzerine 
sözkonusu askerlerin gönderilmediği, fakat şartlar elverişli olduğundan Pankota Kalesi 
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civarındaki üç kalenin kuşatılmasının uygun olacağına dair göndermiş olduğu mektubun 
alındığı; ancak ilkbaharda sefere çıkılacağı için kış vakti askeri yıpratmak uygun 
olmayacağından, Tımışvar Beylerbeyiliği'ne bağlı tüm askerler ile tam techizatlı olarak 
Hızırilyas günü çıkıp münasip bir mahalde beklemesi ve bu hususta sancakbeylerine 
yazılmış olan hükm-i şerifleri kendilerine ulaştırması; ayrıca Tımışvar Hazinesi'nin 
doldurulması ve askere zahîre tedâriki hususlarında da gerekli gayretin gösterilmesi. 

 

 

Vidin, Pankota, Vulçıtrın, Lipova, Arad, Çanad, Alacahisar ve Modava 
beylerine 

Tımışvar beylerbeyine, Hızırilyas gününde sefer için askerleri ile 
birlikte hazır bulunması emredildiğinden, kendilerinin de sancaklarındaki askerleriyle tam 
techizatlı olarak sefere hazırlanıp belirtilen günde Tımışvar beylerbeyinin yanında hazır 
bulunmaları. 

Cezâiyr-i Garb beylerbeyine 

Hâlen muhasebesi görülmekte olan sâbık Galata Emini Eskicioğlu Mehmed, 
Cezâyir'de bulunan Yahya Reis'e bedel akçesi olarak beş yüz bin akçe teslim ettiğini 
söylediğinden, sözkonusu meblağın gerçekten alınıp alınmadığının Yahya Reis'ten sorulup 
öğrenilmesi ve neticenin arzedilmesi. 

Ayasluğ dizdarına 

Sığla Kalesi'ne tayin olundukları halde orada durmayıp gediklerinden feragat 
ederek geri Ayasluğ'daki evlerine dönüp oğullarına ve kendilerine gedik talep ettikleri 
bildirilen Ayasluğ Kalesi erenlerinin oğullarına gedik verilmemesi. 

İnebahtı beyine ve Badracık kadısına 

Donanma seferden dönerken kaybolan Dergâh-ı muallâ yeniçerilerinden Posta 
Perviz'in akıbetinin araştırılması; eğer öldürülmüşse kâtillerinin bulunup hapsedilmesi ve 
neticenin arzedilmesi. 

İlbasan beyine 

Acemi oğlanı devşirmekten dönen yeniçerilere saldırdıkları, öteden beri isyan 
üzere oldukları ve etraftaki diğer köylere zarar verdikleri bildirilen Bezreşte köyü ahalisinin 
başkalarına ibret olacak şekilde haklarından gelinmesi. 

Eflak voyvodasına 

Daha önce kendisine gönderilen emirde yer alan, sefer için Eflak'tan yedi bin 
asker hazırlanıp ilkbaharda yola çıkarılması, ordu için yüz bin kile arpa tedârik edilip 
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Niğbolu ve Vidin'de inşâ olunan gemilere teslim edilmesi ve bu gemilere kürekçi tedârik 
edilmesi hususlarında ne safhaya gelindiğinin ayrıntılı olarak arzedilmesi. 

Mihaliç kadısına 

Yeniçeri Mustafa'nın karısı ile düşüp kalktıkları bildirilen Acemi Oğlanı Hamza 
ile arkadaşı Hüseyin'in yakalanıp teftiş olunmaları; durum bildirildiği gibi ise bölükbaşıları 
nezaretinde Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

Rodos beyine 

Haleb'e gidecek kurşun ve silah, bir gemi ile Trablus'a gönderildiğinden, 
sözkonusu geminin sâlimen Trablus'a ulaştırılması ve Trablus'ta bulunan barutun da 
kadırgalarla Rodos'a getirilip uygun bir yerde saklanarak daha sonra İstanbul'a gönderilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Aslan oğlu Nasuh'a "sipahizâdedir" diye sahte berat ile Alanya sancağından 
ibtidâdan iki bin akçelik timar tevcih edildiği anlaşıldığından, sözkonusu beratın kim 
tarafından yazıldığı ve getirildiğinin araştırılarak sonucun bildirilmesi. 

Semendire beyine 

Sirem'de suçu sâbit görülerek Belgrad Kalesi'nde hapsedilen Pavli'nin siyâset 
olunması. 

Pojega, Sirem ve Alacahisar beylerine 

Ordu için on bin baş veya daha fazla kesimlik koyun tedârik edilip ordu 
geldiğinde sahiplerine sürdürülüp sattırılması. 

Ruha Beyi Mustafa Bey'e 

973 senesi için Şam'dan Mekke-i Mükerreme'ye kadar olan yerlerde 
emîrü'l-hâclık görevi kendisine verildiğinden, mahmil-i şerifi alıp hacıların yollardaki 
emniyetini sağlaması. 

Kütahya kadısına ve Osman Çavuş'a 

Tahsili hususunda daha önce emir gönderildiği halde henüz tahsil edilmemiş 
olan Mezid Çavuş'un bakâyâsının, daha fazla geciktirilmeden tahsil edilip Hazine-i Âmire'ye 
gönderilmesi. 

Cezâyir-i Garb beylerbeyine 

İlkbaharda donanmanın sefere çıkması kararlaştırıldığından, gemileriyle gelip 
Cezâyir Beylerbeyi Piyâle Paşa'ya mülâki olması; ancak İspanya gemilerinin Cezâyir'e 
saldırma ihtimali varsa donanmanın Cezâyir'in muhâfazasında bulunması; şayet İspanya 
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gemileri saldırırsa kendisinin de İspanya'ya akınlar düzenlemesi; her hâlükarda tedbirli olup 
memleketin korunması hususunda gereken titizliği göstermesi. 

Üsküp beyine 

Sefer-i hümâyun için Kalkandelen ve diğer yerlerden yirmi otuz bin kadar 
kesimlik koyun tedârik edilip ordu geldiğinde sahiplerine sürdürülüp sattırılması. 

Semendire beyine 

Kış sebebiyle zahîre tedâriki hususunda karşılaştığı güçlüklere dair göndermiş 
olduğu mektubun alındığı; zahîre tedâriki önemli olduğundan, bu iş için gerekli olan parayı 
dilediği yerden alabilmesi için Maliye tarafından kendisine hükm-i şerif gönderildiği; 
kendisinin de gerekli gayreti göstererek istenilen miktarda zahîreyi tadarik etmesi. 

Bursa kadısına 

Kapı Ağası müteveffâ Cafer Ağa'nın Bursa'da yaptırdığı cami ve muallim-
hânenin önceki mütevellîsi müteveffâ Davud görevlilerin ücretlerini ödememiş olduğundan, 
vakfın yeni mütevellîsi Kapı Ağası Yakup Ağa'nın sözkonusu ücretlerin ödenmesi için 
gönderdiği iki yüz elli altından alacaklıların haklarının dağıtılması. 

Bolu beyine 

Mudurnu'ya bağlı Gölcüler köyünden Hasan bin Mestan ile karısı Mihri bint-i 
Muharrem'in geceleyin evlerine girdiği ve mahkemede suçunun sâbit olduğu bildirilen Hacı 
Mustafa isimli şahsın küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Aydın ve Menteşe sancaklarından Sığla sancağına tayin olunan zaîm ve si-
pâhilerin timar defterlerinin mühürlenip bir sûretinin Südde-i saâdet'e gönderilmesi, bir 
sûretinin de Sığla sancakbeyinin adamına verilmesi. 

Kavala Kaptanı Hüseyin'e 

İstanbul'a zahîre taşımak için gönderilen gemilerde isyan çıkardıkları bildirilen 
kafir esirlere yardımcı olan ve onlarla birlikte hareket eden mücrimler var ise, haklarından 
gelinmek üzere kimler olduklarının bildirilmesi. 

İskender Çavuş'a 

İşlediği suçlardan dolayı aranan ve bir türlü yakalanamayan Gelibolu'nun Kora 
köyünden Dimitrak isimli zimmînin yakalanıp Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Sinop kadısına 

Sinop'ta Dellal Ahmed adlı kişinin kötülük ve gammazlık yaparak halkı rahatsız 
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ettiği ve karısının da kötü yolda olduğu bildirildiğinden, durum gerçekten bildirildiği gibi ise 
adı geçenin şehirden sürülmesi. 

*Hüküm yarım bırakılmıştır. Aynı hüküm için bkz. hk. nr. 980 

Bursa beyine 

Hırsızlık ve harâmilik ile meşhur Kara Bahar isimli şahsın mutlaka yakalanıp 
Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

Bosna beyine ve Yenipazar kadısına 

Seferde kullanılmak üzere iki bin adet sırık kestirilip Sava nehrinden gemilerle 
Belgrad'a gönderilmesi. 

Pojega ve Sirem beylerine* 

Gemiler ve top arabaları için döşeme ağacı tedâriki ile görevlendirilen 
Semendire beyine gerekli her türlü yardımın yapılması. 

* Bu hüküm, eksik yazılmış olan 977 numaralı hükmün tamamlanmış halidir. 

Rumeli'de Sağ ve Solkolda, kürekçi tedâriki emrolunan sancakların beylerine 
ve kazaların kadılarına 

Daha önce tedâriki emrolunduğu halde hâlâ gönderilmemiş olan kürekçilerin bir 
an önce tedârik edilip gönderilmesi. 

Semendire beyine 

Belgrad Kalesi'nin üstündeki barut ile dolu olan kulelere hırsız ve kâtillerin 
hapsedilmek istendiği haber alındığından, böyle zarar görme ihtimali olan yerlerde hırsız ve 
kâtil hapsedilmemesi. 

* Hüküm mükerrer ve yarım bırakılmıştır. Aynı hüküm için bkz. hk. nr. 1018. 

Selanik beyine 

Şarap içip fesad çıkardıkları ve kendilerine engel olmak için gelen Hüsrev 
Voyvoda'yı yaraladıkları bildirilen Selanik Kalesi müstahfızlarından Memi, Maksud ve 
arkadaşlarının yakalanıp küreğe konulmak üzere Kavala kaptanına gönderilmeleri. 

Tımışvar beylerbeyine 

Sefer için tam techizatlı olarak bin adet serahor hazırlanması. 
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Haleb beylerbeyine 

Lahsa Beylerbeyiliği'ne Hama Beyi Ali Bey'in tayin edildiğine dair adı geçene 
hitaben yazılmış hükm-i şerifin kendisine ulaştırılarak bir an önce görev yerine gitmesinin 
sağlanması; görülecek işleri varsa kendisine on beş gün mühlet verilmesi. 

Semendire beyine 

Tuna'ya gönderilecek donanma için bin kantar peksimed hazırlanması. 

Antalya kadısına 

Mısır Beylerbeyi Mahmud'un adamlarının Mısır'a gitmeleri için gemi tedârik 
edilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Sefere çıkıldığında zahîre hususunda sıkıntı çekilmemesi için kendisinin 
Sofya'dan Üsküp'e giderek orada beklemesi. 

Pojega beyine 

Seferde kullanılmak üzere bin kadar sırık kestirilip gemilerle Ösek'e 
gönderilmesi ve Pojega'da ne kadar sırık ve kalkan mevcut olduğunun bildirilmesi. 

Arap defterdarına 

Mal hizmetinde görevli, çoğu Tat tâifesinden iki yüz yeniçerinin içki içip fesad 
çıkardıkları ve ahlâksız davranışlarda bulundukları duyulduğundan, bunların bu 

gibi fiilleri işlemekten men edilmeleri; buna rağmen yapmaya davam edenlerin te'dib edilip 
gedikleri başkalarına verilmek üzere kimler olduklarının bildirilmesi. 

Semendire beyine 

Karadeniz'den bazı kadırgalarla sefere katılacak olan Kocaili sancağı beyi için 
bin kantar peksimed hazırlanması. 

Şumnu ve Hezargrad kadısına 

Ali bin Nasuh isimli yeniçeriyi ortak mülkleri olan değirmen üzerindeki 
anlaşmazlıktan dolayı, sözkonusu değirmende döğüp, yaralayıp öldürmeye kasdettikleri 
bildirilen zimmîlerden öldürmeye kasdeden Nedoş'un siyâset olunması, diğerlerinin ise 
küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Kefe beyine 

Taman Adası'nda ikâmet eden Çerkes reâyâya, davarlarını zorla alarak zul-
mettikleri bildirilen Çerkes bey ve sipâhilerinin yakalanarak suçu sâbit olanların, herhangi 
bir karışıklık çıkmasına meydan verilmeyecek şekilde haklarından gelinmesi. 
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Tarsus beyine 

Adana ve Tarsus sahillerinin muhâfazası görevi kendisine verildiğinden sancağı 
askerleriyle uygun bir yerde toplanarak denizden ve karadan gelebilecek zararlara engel 
olunması. 

Hama Beyi Ali Bey'e 

Lahsa Beylerbeyiliği görevi kendisine tevcih olunduğundan, bir an önce işlerini 
hallederek Lahsa'ya gidip görevine başlaması. 

Lahsa Beylerbeyi Mehmed Paşa'ya 

Sıhhî durumunun bozuk olduğu Haleb beylerbeyi tarafından bildirildiğinden, 
Lahsa Beylerbeyiliği görevinin kendisinden alınıp Hama Beyi Ali Bey'e ihsan olunduğu; 
kendisine de Kudüs-i Şerif sancağının tevcih olunduğu. 

Sâbık Mısır Beylerbeyi Ali Paşa'ya ve dizdarına 

Mısır Beylerbeyiliği sâbık Yemen Beylerbeyi Mahmud Paşa'ya verildiğinden, 
kendisi gelinceye kadar muhâfaza ve mal hizmetinde herhangi bir ihmal gösterilmemesi; 
ayrıca Mısır'da sancak tasarruf eden beylerden Behram Bey'e de Hama sancağı tevcih 
edildiğinden adı geçenin derhal Hama'ya gönderilmesi. 

Van beylerbeyine 

Beradost Hâkimi müteveffâ Budak Bey tarafından sulhten önce İran'dan getirilip 
nikâh edildiği ve bir de çocuğu olduğu, ancak adı geçenin vefatından sonra akrabalarından 
Tebriz Hâkimi Pir Mehmed Sultan tarafından geri istendiği bildirilen kadının iade edilip 
oğlunun iade edilmemesi; ancak kadın sulhten önce alınmış ise verilmemesi ve buna göre 
cevap gönderilmesi. 

Erzurum beylerbeyine 

Şah'ın Kazvin'de olduğu, Şirvan'daki Abdullah Han'ın vefat ettiği ve yerine 
oğlunun geçtiği, Gürcistan'ın kendi halinde olduğu ve sınrların güvenlik içerisinde 
bulunduğuna dair göndermiş olduğu haberlerin alındığı; İran ve Gürcistan hakkında elde 
edilecek bilgileri göndermeye bundan sonra da devam etmesi. 

Samakov kadısına ve Mehmed Çavuş'a 

Daha önce serhadlere gönderilmesi emrolunan ham demir, çivi vb. 
malzemelerin yük hayvanlarıyla derhal gönderilmesi. 

Gelibolu'da Hâssa Harc Emini olan Halil'e ve Sultaniye dizdarına 

Gelibolu hisarında alıkonulan mirî küreklerin kim tarafından ve niçin 
alıkonulduğunun bildirilmesi. 
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Zeynel Bey'e 

Ekrad tâifesinden, eşkıyalık yaptıkları bildirilenlerin, başkalarına ibret olacak 
şekilde şer‘-i şerife göre haklarından gelinmesi. 

Erzurum beylerbeyine 

İran'dan talep olunan avret hakkında daha önce yapılan araştırmalarda avretin, 
Başaçık ülkesinde olmayıp Görgi Melik'in ülkesinin ötesinde hatta Dadyan Melik'in 
ülkesinin de ötesinde olan Abaza'ya yakın yerde olduğu anlaşıldığından önceki emre göre 
hareket edilmesi. 

Akdeniz sahilinde olan kadılara 

Mirali adasında sâkin bazı reislerin İstanbul'a zahîre getirmek için görevli 
oldukları halde zahîreyi ülke dışına sattıkları duyulduğundan yakalanarak sicilleriyle birlikte 
Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmeleri. 

Tekeili beyine 

Kaş kazasının Demre mevkiinde karaya vuran Venedik gemisinden ele 
geçirilen düşman efradın Rodos'a gönderilmesi ve dost devlet teb‘ası olanların salıverilmesi. 

Bolu beyine ve Mudurnu kadısına 

Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Mudurnu'nun Dibek köyünden Hüseyin 
Çavuş'un adamlarının, kendisi Malta Seferi'nde iken fesad çıkardıkları, kendisi seferden 
döndükten sonra ise evinde bir ceset bulunduğu ve bütün bunların sicile kaydedildiği, ancak 
Hacı Aydın isimli adamının, nâibler ile işbirliği yaparak bunları sicilden sildirdiği 
bildirildiğinden, meselenin aslının ayrıntılı olarak araştırılıp, neticenin Dergâh-ı muallâ'ya 
bildirilmesi. 

Solnok beyine 

Erdel'de bulunan Tokay Kalesi'ndeki düşmanın durumunun tahkik edilip fırsat 
el verince Hatvan, Segedin, Filek, Novigrad, Seçen ve Solnok sancakları askerleriyle Budun 
yeniçerilerinden oluşacak yeterli miktarda bir kuvvetle düşmanın hakkından gelinmesi. 

Filibe kadısına ve eminlerine 

Filibe'de yetiştirilen pirincin mirîye ait olan hissesinden her sene belli miktarda 
pirinç ayrılıp Edirne'ye gönderilmekte iken bu sene belirlenen miktarda pirinç gelmemesi 
sebebiyle umumî bir sıkıntı çekildiği bildirildiğinden, yeterli miktarda pirincin Edirne'ye 
gönderilmesi. 
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27 Receb 973  (17 Şubat 1566) 

Kefe beyine ve Taman kadısına 

Taman adasına tâbi Vayle köyü sipâhilerinden Yesaruk ve adamlarına bazı 
şahıslar tarafından yapılan müdahalenin önlenmesi. 

Basra beylerbeyine 

Lahsa Beylerbeyiliği'ne tayin olunan Hama Sancakbeyi Ali'nin ihtiyaçlarının 
karşılanarak bir an önce görev mahalline gönderilmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Diyarbakır'da güherçile işlenmediğine dair gönderdiği mektubun alındığı; 
ancak bu husus önemli olduğundan, ehil kişiler marifetiyle güherçile bulunup işlettirilmesi. 

Bursa beyine 

İzinsiz dükkân açmak ve bir bekçiyi yaralamak suçlarından aranan ve 
İstanbul'da yakalanan Budak isimli oğlanın Mudanya'ya kaçtıklarını söylediği suç 
ortaklarının da derhal yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Masrafı Diyarbakır Hazinesi'nden karşılanmak üzere yeteri kadar güherçile 
toprağı bulunup işlettirilerek Haleb'e gönderilmesi. 

İstefan Kral'a 

Solnok Beyi Hasan Bey, bazı Erdel beylerinin hasetliği yüzünden hapsedilen 
Bebek Görgi isimli şahsın kendi yanında bulunması halinde daha yararlı işler yapılacağını 
bildirdiğinden, Bebek Görgi'nin eşi ve çocuklarının rehin olarak alınıp kendisinin Solnok 
beyinin yanına gönderilmesi. 

Haleb beylerbeyine 

Trablus İskelesi'ne gönderilen güherçile, kükürt ve barutun miktarı ile 
Birecik'te yapılması emredilen gemiler için lâzım olan kerestenin tedârik edildiğine dair 
gönderdiği bilgilerin alındığı; bundan sonra da Birecik, Rumkale ve Hâssa taraflarından 
güherçile tedârik olunarak işletilmeye devam edilmesi. 

Şam beylerbeyine, Şam, Kudüs-i Şerif ve Remle kadılarına 

Kudüs'teki İmâret Evkâfı köyü halkının, Rikâb-ı hümâyun'a sundukları 
arzuhalde Vakıf Mütevellîsi Abdülkerim hakkında şikâyette bulundukları; ancak 
kendilerinin gönderdikleri mektupta ise Abdülkerim hakkında söylenenlerin yalan olduğu, 
aslında şikâyetçilerin suçlu oldukları ve kendi suçlarını örtmek için görevlilerin suçlu 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 



Ö Z E T L E R  165 

oldukları yolunda şikâyette bulundukları bildirildiğinden, konunun araştırılması ve 
mütevellînin gerçekten yolsuzluk yapıp yapmadığının bildirilmesi; eğer şikâyetçilerin suçlu 
olduğu sâbit olursa kendilerinin hapsedilip durumlarının sicil sûretleri gönderilerek 
arzedilmesi. 

Aydos kadısına* 

Aydos'a tâbi Bergos iskelesinde arabacılar ile kavga eden yeniçeriyi bıçakla 
öldüren Kılıç'ın siyâset edilmesi ve kavgaya karışan diğer şahısların da yakalanarak küreğe 
konulmak üzere Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

*Bu hüküm eksik yazılmış olan 983 numaralı hükmün tamamlanmış halidir. 

Anadolu ve Rumeli kadılarına 

Südde-i saâdet haricinde sâkin olan yeniçerilerin âcilen sefer için toplanmaları 
gerektiğinden, bu iş için görevlendirilen bir yeniçerinin kendi atıyla yola çıktığı; vardığı 
yerlerde ata ihtiyaç duyduğunda kendisine bedeli mukabilinde at tedârik olunması. 

İstanbul'dan Budun'a varıncaya kadar sağlı ve sollu konaklarda olan 
kadılara 

Seferde kullanılacak bargirler için saman, arpa ve ot lâzım olduğundan, emir-i 
ahurun tezkiresiyle gelen adamlara tezkirelerde yazılı miktarda ot, saman ve arpa tedârik 
edilmesi. 

Bolu ve Bursa beyine 

İstanbul'da yakalanan Budak isimli hırsız, verdiği ifadede arkadaşlarının 
Gerede taraflarına gittiğini söylediğinden, arkadaşlarının da yakalanarak yarar adamlar 
eşliğinde Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Hakkari beyine 

Eşkıyalık hareketlerinde bulunarak asayişi bozdukları bildirilen ekrad 
tâifesinin haklarından gelinmesi. 

Budun beylerbeyine 

Erdel vilâyetindeki Tokay Kalesi'ne hücum edilebilmesi için Solnok Beyi 
Hasan'ın yanına Hatvan, Segedin, Filek, Novigrad ve Seçen sancaklarının askerleri ile 
Budun yeniçerilerinden beş yüz kadarının gönderilmesi ve bu işin gizli tutularak düşmanın 
hakkından gelinmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Baharda sefere çıkılacağından kendisinin Cezâyir vilâyeti için istemiş olduğu 
askerin İstanbul ve Şam'dan gönderilmesinin mümkün olmadığı; ancak Arap eşkıyasına 
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karşı dikkatli olunması; eğer Arap eşkıyası Basra'ya herhangi bir tecavüzde bulunmaz ise bu 
senelik bu taraftan da onlara karşı herhangi bir hareket yapılmaması; fakat onlar tarafından 
herhangi bir saldırı olursa derhal Kürt beylerinden ve Diyarbakır askeri ile Şehrizol 
askerinden yeteri kadar yardım sağlanarak düşmanın hakkından gelinmesi. 

Şehrizol beylerbeyine 

Arap eşkıyâsının üzerine düşünülen sefer, Rumeli'de yapılacak sefer 
münasebetiyle tehir edildiğinden Arapların vuku bulacak tecavüzlerine Diyarbakır ve 
Bağdad askeriyle birleşilip Basra beylerbeyinden gelecek habere göre yeterli miktarda asker 
gönderilerek karşı gelinmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Basra'daki Arap eşkıyâsının üzerine yapılması düşünülen sefer, Rumeli'deki 
sefer sebebiyle tehir edildiği; ancak Arap eşkıyâsı tarafından vuku bulacak saldırılara karşı 
hazırlıklı bulunularak Bağdad beylerbeyinden gelecek habere göre Âmid askeriyle Kürt 
beylerinin de yardıma gönderilmesi. 

Basra beylerbeyine 

Bu sene Arap eşkıyâsı üzerine yapılması düşünülen sefer, Rumeli'deki sefer 
münasebetiyle ertelendiğinden, sözkonusu eşkıyânın Basra'ya yönelik herhangi bir saldırısı 
olursa derhal Şehrizol ve Bağdad beylerbeyilerine haber göndererek yardım talep etmesi ve 
yardıma gelecek olan askerlerle birlikte düşmana karşı koyup, memlekete herhangi bir zarar 
eriştirmemesi. 

Haleb beylerbeyine 

Basra'ya gidecek askere lâzım olan arpa ve buğdayın, Bağdad beylerbeyi ile 
haberleşilerek Birecik'ten gönderilmesi. 

Sultan Hüseyin Bey'e, Bahaeddin Bey'e, Palu Hâkimi Hüseyin Bey'e, Kasım 
Bey'e, Han Abdal Bey'e, Servi Abdal Bey'e, Bedir Bey'e ve oğluna, Yakup 

Bey'e, Mir İbrahim oğlu Ahmed Bey'e, Ergani beyine, Siverek beyine, Bitlis beyine, Genç 
beyine, Kulp Beyi Alican Bey'e, Pertek Beyi Rüstem Bey'e, Mazgird Beyi Keyhüsrev 
Bey'e, Sağman Beyi Pelin Bey'e, Esi Beyi Ali Bey'e* 

Arap eşkıyasının Basra'ya saldırma ihtimaline karşı belirtilen miktarlarda asker 
ve mühimmât tedârik edilip Bağdad beylerbeyinden gelecek habere göre Bağdad'a 
gönderilmesi. 

*Ayrıca hüküm altında Diyarbakır'da olan aşiretlerden Pesban, Buciyan ve Zilan aşiretleri ile 
Mardin aşiretlerinden ve Amid, Mardin ve Hasankeyf kalelerinden de asker gönderilmesi için 
hükmün birer sûretlerinin gönderildiği kaydı vardır, ancak bunların kime gönderildiği 
belirtilmemiştir. 
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Gelibolu kadısına 

Gelibolu'nun Harâcîhamza Mahallesi'nden Yusuf b. Abdullah ve hanımı 
Selime bint-i Abdullah'ın eşyalarını çaldığı iddia edilen Hüma bint-i Hasan'ın teftiş edilmesi; 
suçu sâbit olduğu takdirde çaldığı eşyaların alınıp sahibine verilmesi ve kendisinin 
hapsedilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Kütahya ve Saruhan sancakları sipâhilerinden bir kısmının muhâfaza için 
alıkonması, diğerlerinin ise tam techizatlı olarak alaybeyileri nezaretinde sefere 
gönderilmesi; muhâfazada kalanların defterlerinin de lalaya gönderilmesi. 

Şehzâde lalasına 

Kütahya sancağı sipâhilerinden asayişi temin etmek üzere elli nefer bırakılıp 
kalanının sefer için görevlendirildiği; bunların uygun görülecek şekilde muhâfaza 
hizmetinde görevlendirilmesi; ayrıca Lala Cafer'in Menteşe ile Saruhan'da suhte fesadının 
önlenmesi için görevlendirdiği Zaîm Tahir'e de yardımcı olunması. 

Solnok beyine 

Düşmanın durumu hakkında istihbarî bilgiler elde etmek için casuslar 
görevlendirilmesi ve elde edilen bilgilerin, yakalanan esirlerden alınacak bilgilerle birlikte 
arzedilmesi ve yarar esir alınırsa gönderilmesi. 

Çatalca ve Yenişehir kadılarına 

Mısır'da tereke sıkıntısı çekildiğinden, oradan gelen Süleyman Reis'in Çatalca 
ve Yenişehir'den parasıyla tereke alıp götürmesine mani olunmaması. 

Biga beyine 

Kendisinin daha önce Biga sancağı askerleriyle birlikte derya seferine tayin 
olunduğu ancak şimdi Mısır tarafına bir miktar kadırga göndermek gerektiğinden, kendisinin 
bu göreve tayin olunduğu; emrindeki askerleri tam techizatlı olarak hazırlayıp Mısır'a 
gönderilecek kadırgalar Boğaz hisarlarından geçerken kadırgalara binmek üzere Boğaz 
hisarlarında hazır bulunması. 

Rumeli beylerbeyine 

Rumeli askerini Nevruz'dan sonra yanında toplayarak sefere hazır olması. 

Mora beyine 

Korsan levendlerin batırdıkları Venedik kadırgalarından sahile çıkıp savaşan 
ve bir kısmı katledildikten sonra yakalanan yirmi yedi kişinin küreğe konularak hangi 
gemiye yerleştirildiklerinin bildirilmesi ve bunların emirsiz salıverilmemesi. 
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Mora, İlbasan ve Dukagin beylerine 

Daha önce sefere hazır olunması hakkında gönderilen emre binaen Mora 
beyinin otuz nefer, İlbasan ve Dukagin beylerinin de onar nefer sipâhi ile muhâfazada 
kalarak, diğer askerleri alaybeyileri nezaretinde sefer için beylerbeyinin yanına 
göndermeleri. 

Safed beyine 

Şam'daki İmâret-i Âmire'nin vakfı olan Hara nahiyesine tâbi Ulemâ karyesi 
rüsumunun kendisine hâs olarak tayin olunması hasebiyle subaşıların belirlenenden daha 
fazla vergi talep etmek sûretiyle köy halkına zulmettiği mütevellî tarafından bildirildiğinden, 
daha önce bu hususta yazılan hüküm gereğince adı geçen köyden belirlenen miktardan daha 
fazla vergi talep edilmemesi. 

Rumeli beylerbeyi ile Selanik, Üsküp, Sofya ve Filibe kadılarına 

Sefer için orducu esnafı olmak üzere birer tane kasap, başçı, aşçı, ekmekçi, 
bakkal, çukacı, attar, sarrac, papuççu, kazzaz, terzi, hallac, çağşirci, demirci, semerci, eskici, 
mumcu, nalbant ve nalçacı gönderilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Daha önce sefere hazır olmaları hakkında emir gönderilen beylerin askerleriyle 
birlikte sefere katılmak üzere Biga ovasına gelip, Gelibolu'dan Rumeli'ye geçerek Ordu-yı 
hümâyun'a katılmaları; askerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli miktarda orducu esnafı 
gönderilmesi; derya seferi emredilen Karahisâr-ı Sâhib sancağı sipâhilerinin yerine 
Sultanönü askerinin deryada görevlendirilmesi, Karahisâr-ı Şarkî sipâhilerinin ise beylerbeyi 
ile sefere gitmesi. 

İzvornik Beyi Şaban Bey'e 

Sefer için iki yüz adet zahîre gemisi ve on altı adet şayka inşâ edilmesi için 
Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Ferhad Çavuş ile iki bin beş yüz doksan iki altın 
gönderildiği; sözkonusu gemilerin en kısa zamanda inşâ olunması ve zahîre ile doldurulup 
Belgrad'a gönderilmesi. 

İzvornik'e varıncaya kadar yol üzerinde bulunan yerlerin beyleri ve 
kadılarına 

Gemi inşâsında sarf edilmek üzere iki bin beş yüz doksan iki altın ile 
İstanbul'dan İzvornik beyine gönderilen Ferhad Çavuş'un henüz İzvornik'e varmadığı 
bildirildiğinden, hangi konaklardan geçtiğinin ve nerede kaybolduğunun öğrenilmesi. 

Mora beyine 

Sefer için güherçile ustaları tarafından işlendiği bildirilen kırk kantar 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

1044 



Ö Z E T L E R  169 

güherçilenin saklanması, bundan sonra da güherçile işlettirilmeye devam edilmesi ve 
mümkün ise işlenen güherçilenin barut haline getirtilmesi. 

Rumeli kadılarına 

Gemi hizmetine tayin olunan Vize yörükleri, canbazları ve tatarlarından yüz 
altmış neferin eksiksiz olarak tayin olundukları hizmete gönderilmesi. 

Şam beylerbeyine ve kadısına 

Hacıların muhâfazasına tayin olunan sipâhilere deve yerine kira bedeli ve-
rilmesinin Hazine'nin menfaatine olacağı, İhracât-ı Hacc-ı Şerif ve Kilar-ı Âmire Emini 
Mehmed tarafından bildirildiğinden, sipâhilerin kira bedelleri verilerek gönderilmesi; kabul 
etmeyip karşı gelenlerin timarlarının alınarak başkasına tevcih edilmesi. 

Şam beylerbeyine 

Şam yeniçerilerine kethüdâ olan Pervane'nin hacılara ve Ulemâ köyü halkına 
zulmettiği duyulduğundan, bundan sonra hacıların muhâfazasına tayin olunan yeniçerilere 
serdar olarak Pervane'nin değil yayabaşılardan birinin tayin edilmesi. 

Dukagin beyine 

İskenderiye Beyi Durali mektup göndererek İskenderiye kazasındaki bazı 
nahiyeler halkının düşmanla münasebette oldukları ve vergi vermediklerinden bahisle 
burada bir kale inşâ olunması gerektiğini bildirdiğinden, bunun faydalı olup olmayacağının, 
bu kale için ne kadar masraf yapılacağının ve ne kadar hisar eri görevlendirmek 
gerekeceğinin araştırılarak ayrıntılı olarak bildirilmesi. 

Karaman beylerbeyine 

Karaman'ın muhâfazasına tayin edilen sancakbeyleri ile daha önce Karaman 
muhâfazasına tayin edilmiş iken şimdi derya seferine tayin edilen Kırşehir beyi dışındaki 
sancakbeylerinin askerleriyle birlikte Gelibolu'dan geçip Ordu-yı Hümâyun'a katılması; 
askerin yolda kimsenin zorla birşeyini almaması için gerekli tedbirlerin alınması ve âdet 
olduğu üzere orducu esnafı tedârik edilmesi. 

Eflak voyvodasına 

Daha önce gönderilen emirle sefer için hazırlanması istenen asker ve yüz bin 
kile arpanın, Niğbolu'da bulunan gemilere yükletilmesi, fazlalık olursa onun da Vidin'deki 
gemilere konularak teslim edilmesi. 

Van beylerbeyine 

İran, Türkmenler, Şah oğlu ve Şirvan ile ilgili gönderilen haberlerin alındığı; 
elde edilecek bilgilerin bundan sonra da sürekli bildirilmesi. 
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Van beylerbeyine 

Merhum Yakub Bey'in oğullarının, babalarının malı için Şahkulu'nun oğlu 
Bahaeddin Ağa ile anlaşmazlık içinde bulundukları bildirildiğinden, anlaşmazlığın 
önlenmesi. 

Vidin beyine ve Niğbolu Beyi Mehmed Han'a 

Zahîre ve pirinç gemileri için gereken kürekçilerin Vidin ve Eflak'tan temin 
edilip her gemiye bir miktar Eflak ve bir miktar da Vidin'den temin edilen kürekçilerin 
konulması ve Eflak kürekçilerinin bir gemiye binip ortadan kaybolmaları ihtimaline karşı 
tedbir alınması. 

Mora beyine 

Kendisine daha önce Mora sancağının muhâfazası için otuz sipâhiyi alıkoyup 
diğerlerini alaybeyileri ile birlikte sefer için Rumeli beylerbeyinin yanına göndermesinin 
emredildiği, ancak şimdi bu miktar az bulunduğundan, muhâfaza için alıkonanların 
miktarının yüze çıkarılması. 

Rumeli beylerbeyine 

Muhâfaza için Mora'da yüz, İlbasan'da ve Dukagin'de onar sipâhi bırakılarak 
diğerlerinin, alaybeyileri nezaretinde tam techizatlı olarak sefere katılmak üzere kendi 
yanına gönderilmeleri hususunda adı geçen sancakların beylerine gönderilen hükümlerin 
yerlerine ulaştırılması ve sefere tayin olunan askerlerin alaybeyileri ile getirtilmesi. 

İlbasan ve Dukagin beylerine 

Sancakları dahilinde bulunan sipâhilerden otuzar neferi muhâfazada bırakıp 
geri kalanlarını sefere katılmak üzere alaybeyileri ile birlikte Rumeli beylerbeyinin yanına 
göndermeleri. 

Şehirköy kadısına 

Ordu için arpa, ekmek, un, yağ, bal vs. zahîre tedârik edilmesi. 

Biga beyine 

Daha önce kendisinin sancağı askeri ile birlikte derya seferine tayin olunduğu, 
ancak şimdi Mağrib taraflarına bir miktar kadırga göndermek gerektiğinden kendisinin bu 
hizmete tayin olunduğu; emrindeki askerleri tam techizatlı olarak hazırlayıp Mağrib'e 
gönderilecek kadırgalar Boğaz hisarlarından geçerken kadırgalara binmek üzere Boğaz 
hisarlarında hazır bulunması. 

Haleb beylerbeyine 

Haleb, Hama, Birecik ve Trablus taraflarında bulunabilen yerlerden güherçile 
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toplanarak barut işlettirilmesi, işlenen barutun miktarının bildirilmesi ve barut işlettirilmeye 
devam edilmesi. 

Edirne kadısına 

Mahkemede davasının yeniden görülmesi esnasında davacılarının kendisinden 
tekrar davacı olduğu, ancak mahallesi halkının aleyhinde şahitlikte bulunmadığı bildirilen 
mahpus Hüseyin'in hapisten salıverilmemesi. 

Dulkadirlü beylerbeyine ve Zamantu kadısına 

Antep'ten Mehmed isimli canbazın yolunu kesip yeğeni Hasan'ı kaçırdığı ve 
devamlı içki içtiği bildirilen Maraş alaybeyisinin oğlu Mehmed isimli sipâhinin buldurularak 
teftiş edilmesi; suçu sâbit olduğu takdirde timarının başkasına tevcih edilmesi. 

4 Şaban 973  (24 Şubat 1566) 

Gelibolu kadısına 

Müftüahmetçelebi Mahallesi'nden İlyas b. Emirze, hanımı Emine ile Fatma ve 
Emine isimli diğer hatunları yaralayıp eşyalarını çalan Ramazan b. Emirze, Ramazan b. Ali 
ve sipâhi Arnavud Yunus isimli şahısların güvenilir adamlar nezaretinde Südde-i saâdet'e 
gönderilmeleri. 

Bursa beyine ve kadısına 

Mamuriye Kalesi nöbetçilerine ulûfe götürürken kaybolan yeniçerilerin 
akıbetlerinin araştırılıp nerede olduklarının ve niçin kaybolduklarının ortaya çıkarılması. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Kilis Beyi Canpolad Bey'in, sancağındaki Kürt eşkıyanın hakkından gelmek 
için gönderdiği adamına gereken yardımın yapılması ve ihtiyaç duyduğunda yeteri kadar 
adam verilmesi. 

Çorum ve Kengırı beylerine 

Sancakları askeriyle derya seferine iştirak etmek üzere Nevruz'dan önce 
İstanbul'da hazır bulunmaları. 

Solnok beyine ve kadısına 

Daha önceki beylerin, voyvodalarına önceden voyvoda oldukları yerlerdeki 
ahaliden pişkeş ve poklon diye kurt ve tilki derileri toplattıkları ve fazla vergi aldıkları, 
reâyânın da vergilerini ödeyemedikleri için yerlerini terkettikleri bildirildiğinden, bu 
durumun önüne geçilip kimsenin kanuna aykırı iş yapmasına ve usulsüz vergi toplamasına 
izin verilmemesi ve memleketin mamur hale gelmesine çalışılması. 
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Canpolad Bey'e 

Kilis'te eşkıyalık yapan ve Diyarbakır'a kaçan bazı Kürt eşkıyanın yakalanması 
hususunda kendisine yardımcı olması için Diyarbakır beylerbeyine hüküm gönderildiği; 
kendisinin de sözkonusu eşkıyanın yakalanması için Diyarbakır'a işe yarar adamlar gönderip 
bunları yakalatarak şer‘-i şerife göre haklarından gelmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Daha önce gönderilen emir gereği iki bin adet kunbara çömleği hazırlanması. 

Midilli beyine 

Eskiden beri adanın muhâfazası için iki kadırgada nöbetleşe vazife yaptıkları 
bildirilen Midilli sipâhilerinden derya seferi için bir miktar levendin iki kadırga ile sefere 
gönderilmesi, geri kalan sipâhilerin de adanın muhâfazası için bırakılması. 

Anadolu ve Karaman'a kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılara 

Daha önce gönderilmesi emrolunan kürekçiler henüz gelmediğinden, derhal 
hazırlanıp Nevruz'dan önce gönderilmesi; ayrıca, istenilen mirî develerin de Ramazan'a 
kadar eriştirilmesi. 

Karahisar beyine 

Kula yöresinde sâkin Efendibey oğlu Hasan ve yanında bulunanları getirmekle 
görevli Selim Çavuş başka bir göreve gittiğinden, bu kişilerin güvenilir adamlar nezaretinde 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Akkirman beyine 

Ailesi için Bender Kalesi'nde bir ev yaptırmak isteyen Boğdan voyvodasına 
mani olunmaması ve bu hususta dizdara da gerekli tenbihte bulunulması. 

Boğdan voyvodasına 

Leh beylerinden Haruş'un eşkıyayı toplayarak fesad çıkartmak istediği ve 
kendisinin Bender Kalesi'nde bir ev yaptırmak istediğine dair gönderdiği mektubun alındığı; 
düşmana karşı daima uyanık bulunarak memleketi muhâfaza etmesi; ayrıca Bender 
Kalesi'nde yaptırmak istediği ev için izin verildiği ve bu hususta Akkirman Beyi'ne de 
gereken emrin gönderildiği. 

Bebek oğluna 

Kendisi hakkındaki iyi niyet dolayısıyla azad edildiği ve iltifata mazhar 
görüldüğü; kendisinin de, kalelerinde Müslüman esir bulunması uygun olmadığından, 
kendisine tâbi kalelerde bulunan Müslüman esirlerin hepsini serbest bırakması. 
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Marmara kadısına 

Mirali adasından bazı reislerin düşmana tereke verdikleri ve kaçtıkları 
bildirildiğinden, firar eden bu reislerin malları ve eşyalarının zaptedilmesi, mümkün ise 
yakalanarak hapsedilmeleri, değil ise nerede olduklarının bildirilmesi. 

Karahisâr-ı Sâhib, Sultanönü ve Kırşehir beylerine 

Gönderilen emirler gereğince, Karahisâr-ı Sâhib beyinin sefere iştirak etmek 
üzere sancağı askeriyle Anadolu beylerbeyinin yanına, Sultanönü ve Kırşehir beylerinin ise 
askerleriyle derya seferine iştirak etmek üzere görevlendirildikleri gemilere hareket etmeleri. 

Rum beylerbeyine 

Daha önce gönderilmesi emredilen kürekçilerin yarar adamlar eşliğinde âcilen 
toplatılarak Nevruz'da İstanbul'a ulaştırılması ve oralarda bulunan haraççıların da âcilen 
gönderilmesi. 

Pîrî Çavuş'a 

Daha önce de emredildiği üzere Larende'den bir adet kasap getirilmesi. 

Rodos beyine 

Mısır'a gitmekte olan Mısır Beylerbeyi Mahmud Paşa Rodos'a geldiğinde 
kendisini kadırgalar ile İskenderiye'ye götürmesi ve oradan da Trablus'a geçerek, orada 
istihsal edilen barutu alıp Rodos'a getirmesi. 

Ergene kadısına 

Ergene İmâreti mütevellîsinin kulu Ferhad'ı, mütevellînin bazı kıymetli 
eşyalarını alması hususunda kandıran Kaytas'ın küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 

Karaman beylerbeyine 

Eyaletin muhâfazası için Pîrî Bey'in Kayseri'de, Kayseri Beyi Çerkes'in de 
Konya'da oturması; tezkiresiz sipâhilerden sefere gücü yetmeyenlerin muhâfaza hizmetinde 
bırakılması; Kırşehir Beyi Gazanfer'in askeriyle derya seferine memur olduğu, kendisinin de 
geri kalan askerler ile Anadolu beylerbeyinin ardından Biga'ya gelerek Gelibolu'dan geçip 
orduya katılması; ancak boğazdan geçerken iki beylerbeyinin birbirlerine zorluk 
çıkarmaması; ayrıca asker için orducu esnaf temin edilmesi ve menzillerde askerlerin kanun 
hilafına iş yapmalarının önlenmesi. 

Vize yörükleri subaşısına* 

* Hüküm yazılmamıştır. 
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Bağdad beylerbeyine 

Önce Bağdad Beylerbeyiliği'ne bağlanıp, daha sonra Şehrizol Beylerbeyiliği'ne 
bağlanan Musul sancağının tekrar Bağdad Beylerbeyiliği'ne bağlandığı. 

Mısır beylerbeyine 

Medine-i Münevvere'ye gelen nüzûr ve sadakanın saklanması için Harem-i 
şerif'in bir köşesinde kule yapılmasının ve muhâfazası için Mısır kullarından elli nefer ile bir 
ağanın buraya tayininin münasip olduğu. 

Van beylerbeyine 

Merhum Yakub Bey'in oğullarının, babalarının malı için Şahkulu'nun oğlu 
Bahaeddin Ağa ile anlaşmazlık içinde bulundukları bildirildiğinden adı geçen şahsa 
kanunsuz hiçbir müdahalenin yapılmaması ve işlerine kimsenin karıştırılmaması. 

Sâbık Budun Beylerbeyi İskender Paşa'ya 

Sefer-i hümâyun sebebiyle İstanbul'un muhâfazasına tayin olunduğundan, şehri 
iyi bir şekilde idare etmesi ve içki yasağı gereğince pazarları, iskeleleri ve kapıları kontrol 
ederek içki getirilip satılmasına mani olması. 

Bursa beyi ile Sultan ve Muradiye medreseleri müderrislerine 

Bursa'da Bedreddinoğlu Mahallesi'nden Hacı Mustafa'nın kızı Emine'yi, 
Ahmed ile nikâhlanacağı esnada afyonlu helva yedirip öldürmeye teşebbüs ettiği ve daha 
sonra İstanbul'a kaçtığı bildirilen İsmail'in İstanbul'da yakalanarak Bursa'ya gönderildiği; adı 
geçenin daha önceki emir gereğince teftiş olunması. 

Pınarhisarı, Kırkkilise, Hasköy, Kızılağaç Yenicesi, Yanbolu, Nevâhi-i 
Yanbolu, Karinâbâd, Ruskasrı, Ahyolu, Aydos, Vize, Ohri, Varna, 

Tekfurgölü, Hırsova, Silistre, Kili, Akkirman, Çirmen, Eski Zağra, Yeni Zağra, 
Akçakızanlık, Filibe, Uzuncaova Hasköyü, Plevne, Lofça, Tırnovi, Tatarpazarı, İzladi, 
İvraca, Rahova, Niğbolu, Çernovi, Hezargrad ve Şumnu kadılarına 

İstanbul'a koyun getirmekle görevli celeplerin, ölüm, iflas vs. sebeplerden 
dolayı sayılarının azalması nedeniyle İstanbul'da et sıkıntısı çekildiğinden yeniden bir tahrir 
yapılarak celep defterlerinin kadılıklara gönderildiği; defterlerde yazılı celeplerin üzerlerine 
tayin olunan koyunların sürücüleri vasıtasıyla İstanbul'a gönderilmesi; atîk celeplerin 
yerlerine koydolunan yamakların ölümü durumunda vekillerinin istenen miktarda koyunu 
tedârik etmeleri; voynuk tâifesinden celep yazılanların isterlerse her iki görevi de 
yapabilecekleri, istemezlerse voynukluk görevinin başkalarına verilebileceği; toyca, akıncı, 
Yahudi ve çingenelerden celep yazılanların çeşitli bahânelerle üzerlerine düşen koyunları 
tedârik etmekten vazgeçmelerine dikkat edilmesi ve hiçbir celebin himaye edilmeyerek 
koyunların zamanında İstanbul'a gönderilmesinin sağlanması; sürücülerin celeplerden çeşitli 
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bahânelerle akçe istememesi; her celebin erkek koyunlarını yine kendi civarında bulunan 
celeplere satması ve bu hükümde belirtilen şartlara uyularak görevlerinde hiçbir ihmalin 
gösterilmemesi. 

Kastamonu beyine 

Sinop'ta kadırga gemileri yapımı için usta getirmeleri hususunda livadaki 
kadılara tenbihte bulunulduğu halde bazılarının çeşitli sebeplerle görevlerini ihmal ederek 
kadırga yapımında ve kürekçi temininde sıkıntılara yolaçtığı haber verildiğinden, görevini 
ihmal eden kadı ve nâiblerin isimlerinin bildirilmesi. 

Kastamonu beyine, kadılarına ve dizdarına 

Kastamonu'da sancakbeyleri sefere gidince yerine bıraktığı kethüdâların 
sancaktaki suhte vs. eşkıyayı bertaraf etmek için Kastamonu ve Sinop kalelerinden hisar eri 
ve at talep etmeleri durumunda kendilerine zorluk çıkarılmadan ve geciktirilmeden 
taleplerinin yerine getirilmesi. 

Şam beylerbeyine 

Şam'da fesad çıkartıp Dürzî tâifesine sığınan Haşim'i ele vermeyen ve topladığı 
adamlarla birlikte, adı geçeni yakalamak için gelen görevlilerle çatışmaya giren fakat bir 
yolu bulunup hapsolunan nahiye ahalisinden Şerâfeddin'in başkalarına ibret olacak şekilde 
hakkından gelinmesi; Şerâfeddin'i kurtarmak için baş kaldıran ve ellerinde bin kadar tüfek 
bulunan yandaşlarının da dağıtılıp tüfeklerinin ellerinden alınması, bundar sonra da reâyânın 
tüfek kullanmasına izin verilmemesi. 

Rodosçuk, Hayrabolu ve Burgaz kadılarına 

Pınarhisar'da zahîre sıkıntısı çekildiğinden Ordu-yı hümâyun için istenen 
zahîrenin Rodosçuk, Hayrabolu ve Burgaz kazalarından tedârik edilerek Pınarhisar'daki 
konaklara getirilip teslim edilmesi. 

Süzebolu, Bartın, Sinop, Akyazı, Ilıca, Geyve, Göynük, Taraklı ve Ahyolu 
kadılarına 

Daha önce kadırga kerestesi temin edip getirmek için görevlendirilen 
çavuşların sefere katılmak üzere İstanbul'a gönderilmesi; kereste tedâriki işinin ise kadılar 
tarafından takip edilerek kerestenin âcilen yetiştirilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Solnok Beyi Hasan Bey ile Erdel seferine katılıp yararlık gösterenlere, arz 
defterinde belirtildiği şekilde, gönüllü ve beşli gedikleri ile terakkîler tevcih edilmesi. 

Menteşe sancağı sahillerinde bulunan yerleşim yerlerindeki kadılara 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 



176 5  N U M A R A L I  M Ü H İ M M E  D E F T E R İ  

Sığla beyinin rast geldiğini bildirdiği levend gemilerindeki eşkıya levendlerden Menteşe 
sancağında bulunanların yakalanması. 

Van beylerbeyine 

Sahte berat ile gönüllü gediği almak istediği bildirilen Şenlik isimli şahsın 
sorgulanarak, sahte beratı kimin düzenlediğinin tesbit edilmesi ve kendisi hapsedilerek 
neticenin bildirilmesi. 

Edirne'ye varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kadılara 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkılacağından güzergâh üzerinde bulunan 
yolların ve köprülerin teftiş edilerek temizlenmesi, gerekirse tamir edilip gereken yerlere 
köprü yapılması ve askerin yollardan gelip geçerken sıkıntı çekmemesi için gerekli 
tedbirlerin alınması. 

Filibe kadısına 

Filibe'de hamam basıp oğlan çekmek isterken yakalandığı ve hapsedildiği 
bildirilen Seyyid Abdi isimli suhtenin Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

İstanbul'dan Edirne'ye kadar yol üzerinde bulunan kadılara 

Sefer için ordunun geçeceği yollarda bulunan konaklarda Istabl-ı Âmire ve 
askerler için gerekli olan arpa, saman, otluk, ekmek vs. zahîrenin tedârik olunarak yeterli 
miktarda bulundurulması ve bu hususta sıkıntı çekilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. 

Edirne kadısına 

Sefer esnasında asker için yeterli miktarda pirinç, bal, yağ, arpa, saman ve ot 
hazırlanıp anbarlarda saklanması ve bu hususta orduya sıkıntı çektirilmemesi için gerekli 
tedbirlerin alınması. 

Hersek beyine ve Karadağ kadısına 

Haydar adlı voyvodanın, Yagotin köyünden birtakım zimmîleri Polya'ya 
giderken yoldan çevirdiğini ifade ettiği ve şahitlerin de bunu doğruladığı belirlendiğinden, 
zimmîlerin köylerine götürülerek yerleştirilmeleri ve dârülharbe kaçmalarına izin 
verilmemesi. 

Vize yörükleri Subaşısı Pirî'ye 

Subaşılığına bağlı canbaz, tatar ve yörüklerle birlikte Misivri, Süzebolu ve 
Ahtabolu'da gemi inşâ hizmetinde bulunup gemiler tamamlandığında emrindeki görevlilerle 
birlikte Çekmece'ye gidip orada yapılmakta olan köprüye yardım etmesi. 
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İstolni Belgrad beyine 

Beşli ağalarından Saruhan Ağa'nın düşmanda tutsak olduğu bildirildiğinden, 
yanında bulunan Torna Tomaş, Oranfiye ve geri kalan Göle keferesinin Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi veya Saruhan Ağa'nın hapisten çıkarılması. 

Budun beylerbeyine 

Düşmanda esir olan Novigrad Azeb Ağası Hasan'ın kurtarılması için Südde-i 
saâdet'te hapiste bulunan kâfirlerden Yakoş Tomas'ın gönderildiği; aynı şekilde Budun 
gönüllülerinden Mustafa'nın da gönderilen kâfir karşılığında serbest bırakılması. 

Bağdad beylerbeyine 

Lûristan hâkimlerinden Mehmed'in İran tarafından hapsolunması üzerine 
oğulları Cihangir ve Sultan Hüseyin'in büyük bir cemaatle sâbık Elvan Beyi Rüstem Bey'in 
yanına sığınmaları ve İranlıların da bunların geri verilmesini talep etmeleri üzerine, bunların 
Rüstem Bey'den istenip kendisinin de hapsedilmesine dair emr-i şerif geldiği ve bunun 
üzerine de, korkup Kelhûr dağlarına kaçmış olan Rüstem Bey'den bunların geri istendiği, 
eğer Rüstem Bey bunları vermezse yakalanıp hapsedileceği, ancak İran'dan gelen adamların 
antlaşmaya aykırı olarak Bağdad'a bağlı bazı yelerde tâc ile dolaştıkları ve halk içine 
karıştıklarına dair gönderdiği mektubun alındığı; ancak bunların Bağdad'ı ziyaret etmelerine 
izin verildiğinden kendilerine herhangi bir engel çıkarılmaması, fakat bundan sonra 
Bağdad'a geldiklerinde halk içine karışmamaları, doğru yoldan gelip gitmeleri ve Hayderî 
tâc kullanmaları hususunda da kendilerine gerekli tenbihte bulunulması. 

İskenderiye beyine 

İskenderiye Kalesi müstahfızlarından bazılarının emre itaat etmeyip fesad 
çıkardıkları, Müslümanlardan at satın alarak besleyip düşman kalelerinde kâfirlere para 
karşılığı sattıkları, ehl-i fesâdı himaye ettikleri ve ortalığı karıştırdıkları bildirildiğinden, 
emre itaat etmeyenlerin dirliklerinin başkalarına tevcih edilmesi; düşmana at ve yasak eşya 
sattığı sâbit olanların da haklarından gelinmek üzere, sicil sûretleri ile birlikte Südde-i 
saâdet'e gönderilmesi. 

Erzurum beylerbeyine 

Erzurum kulları bölüğündeki mahlûl gediklerin dağıtımı sırasında kullar 
kâtibinin üç altın almadan deftere kaydetmediği duyulduğundan, kâtibe gerekli tenbihte 
bulunulup gedik dağıtımında emre aykırı hiçbir şey aldırılmaması ve fazladan altın alınmış 
ise geri alınıp sahiplerine iade edilmesi. 

Kütahya müsellemleri olan yerlerin kadılarına 

Kütahya Müsellemleri Beyi Halil, bazı müsellemlerin ellerinde hüküm ol-
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duğunu iddia ederek teklif edilen hizmete gitmediklerine dair şikâyette bulunduğundan, 
durumun araştırılması ve müsellemlerin ellerinde bulunan hükümlerin toplanarak 
gönderilmesi; ayrıca hizmete gitmemekte direnenlerin de isimlerinin bildirilmesi. 

İnebahtı sancağı beyine 

Akıncılar sefere çıkacakları zaman bazı toyca ve akıncıların iştirak etmedikleri, 
bazılarının da yolda kayboldukları, bunların taş gemilerinde küreğe konulması halinde bu 
gibi durumların ortaya çıkmasının önüne geçilebileceği bildirildiğinden, hizmetten kaçan 
toyca ve akıncıların yakalanarak küreğe gönderilmesi ve yolda kaybolmamaları için 
görevlilere tehbihte bulunulması. 

Pınarhisar kadısına 

Gemi inşâsı için kereste tedâriki işi ile görevlendirilen Pınarhisar Nîibi 
Muslihiddin'in kereste tedâriki işi bitmeden başka yere gönderilmemesi. 

Çirmen, Zağra Yenicesi ve Eskisi, Uzuncaova-i Hasköy, Filibe, Tatarpazarı, 
Pınarhisar, Kırkkilise, Hasköy, Kızılağaç, Yenice, Yanbolu, Nevâhi-i 

Yanbolu, Karinâbâd, Ruskasrı, Ahyolu ve Aydos kadılarına 

Kazaları dahilinde bulunan atîk ve cedîd celeplerin, üzerlerine takdir olunan 
koyunları tamamıyla hazırlayıp Ramazanın on beşinde İstanbul'a getirmeleri gerektiğinden, 
koyunların ilgili deftere göre toplanıp sürücülere teslim edilerek eksiksiz ve zamanında 
İstanbul'a ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınması. 

Müteveffâ Gedik Ahmed Paşa Evkâfı Mütevellîsi Abdi'ye 

Müteveffâ Vezir-i A‘zam Ali Paşa'nın Karahisâr-ı Sâhib'deki suyolu hizmetine 
müteallik muhâsebelerin nâzır ve kâtiple gönderilmesi. 

Karahisâr-ı Sâhib kadısına, dizdarına ve sancakbeyinin Karahisar'daki 
subaşısına 

Müteveffâ Vezir-i A‘zam Gedik Ali Paşa'nın Karahisar'daki suyolu hizmetinde 
bulunan Mütevellî Abdi'ye, ihtiyaç duyduğu hususlarda gereken yardımın yapılması ve 
emrine yeteri kadar hisar ereni verilmesi. 

Barçınlı ve Seydigazi kadılarına 

Müteveffâ Vezir-i A‘zam Ali Paşa'nın Karahisâr-ı Sâhib'de bulunan evkâf ve 
imâretinin suyolu hizmeti için inşaat ve taş ustası lâzım olduğundan, kazalarında mevcut 
inşaat ve taş ustalarının, kendilerine gerekli âlet ve edevat ile birlikte hizmet yerine 
gönderilmeleri. 
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Bolu beyine 

Bazı suhte kılıklı levendlerin Konrapa, Devrek vs. yerlerde toplantı yaparak 
fesad çıkardıkları duyulduğundan, ehl-i fesâdın ele geçirilerek hapsedilmesi ve bundan sonra 
da bu gibi eşkıyâlık faaliyetlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. 

Sığla beyine 

Sancağına bağlı sipâhilerle birlikte derya seferine hazırlanması hakkındaki 
emir gereğince kendisine tayin olunan kadırga ile sefere hazırlanıp donanma ulaştığında 
donanmaya katılması. 

Alacahisar beyine 

Daha önce hazırlanması istenen on bin baş koyunun otuz bine çıkarılması ve 
Ordu-yı hümâyun ulaştığında sahipleri veya vekilleri vasıtasıyla konaklara getirilip 
sattırılması. 

Anadolu beylerbeyine 

Daha önce Aydın sancağı sipâhilerinin sefere hazırlanmalarının emredildiği, 
ancak şimdi Sığla beyi derya seferinde görevlendirildiğinden, daha önce Sığla beyinin 
emrine tayin olunan Aydın sipâhilerinden Sığla beyiyle birlikte deryaya gidecek olanların 
sefere gitmeye zorlanmaması. 

Mısır beylerbeyine 

Mısır Beylerbeyiliği'ne tayin olunan Mahmud'un arzı üzerine Südde-i saâdet 
çavuşlarından Mustafa Çavuş'un da kendisiyle birlikte Mısır'a gönderildiği; Hazine'de 
bulunan mal, anbarlarda bulunan zahîre ve memleketin durumu hakkında kendilerine 
gereken bilginin verilmesi. 

Mısır beylerbeyine ve defterdarına 

Mısır'da bazı beylere vs. kimselere iltizam yoluyla verilen hâs köylerde mirî 
malın zarara uğratıldığı ve iş verilen kimselerden tahsilat yapılamadığı duyulduğundan, 
bundan sonra hâs köylerin ümerâya, müflislere ve borçlu kimselere verilmeyerek mal tahsili 
mümkün olan şahıslara verilmesi. 

Haleb defterdarına 

Şam'da mal hizmetinde görevlendirilen Şam yeniçerilerinin çoğunun Tat 
tâifesinden olduğu ve şarap içip fitne ve fesad çıkardıkları duyulduğundan, bu gibilerin 
cezalandırılmaları ve kanuna aykırı iş yapmalarına izin verilmemesi; aksi takdirde meydana 
gelebilecek olaylardan kendisinin sorumlu tutulacağı. 
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Ruskasrı kadısına 

Aydos kazasına bağlı Misivri kasabasında yasakçı olan Dergâh-ı âlî yeniçe-
rilerinden Hüseyin'i yaraladıkları bildirilen Ruskasrı kazasından Receb ve İsa'nın kefillerine 
buldurularak davalarının görülmesi ve cezalandırılmaları. 

İlbasan beyine 

Sancağın muhâfazası için on sipâhinin alıkonulup geri kalanının alaybeyi-
leriyle birlikte beylerbeyi yanına gönderilmesi; ayrıca Avlonya ve İlbasan sancaklarının 
tahririne başlanması. 

Ohri beyine ve kadısına 

Ohri kazasına bağlı Kasrıkalan köyünde bulunan Yeniçeri Mehmed'in evini 
basıp eşyalarını çaldıktan sonra evi yakan ve ailesine eziyet eden harâmilerin her ne şekilde 
olursa olsun bulunarak cezalandırılmaları. 

Budun beylerbeyine 

Düşman tarafına gönderilen casusların getirdikleri haberlere göre sefere çıkma 
kararının düşman birliklerinde büyük korkuya sebebiyet verdiği ve eğer sefere çıkılırsa 
Macar, Nemçe, Çeh ve Alman topraklarının fetholunabileceği yolunda gönderdiği bilgilerin 
alındığı; bundan sonra da düşman tarafından doğru haberler alınarak bildirilmesine devam 
edilmesi. 

Haleb beylerbeyine 

Vilâyette işlenen ve kalelerden alınan güherçile ve siyah barutun miktarı 
hakkında gönderilen bilginin alındığı; siyah barut işlenmesine devam edilmesi, kalelerden 
alınanların yerine yeterince barut konulması ve barut bulunması ihtimali olan Rumkale ve 
Birecik kaleleri de yoklanarak bulunabilecek barutun fazlasının getirilmesi. 

Selanik yörüklerinin bulunduğu yerlerin kadılarına 

Selanik yörükleri subaşısına bazı hizmetler emrolunduğu ve yörüklerin hizmete 
gitmekte ihmalkâr davrandıkları yolunda subaşı tarafından şikâyette bulunulduğundan, bu 
hususta yörük subaşısına gereken yardımın yapılması ve hizmete gelmemekte inat eden 
yörüklerin isimlerinin bildirilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Menteşe Beyi Ahmed Bey, derya muhâfazası için kendisine verilen 
kadırgalarda cenkçi olarak görevlendirilen sipâhilerin, isim defteri yok diye kadırgalara 
girmediklerini bildirdiğinden, sipâhilerin isim defterinin gönderilmesi. 
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Diyarbakır beylerbeyine ve kadısına 

Çemişkezek halkından bazıları arzuhal sunup Çemişkezek Beyi Ali hakkında 
şikâyette bulunduklarından, şikâyet konularının araştırılması ve üzerine sâbit olan hak varsa 
alınıp sahiplerine iade edilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Beylerbeyiliği dahilinde çeşitli yerlerden dârülharbe papuç, çizme, sahtiyan, at 
vs. gibi düşman ülkelerine ihracı yasak olan eşya gönderildiği bildirildiğinden, bu gibi 
yerlerin sancakbeylerine ve kadılarına daha önce bu gibi faaliyetlerin yasaklanmasıyla ilgili 
gönderilen hükmün sûreti ile mektuplar gönderilerek bu gibi faaliyetlerin önlenmesi. 

Solnok beyine 

Tokay Kalesi'ne bitişik olan Kraltelek ( ) köyü halkının uzun süreden beri 
isyan halinde olduğu ve vergilerini vermedikleri belirtilerek, kale yakınlarında pusu kurulup 
birkaç adam alma bahânesi ile adı geçen köye gidilirse, Tokay Kalesi'ndeki kâfirlerin dışarı 
çıkacağı ve bunlardan işe yarar esirler alınabileceği, böylece isyancıların da itaat altına 
alınabileceğine dair gönderdiği mektubun alındığı; gerek isyancıların itaat altına alınması, 
gerekse düşmandan esirler alınması hususunda gerekli gayretin gösterilmesi, ancak uyanık 
bulunulup memlekete herhangi bir zarar eriştirilmemesi. 

Bursa beyine ve kadısına 

Bir zimmînin evini basıp eşyalarını çalan ve yakalanan hırsızın, kendisinin suç 
ortağı olduklarını söylediği şahısların babalarına veya kefillerine buldurularak durumlarının 
arzedilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Âmid Kalesi'nden on beş nefer topçunun Şehrizol'a gönderilmesinin 
emrolunduğu, bunun üzerine Âmid'in kırk beş topçusundan yirmisinin Kiğı Madeni'nde top 
yuvalağı dökmekle meşgul olduğu ve Âmid Kalesi'ne otuz topçunun yetmeyeceğinin 
arzedildiği, fakat yine de ayrılan topçuların emrolunduğu üzere gönderilmesi ve inat ettikleri 
takdirde ulûfelerinin kesilmesi. 

Rodos beyine 

Donanmaya katılmaları emrolunan Rodos sipâhilerinin Rodos'ta gözcülük 
yaparak, Asitâne-i saâdet'e arzolunması gereken hususların iletilmesi, gemilerin yanaşması 
mümkün olan yerlerin gözetilmesi ve adanın korunması hizmetlerini yürüttükleri 
bildirildiğinden, eğer durum arzolunduğu gibi ise sipâhilerin eski hizmetlerinde kalmaları ve 
görevlerine devam etmeleri. 
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Solnok beyine 

Solnok hâslarından Kraltelek ( ) adlı köyün Tokay Kalesi'ne yakın 
olduğu ve uzun süreden beri isyan edip vergilerini vermediklerinin bildirildiği; fesad ehlinin 
elebaşlarından birkaçının ele geçirilip başkalarına ibret olacak şekilde haklarından 
gelinmesi, fakat bu bahâne ile kendi halindeki halka dokunulmaması. 

Remle kadısına 

Kapı Ağası müteveffâ Cafer Ağa'nın Remle'de yaptırdığı cami ve mual-
limhânenin önceki mütevellîsi müteveffâ Davud görevlilerin ücretlerini ödememiş 
olduğundan, vakfın yeni mütevellîsi Kapı Ağası Yakup Ağa'nın sözkonusu ücretlerin 
ödenmesi için gönderdiği iki yüz elli altından alacaklıların haklarının dağıtılması. 

Dergâh-ı âlî müteferrikalarından Zaîm Hasan'a 

Kendisi sefere gönderilmeyip Bilecik'te yuvalak işlenmesi hizmetine tayin 
olunduğundan, yaya ve müsellemleri toplayarak yuvalak dökme işinde istihdam etmesi; 
ancak hizmetin kusursuz yapılması ve halkın bağ ve bahçesine tecavüz edilmemesi; 
tecavüzde bulunanlar olursa cezalandırılmaları için isimlerinin bildirilmesi. 

Zağra'ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

İdam olunan harâmi çingene Hıdır'ın yoldaşları olan çingenelerden Yahşi, 
Şaştacı Budak, Sevündük ve Musa ile diğer yol kesenlerin yatakları ve kışladıkları yerleri 
tesbit edip ele geçirmekle görevlendirilen Silahdar Cafer'e gerekli her türlü yardımın 
yapılması. 

14 Şaban 973  (6 Mart 1566) 

İskenderiye beyine 

Bukamir köyü âsilerinden Divâne Gün yakalanıp getirilirken Sofya ve 
Bukamir köyleri halkından bazı kimselerin görevlilerin yolunu keserek bir kısmını öldürüp 
Divâne Gün'ü kurtardıkları bildirildiğinden, yol kesenlerin ele geçirilerek elebaşılık 
yapanların haklarından gelinmesi. 

Bosna beyine 

Travnik Kalesi'nde Peçriçka ve gayriden Ali adlı kimsenin, mutasarrıf olduğu 
gediğini yarı yarıya nefer gediklerine bozduğu ve cebecilik hizmetinin boş kalıp cebe vs. 
savaş âletlerinin harap olmaya başladığı, aynı hisseye mutasarrıf Mustafa'nın feragat ettiği 
belirtilip biriktirilen gediğin cebecilik hizmeti yapmak üzere kendisine verilmesi talebinin 
uygun görüldüğü ve her ikisine de cebecilik hizmeti yaptırılması. 
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Bursa beyine 

Bursa kadısı, Sarığıgüzel Mustafa ve oğlu Mehmed'in ellerinde çalınmış eşya 
bulunduğunu bildirdiğinden, Kebsud kadısı da Karacalar nâibi ile İlyas adlı şahsın 
yaramazlığına dair sicil sûreti gönderdiğinden, adı geçen şahısların küreğe konulmak üzere 
gönderilmesi. 

Van beylerbeyine 

Van'da dirlik sahibi bazı Kızılbaşların İran ile işbirliği içerisinde bulundukları 
bildirildiğinden, bunlar hakkında gizlice araştırma yapılarak İran ile işbirliği yaptıkları doğru 
ise bir bahâne ile ihraç olunmaları. 

Sâbık Zihne kadısı Mevlâna Muslihiddin'e 

Uzunköprü'deki hâssa çayırının ortasında bulunan değirmenin arkının taşıp 
çayıra zarar verdiği bildirildiğinden, durumun araştırılması ve değirmenin zararının 
giderilmesi için ne yapılması gerektiğinin arzedilmesi. 

Hâslar kadısına 

Ramazanın onuncu gününde sefere çıkılacağı ve üçüncü konak Davudpaşa 
Çayırı, dördüncü konak Çatalca Çayırı olacağından bu konakların her birine dört yüz müd 
arpa, iki yüz araba ot, üç yüz çit saman, beş bin akçelik ekmek ile iki bin yük odun 
hazırlanması. 

* Hüküm iptal edilmiştir. Aynı hüküm için bkz. hk. nr. 1164. 

Mısır beylerbeyine 

Mısır muhâfazasında istihdam olunan yeniçeri, tüfekci ve gönüllülerin 
sayısında eskiye göre artış olduğu ve bu da Hazine'ye yük teşkil ettiğinden 

boşalan gediklerin, bölükler eski sayıyı buluncaya kadar kimseye verilmemesi ve bölükler 
eski sayılarını bulduktan sonra da bölüklerdeki noksanların, Dergâh-ı muallâ'dan yazılıp 
gönderilmek üzere, defter edilip arzedilmesi. 

Sâbık Dırâ‘ Beyi Mehmed Bey'e 

Mısır Beylerbeyi Mahmud, Dırâ‘ sancağının mukarrer olmasını bildirdiğinden, 
Şabanın on ikinci gününden itibaren sancağının mukarrer olduğu ve San‘a Beylerbeyi 
Rıdvan'ın uygun gördüğü şekilde sancağın muhâfazasında bulunması. 

Mısır beylerbeyine 

Tercan'a tayin olunan ümerâ ve ağaların görev yerlerine gitmedikleri bil-
dirildiğinden, gitmemekte inat eden ve emre itaat etmeyenlerin haklarından gelinmek üzere 
isimlerinin arzedilmesi. 
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Mısır beylerbeyine 

Asker miktarı eski sayısına ininceye kadar boş bulunan gediklerin kimseye 
verilmemesi hususunda önceden gönderilen emrin geçerli olduğu, ancak hizmet ve 
yoldaşlıkta bulunan yarar yiğitlerin, istihkaklarına göre ödüllendirilmesi için elli altmış 
gediğin tevcihine izin verildiği. 

15 Şaban 973  (7 Mart 1566) 

İstanbul kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefer için İstanbul'dan hareket edilip ilk olarak 
Rüstem Çiftliği ve ikinci olarak Halkalıpınar'da konaklanacağından, her bir konak için 
dörder yüz müd arpa, ikişer yüz araba ot, üçer yüz çit saman, beş bin akçelik ekmek ve iki 
bin yük odun tedârik edilerek konaklara götürülüp teslim edilmesi ve zahîre hususunda 
sıkıntı çekilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. 

Silivri kadısına 

Ramazanın on birinci gününde sefere çıkılacağından, konak yeri olarak tayin 
olunan Mermercik ve Silivri adlı mahallerde belirtilen miktarlarda zahîrenin hazır 
bulundurulması; gerektiğinde bu hususta Çorlu kadısıyla da yardımlaşılması. 

Çorlu kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkılacağından, yedinci konak olarak tayin 
olunan Araplu ile sekizinci konak olarak tayin olunan Çorlu'da belirtilen miktarlarda 
zahîrenin hazır bulundurulması; gerekirse bu hususta Silivri kadısıyla da yardımlaşılması. 

Vize kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkılacağından, dokuzuncu konak olarak 
tayin olunan Elvanbeyli ile onuncu konak olarak tayin olunan Karışdıran'da belirtilen 
miktarlarda zahîrenin hazır bulundurulması; gerekirse bu hususta Rodosçuk kadısıyla da 
yardımlaşılması. 

Rodosçuk kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkılacağından, dokuzuncu konak olarak 
tayin olunan Elvanbeyli ile onuncu konak olarak tayin olunan Karışdıran'da yeterli miktarda 
zahîre hazırlanması hususunda Vize kadısına hüküm gönderildiği; kendisine gereken 
yardımın yapılması ve bu husus ile görevlendirilen İskender Çavuş vardığında belirtilen 
miktarlarda zahîrenin hazırlanarak konaklara getirilmesi. 

Babaeski kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkmaya karar verilip Babaeski on ikinci ve 
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Söğüdlü on üçüncü konak olarak tayin edildiğinden, adı geçen konaklarda belirtilen 
miktarlarda arpa, saman, ot, odun, ekmek vs. erzakın hazır bulundurulması ve gerekirse bu 
hususta Ergene kadısıyla da yardımlaşılması. 

Ergene kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkmaya karar verilip Babaeski on ikinci ve 
Söğüdlü on üçüncü konak olarak tayin edildiğinden, adı geçen konaklarda belirtilen 
miktarlarda zahîre hazırlanması hususunda Babaeski kadısına hüküm gönderildiği; bu 
hususta kendisine yardımcı olunması. 

Hasköy kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkmaya karar verilip Hasköy on dördüncü 
ve Köşen on beşinci konak olarak tayin edildiğinden, bu konaklar için zahîre tedârik etmekle 
görevlendirilen Bevvab Ali Bâlî ve Posta İlyas çavuşlara belirtilen miktarlarda zahîre 
verilmesi ve gerekirse bu hususta Kırkkilise kadısıyla da yardımlaşılması. 

Kırkkilise kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkmaya karar verilip Hasköy on dördüncü 
ve Köşen on beşinci konak olarak tayin edildiğinden, bu konaklarda belirtilen miktarlarda 
zahîrenin hazır bulundurulması hususunda Hasköy kadısına hüküm gönderildiği ve Bevvab 
Ali Bâlî ile Posta İlyas çavuşların da bu husus ile görevlendirildiği; kendilerine bu hususta 
gereken yardımın yapılması. 

Pınarhisar kadısına 

Ramazanın on birinci günü sefere çıkmaya karar verilip Bergoz on birinci 
konak olarak tayin edildiğinden, belirtilen miktarlarda zahîrenin adı geçen konakta hazır 
bulundurulması; gerekirse bu hususta Hayrabolu kadısı ile de yardımlaşılması. 

Hayrabolu kadısına 

Sefer için on birinci konak olarak Bergoz tayin edildiğinden, adı geçen konakta 
belirtilen miktarlarda zahîrenin hazır bulundurulması hususunda Pınarhisar kadısına gerekli 
emrin gönderildiği; bu hususta kendisine yardımcı olunması. 

Yanbolu, Kızılağaç, İpsala, Keşan, Dimetoka, Karinâbâd ve Zağra Yenicesi 
kadılarına 

Sefer için Ramazan'ın on birinde İstanbul'dan çıkmaya karar verildiğinden, 
Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Armudcuoğlu Ali kazalarına geldiğinde belirtilen miktarlarda 
arpa tedârik edilerek sahipleri veya vekilleri vasıtasıyla Edirne'ye gönderilmesi ve ordu için 
sattırılması. 
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Edirne kadısına 

Her ne kadar kendisi tarafından, asker için yeterli miktarda zahîre hazırlandığı 
bildirilmiş ise de Edirne'de birkaç gün kalma ihtimali olduğundan arpa, un, koyun vs. 
ihtiyaçların fazla miktarda hazırlanması ve zahîre hususunda Ordu-yı hümâyun'a sıkıntı 
çektirilmemesi. 

Habeş beylerbeyine 

Habeş eyaleti, fethedilen yerler ve maişet sıkıntısı çekildiği hususlarında 
gönderdiği mektubun alındığı; salyânenin bir kısmının Mısır Hazinesi'nden bir kısmının da 
Yemen Hazinesi'nden verilmesi hususunda adı geçen beylerbeyilere hükümler gönderildiği; 
kendisinin de memleketin muhâfazasında gaflette bulunmayıp memlekete ve reâyâya 
herhangi bir zarar erişmemesi için gerekli gayreti göstermesi ve arzı gereken durumları 
bildirmesi. 

Emîr-i ahûr ağaya 

Müteveffâ vezirlerin saraç şakirdlerinden boşta kalan yüz kişinin bölüğe 
çıkarılıp yerine kırk adet acemi oğlanı istenmişse de kırk kişinin bölüğe ve otuz kişinin 
timara çıkarılıp kırk adet acemi oğlanı alınması ve bunlardan otuz kişinin Büyük Ahur'a, on 
kişinin de Küçük Ahur'a saraç şakirdi olması. 

Erdel kralına 

Sefer için yapılacak hazırlıklar vs. hususlarda gönderdiği mektubun alındığı; 
Ramazanın on birinde sefere çıkmaya karar verildiği ve kendi isteğine binaen Macar 
beylerine istimâletnâme gönderildiği; kendisinin de askerleriyle tam techizatlı olarak sefere 
hazır olması; ayrıca Tatar askerinin de Tımışvar'a gelmesi emredildiğinden, kendilerine 
zahîre hususunda sıkıntı çektirilmemesi. 

Erdel'de olan Macar beylerine 

Düşman üzerine sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, sefer esnasında 
düşman kalelerinin tahrip edileceği; bu sebeple memleketlerini istiladan korumak 
isteyenlerin Erdel Kralı Yanoş'un oğlu İstefan'a tâbi olmaları. 

İznikmid kadısına 

Azak'ın muhâfazası için lâzım olan kayığı yaptırmakla görevlendirilen İsa ve 
Ali reislere, kadırgalara yarar keresteden bir kayık yaptırıp göndermesi. 

Belgrad'a varıncaya kadar Karadeniz ve Tuna sahillerinde olan kadılarla 
Eflak ve Boğdan voyvodalarına 

Tuna'ya gidecek gemilere kaptan tayin olunan Kocaili Beyi Ali Bey'e, bedeli 
mukabilinde mühimmât ve erzak tedâriki hususunda gerekli kolaylığın gösterilmesi. 

1162 

1163 

1164 

1165 

1166 

1167 

1168 



Ö Z E T L E R  187 

Rodos beyine 

Mısır Beylerbeyi Mahmud Paşa'yı Mısır'a ulaştırmak için tayin olunan ve hâssa 
reislerden Karabıyık Mehmed'in kumandasına verilen dokuz kadırga Rodos'a vardığında 
kendi gemileriyle onlara katılıp Mahmud Paşa'yı İskenderiye'ye ulaştırması; dönüşte 
Karabıyık Mehmed ve İskenderiye Kaptanı Mehmed ile Trablus'a gidip oradaki barutu 
gemilere yükleyip donanmaya katılarak Piyâle Kaptan'ın hizmetinde bulunması; yolda 
düşmana karşı dikkatli olup askerlere ve gemilere bir zarar verdirilmemesi; kimseye boş yere 
top attırmayıp barutun israf ettirilmemesi ve İskenderiye'ye vardığında İskenderiye Kaptanı 
Mehmed'in emrine göre hareket etmesi. 

Karadeniz sahillerinde bulunan kadılara 

Boğdan Voyvodası Aleksandra'nın Yaşpazar kasabasında yaptırdığı hamam 
için voyvodanın adamları tarafından İstanbul'dan alınacak kurşunun götürülmesi sırasında 
kendilerine engel olunmaması. 

Hâssa reislerden Karabıyık Mehmed Reîs'e  

Mısır Beylerbeyi Mahmud'u dokuz adet kadırga ve Rodos beyinin refakatiyle 
Mısır'a ulaştırmaya tayin olunduğu; dönüşte Trablus'ta bulunan barutu gemilere yükleyerek 
donanmaya katılıp Piyâle Paşa'nın hizmetinde bulunması; kimseye boş yere top attırmayıp 
barut israfına meydan vermemesi ve yolda dikkatli olup askerlere ve donanmaya bir zarar 
eriştirmemesi. 

İskenderiye Kaptanı Mehmed Bey'e  

Rodos beyi ile birlikte Trablus'a giderek orada bulunan barutu gemilere 
yükleyip donanmaya katılması ve Piyâle Paşa'nın hizmetinde bulunması; yolda boş yere 
kimseye top attırmayıp barut israfına meydan vermemesi. 

Küre ve Daday kadılarına 

Araç kazası ahalisi, kadıları Mevlâna İsmail hakkında, kendilerine baskı 
yaptığı ve akçelerini aldığı yolunda şikâyette bulunduklarından, adı geçenin kadılıktan 
azlolunduğu ve kendilerinin bu hususa müfettiş tayin olundukları; adı geçenin teftiş 
olunması ve suçları sâbit olduğu takdirde üzerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine 
verilmesi ve sicilinin Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi; iddiaların asılsız olduğu ortaya 
çıkarsa o takdirde de iddia sahiplerinin küreğe konulmak üzere sancakbeyinin adamına 
teslim edilerek Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Dukagin Beyi olup vilâyet tahriri ile görevlendirilen Kasım Bey'e 

Sefer için sancak dahilindeki askeri alaybeyileriyle birlikte beylerbeyinin 
yanına gönderip kendisinin İskenderiye ve Dukagin sancaklarının muhâfazasında kalarak 
tahrir işine devam etmesi. 
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Kudüs-i Şerif kadısına 

Muhibbüddin isimli şahsın şikâyeti üzerine görevden azlolunan Kâtip 
Ebü'l-avn ve kardeşi Yahya'nın, yapılan teftiş neticesinde suçsuz olduklarının anlaşıldığı 
bildirildiğinden, isterse adı geçenleri yeniden görevlendirebileceği. 

Niğbolu beyi ile Rusçuk ve Niğbolu kadılarına 

Tuna'nın yukarı tarafına barut ve mühimmât göndermek için inşâsı emrolunan 
on beş adet geminin âcilen tamamlanması; daha önce gemilerle gönderilen mühimmâtın yeni 
yapılan gemilere yüklenmesi ve gemiler yetmediği takdirde kira ile başka gemi tutularak 
geciktirilmeden gönderilmesi. 

Niğbolu ve Vidin beylerine 

Sancaklarındaki şaykaların donatılarak Tuna'ya gönderilen kadırgalara kaptan 
olan Kocaili Beyi Ali Bey ile gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine, Peçuy Beyi Hamza Bey'e ve Solnok Beyi Hasan Bey'e 

Düşmanın durumu hakkında bilgi almak üzere düşman tarafına güvenilir 
casuslar göndermeleri için sancakbeylerine gerekli tenbihte bulunulup elde edilecek 
haberlerin Südde-i saâdet'e bildirilmesi. 

Eflak voyvodasına 

Sefer zamanı yaklaştığından, önceden bildirildiği üzere zahîre tedârik edilip 
gemilerle mahalline gönderilmesi. 

Dukagin beyine 

Tâcirlerin Venedik ve Dubrovnik dışındaki yerlere gitmesi yasaklandığından, 
bu hususta kendilerine gerekli tenbihte bulunulması ve yasağın bizzat kendisi tarafından 
kontrol edilmesi 

Akhisar kadısına 

Daha önce Akhisar'dan gönderilmesi istenen kürekçilerin, donanma sefere 
çıkmak üzere olduğundan bir an önce gönderilmesi. 

Karesi sancağı kadılarına 

Karesi sancağı beyi sefere gittiğinden yerine bıraktığı adamına suhte ve eşkıya 
takibinde yardımcı olunması; Balıkesir'de zindan olmadığından ele geçirilen eşkıyanın 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi ve ehl-i fesâd hakkında sürekli araştırma yapılarak herhangi 
bir faaliyete başlamadan haklarından gelinmesi. 
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Dukagin beyine 

Dukagin'de tüccarların yolları kesilerek çalınan çuka ve kumaşların bir 
kısmının, sipâhi oğlanı, silahdar vs. kimselerden akrabası olanların evlerinde bulunduğu 
bildirildiğinden, bu malların her kimin elinde bulunursa alınması ve alanların, şer‘-i şerife 
göre cezaları ne ise ona göre cezalandırılmaları. 

Murtazaâbâd kadısına 

Emr-i şerifle yasaklandığı halde şarap imal edip satan İstanos ve Erkeksu 
köyleri zimmîlerin hakkında şer‘an gerekenin yapılması. 

İstanbul'dan Erdel kralına varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların 
kadılarına 

Bazı hususlar için İstefan Kral'a gönderilen silahdarlar zümresinden Tercüman 
Ferhad'ın, kazaları dahiline geldiğinde güvenliğinin sağlanması. 

Çirmen, Eski ve Yeni Zağra, Uzuncaova Hasköyü, Hasköy, Kızılağaç 
Yenicesi, Akçakızanlık, Mahmudpaşa Hâssı ve Kırkkilise kadılarına 

Kazaları dahilindeki celeplerin, koyunlarını Ordu-yı hümâyun için 
eksiksiz olarak ve geciktirmeden Edirne'ye ve Edirne'ye yakın konaklara getirmelerinin 
sağlanması. 

Mısır beylerbeyine 

Yemen beylerbeyi geldiğinde ihtiyaçlarının görülerek Yemen vilâyetine 
gönderilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Mekke-i Mükerreme'de suyolu inşâsı için görevlendirilen İbrahim'e, ihtiyaç 
duyduğunda mühürlü temessük karşılığında istediği kadar akçe vs. levâzımât verilip 
ihtiyaçlarının giderilmesi ve verilenlerin deftere yazılıp Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Dubrovnik'e varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Bazı ilaçlar almak üzere Dubrovnik'e gidip dönecek olan Erdel Kralı İstefan'ın 
hekimi Yorgi oğlu Melandırana'ya yol boyunca kimse tarafından müdahalede bulunulmasına 
müsaade edilmemesi. 

Trablus beyine 

Şam'a gönderilmek üzere Birecik'e ulaştırılacak silah ve mühimmât Trablus'a 
vardığında topçubaşının mühürlü defteri gereğince yirmi adet şaklozu araba ile Şam'a 
göndermesi ve teslim edildiğine dair Şam beylerbeyinden temessük alıp geri kalan silahları 
Şam'dan getirilen adamlarla Birecik'e gönderip teslim etmesi. 
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Bilecik kadısına 

Bilecik'te öldürülen yeniçerinin kâtilinin kim olduğu ve niçin öldürüldüğünün 
araştırılıp kâtilin bulunması ve suçu sâbit olursa hapsedilip durumun bildirilmesi. 

Boğdan ve Eflak voyvodalarına 

Kefe Hanı Devlet Giray Han'ın oğlu Mehmed Giray Han'ın da sefere gelmesi 
emrolunduğundan, Boğdan'dan Eflak'a varıncaya kadar geçeceği yol üzerindeki münasip 
mahallerde, bedeli mukabilinde satılmak üzere, yeteri kadar zahîre hazırlanması ve yanlarına 
güvenilir bir adam katılararak halka zarar verdirilmeden Eflak'a ulaştırılmaları. 

Trablus beyine 

Bağdad ve Haleb'den gelen barutun yüz elli kantarının Trablus Kalesi'nde 
alıkonulup geri kalanının, donanmaya teslim edilmek üzere gemilerle gelen Rodos Beyi 
Hamza'ya verilmesi ve karşılığında temessük alınması. 

Venedik dojuna nâme-i hümâyun 

Hersek beyi tarafından Üskokların Sen Kalesi'nden çıkıp Zadra, Şiyenik ve 
İspilin kalelerinden zahîrelerini temin ederek Makarska İskelesi karşısındaki Havâss-ı 
hümâyun köylerini basıp esir ve eşya aldıkları bildirildiğinden, Venedik halkına ahidnâme-i 
hümâyuna aykırı olarak ehl-i fesada yardımda bulunmamaları hususunda gerekli tenbihte 
bulunulması ve fesad çıkarmaya devam ettikleri takdirde gerekirse muhâfaza için kadırgalar 
gönderileceğinin bildirilmesi. 

Tekfurdağ kadısına 

Tekfurdağ'a bağlı Işıklı köyünden Todor adlı zimmînin Müslüman olup sonra 
tekrar kendi dinine döndüğü bildirildiğinden, durumun iyice araştırılarak Müslüman 
olduktan sonra dinden çıktığı doğrulanırsa adı geçen zimmînin hapsedilmesi ve durumun 
arzedilmesi. 

Karesi sancağı kadılarına 

Karesi'de serbest timar ve selâtin evkâfı çok olup bunların ehl-i fesadı 
korudukları ve bu yüzden ev basma ve öldürme olaylarının arttığı bildirildiğinden, Şehzâde 
Selim'in subaşılarından başka hiç kimseye rençber kullandırılmayıp ehl-i fesadın her nerede 
ise ele geçirilerek şer‘an lâzım olanın yapılması, cezalarının mahallinde yerine getirilmesi ve 
ehl-i fesadı himaye etmekte direnenlerin haklarından gelinmek üzere isimlerinin bildirilmesi. 

Delvine beyine 

Mazrak kazasına bağlı Prakalma nahiyesi halkının acemi oğlanı toplamaya 
gelen Ali Subaşı'ya tüfekle ve harp âletleriyle karşı gelerek isyan ettikleri bildirildiğinden, 
başkalarına ibret olması için isyancıların üzerlerine gidilerek haklarından gelinmesi. 
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Foça kadısına  

Bosna beyi, Lim nehri kenarındaki Roda adlı yerde Müslüman köyleri bulunup 
halkının fakir olduğunu ve içlerinde ilim ehli kimse bulunmadığından cenazelerinin günlerce 
gömülemediğini, bu sebeple burada bir yer satın alınıp üzerine cami, muallimhâne ve 
mektep yapılarak kırk elli ev yerleştirildiğini ancak adı geçen yerin sipâhisinin halka 
zulmettiğini bildirdiğinden, adı geçen yerin sipâhisinin, mütevellîden maktûan yılda seksen 
akçe alması, ahalinin diğer vergilerden muaf tutulması ve bu konuda baskı yapılmaması. 

Akkirman beyine 

Kefe Hanı Devlet Giray Han'ın, kendisine gönderilen emir üzerine oğlu 
Mehmed Giray'ı sefere göndereceği fakat memleketin korunması için Urağzı'na geldiğinde 
düşmana karşı kendisine tüfekci, top otu, hisar erenlerinden silah kullanabilen er, vs. silah, 
gemi ve şayka yardımında bulunulmasını istediğinden, kendisine her türlü yardımın 
yapılması ve ne isterse verilmesi. 

Kefe beyine 

Tatar Hanı Devlet Giray Han'ın, oğlu Mehmed Giray'ı askerlerle sefere 
gönderdiği ve kendisinin memleketin muhâfazasında kaldığı bildirildiğinden, memleketin 
muhâfazası esnasında Urağzı'na ya da başka yere gittiğinde, gemi, silah, hisar erenleri vs. ne 
lâzım olursa gereken yardımı yapması ve bu hususlarda diğer Çerkes beylerine de gerekli 
tenbihte bulunması. 

20 Şaban 973  (12 Mart 1566) 

Tatar hanına 

Oğlu Mehmed Giray'ın düşman üzerine yapılacak sefere katılacağı, kendisinin 
ise memleketin muhâfazası için Urağzı'na gideceği, bu esnada kendisine lâzım olan top otu, 
silah, gemi, şayka ve kayık tedâriki hususunda gerekli yardımın yapılmasına vs. ye dair 
gönderdiği mektubun alındığı ve bu hususlarda gerekli yardımı yapmaları ve gerektiğinde 
Çerkes beylerinin de kendisine yardıma gelmeleri için Kefe ve Bender beylerine emirler 
gönderildiği; ayrıca Tatar askerinin sefere gelirken Eflak ve Boğdan'da zahîre ihtiyaçlarının 
karşılanması için Eflak ve Boğdan voyvodalarına da hükümler gönderildiği; kendisinin de 
gerek oğluna, gerekse Tatar askerlerinin komutanlarına Eflak ve Boğdan'dan geçerken 
reâyâya zarar vermemeleri hususunda ayrıca tenbihte bulunması ve memleketin muhâfazası 
hususunda gerekli gayreti göstermesi. 

Bursa kadısına 

Divan-ı hümâyun kâtiplerinden müteveffâ Hoca İlyas oğlu Mehmed'e ait 
vakfın mütevellîsinin, vakıf mallarını zâyi edip bazılarını da kendisi kullandığı yolunda 
şikayette bulunulduğundan, durumunun incelenerek mütevellîde ve başkalarında ne kadar 
vakıf malı varsa alınması ve deftere kaydedilerek arzedilmesi. 
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Lala'ya ve Akşehir kadısına 

Akşehir'e tâbi Hur köyünde vefat eden Seyyid Ahmed'in yetimlerinin vasîsi 
olan Hacı Ahmed'den, yetimlere ait ne kadar mal varsa alınması için, malların tamamı tahsil 
edilinceye kadar adı geçenin oğlu İbrahim ve kölelerinin hapsedilmesi. 

Aydos ve Ruskasrı kadılarına 

Yeniçeri Hasan'ın Burgaz İskelesi'nde çıkan kavgada öldürülmesi olayıyla 
ilgili olarak olaya karışan on dört kişinin sorgulanması sonucu kâtilin kim olduğunun 
anlaşılamadığı ve kâtil olma ihtimali üzerinde durulan Kılıç'ın suçunun tesbiti için şahit 
bulunamadığı. 

* Hüküm yarım bırakılmıştır. 

Budun beylerbeyine ve defterdarına 

Güherçile işlemek için belirlenen köylerin muafiyetlerinin ne zaman ve ne 
hakkında verildiğinin bildirilmesi; güherçile işi için de Havâss-ı hümâyun'un yarar 
köylerinden değil, yaramayanlarından görevli ayrılması; güherçile işlenmesi için ihtiyaç 
duyulan kükürdün daha sonra gönderileceği. 

Budun beylerbeyine 

Budun tarafına yapılacak sefer için sancakların muhâfazasında bırakılacak 
askerlerin dışında kalan sancak askerleriyle beylerin uygun bir yerde toplanmaları; düşmanın 
durumu hakkında güvenilir casuslar aracılığıyla elde edilecek haberlerin geciktirilmeden 
gönderilmesi. 

Semendire beyine 

Tımışvar beylerbeyine bazı kalelerin muhasarası görevi verildiğinden, 
kendisine gerekli olan bin kantar top otu, altı yüz adet kazma ve beş yüz adet küreğin 
geciktirilmeden gönderilmesi. 

İzvornik beyine 

Kendisine emrolunan işleri bitirip gemileri Belgrad'a götürerek silah ve 
mühimmâtıyla birlikte askerleri toplayarak Budun beylerbeyine katılması. 

Semendire beyine 

Semendire sancağı sipâhilerinden yüz neferini sancak muhâfazası için 
bırakarak diğerlerini alaybeyleriyle birlikte Budun beylerbeyinin yanına göndermesi. 

Vidin, Alacahisar ve Vulçıtrın beylerine 

Tımışvar beylerbeyine bazı kaleleri muhasara etme görevi verildiğinden, 
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kendilerinin de sancakları askerleriyle birlikte Tımışvar beylerbeyinin yanına gitmeleri. 

Akkirman beyine 

Sancağı askerleriyle birlikte uygun bir yerde toplanarak her tarafı kontrol 
altında tutması ve Tatar askerlerinin geçmesi için gemi tedârik etmesi. 

Silistre beyine 

Ramazanın on birinde sefer için İstanbul'dan hareket edileceğinden sancağı 
askerleriyle birlikte tam techizatlı olarak Tımışvar'a doğru yola çıkıp orduya katılması. 

Sinop'tan Trabzon'a varıncaya kadar Karadeniz sahillerinde bulunan 
kadılara 

Sinop'ta gemi yapımında çalıştırılmak üzere, kazaları dahilinde bulunan 
marangozların deftere kaydedilerek Sinop'a gönderilmesi. 

Tımışvar beylerbeyine, Tımışvar'dan Budun'a varıncaya kadar yol üzerinde 
olan beylere ve Semendire beyine 

Bir iş için Budun'a gönderilen Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Ömer'e yollarda 
gerekli kolaylığın gösterilmesi ve güvenliğinin sağlanması. 

Tımışvar beylerbeyine 

Göle Kalesi'nin muhasarası için talep etmiş olduğu barut, kazma, kürek vs. 
mühimmâtın gönderilmesi hususunda Semendire beyine emr-i şerif gönderildiği, ayrıca 
kendisine yardıma gelmeleri için de Vidin, Vulçıtrın ve Alacahisar sancakbeylerine de 
hükm-i şerifler gönderildiği; belirtmiş olduğu ihtiyaçlarını Semendire beyinden talep edip 
getirtmesi; adı geçen sancakbeyleri geldiğinde de Yanova ve Lagoş kalelerinin fethine 
çalışması. 

Dergâh-ı muallâ silahdarlarından Emrullah'a 

Kırım hanı tarafından gönderilen mektup üzerine iki akçe terakkî ile çavuşluk 
sınıfına terfî ettirildiği; bundan sonra da aynı şekilde hanın hizmetinde bulunmaya devam 
etmesi. 

Sirem ve İzvornik beylerbeyine 

Semendire reâyâsı gemi yapımı ve sefere katılmak gibi hizmetlerde istihdam 
edildiği için fazlasıyla sıkıntı çekmekte olduklarından, köprü gemilerinin inşâsı, köprü 
kerestesinin tedâriki ve gemi ustası gönderme hususlarında Semendire beyine gerekli 
yardımın yapılması. 
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Akkirman sancağı beyine, Bender kadısına ve Bender Kalesi dizdarına 

Bender Kalesi istaburunun içinde oturanların otluklarını harmanlarda yığmayıp 
evlerinin avlularına yığdıkları, bunun da yangın çıkma ihtimalini arttırdığı bildirildiğinden, 
bu durum kaleye zarar verecekse otların kale dışına yığdırılması için gerekeni yapılması. 

Akkirman sancağı beyine, Bender kadısına ve Bender Kalesi dizdarına 

Kale damlarından akan suların geçeceği yollar üzerine hâneler inşâ olunarak 
suyun mecrasının kesildiği bildirildiğinden, kale içinde evi olmayan hisar erenlerine, harap 
olup sahiplerinin içinde oturmadığı hânelerin verilmesi, mazgalların üstüne ev 
yaptırılmaması ve kalenin imar edilmesi hususunda gereken tedbirlerin alınması. 

Alacahisar beyine 

Semendire reâyâsına köprü gemileri ve sefer mühimmâtı tedâriki işi ağır 
geldiğinden, Morova'da inşâ olunacak gemiler için kereste tedâriki ve gemi inşâsı hususunda 
Semendire beyine gerekli yardımın yapılması. 

Mısır beylerbeyine ve kadısına 

Mısır'daki Remmâmiye Evkâfı Mütevellîliği'nin, ağalara verilmesi gerekirken 
başkalarına verildiği yolunda Anber Ağa tarafından şikâyette bulunulduğundan, durum 
arzedildiği gibi ise ve adı geçen ağa, mütevellîliğe layık ise vakıf mütevellîliğinin Anber 
Ağa'ya tevcih olunması. 

Filek beyine 

Filek kadısının gönderdiği sicil sûretlerinde Sipâhi Ahmed Ağa'nın tasar-
rufunda bulunan üç köy ve iki varoş halkının isyan ederek haydutluk yaptıkları ve 
sipâhilerine ait vergilerini ödemedikleri bildirildiğinden âsilerin elebaşılarının yakalanarak 
diğerlerine ibret olacak şekilde cezalandırılması; ancak kendi halinde olan reâyâya 
dokunulmaması. 

Kili ve Akkirman kadılarına 

Belgrad'a gönderilecek silahların taşınması için yeterli miktarda donbazın hazır 
bekletilmesi ve silahlar geldiğinde donbazlara yüklenerek gönderilmesi. 

Rum beylerbeyi ve kadıları ile Çorum ve Kengırı beylerine ve kadılarına 

Kara Kader, Cafer, Kirmanî ve Şah adlı harâmilerin yanlarına aldıkları on beş 
kadar atlı ile Çorum ve Kengırı'daki derbendlerde yol kesip hırsızlık yaptıkları 
bildirildiğinden, sözkonusu eşkıyanın ve eşkıyaya yataklık yapanların mutlaka ele geçirilip 
teftiş olunmaları ve üzerlerine sâbit olan haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra 
hapsedilip durumlarının arzedilmesi. 
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Kırkkilise, Hasköy ve Kızılağaç kadılarına 

Kazaları dahilinden daha önce İstanbul zahîresi için tayin olunan koyunların 
sahipleri tarafından Edirne'ye sürülmesi. 

Yemen beylerbeyine 

San‘a vilâyetinin zahîresi Amakiye, Levn-i Hamra ve Cebele nahiyelerinden 
karşılandığından buraların San‘a vilâyetine tâbi olması hakkındaki teklifin uygun görüldüğü 
ve beylerbeyi olanların buraları tasarruf etmelerine izin verildiği. 

Kastamonu sancağı beyine ve kadısına 

Kastamonu Dizdarı Hacı Mehmed'in kalede bulunan zahîre ile kaleye ait 
eşyalardan bir çoğunu zayi ettiği, teftiş edilmek istendiğinde kethüdâsı Kubad'la kaçtığı, 
ayrıca suhte eşkıyası üzerine yapılacak hareket için yeni tayin olunan dizdardan mühimmât 
talep edildiğinde eski dizdarın muhasebesi görülmeden mühimmât vermekten çekindiği 
bildirildiğinden, eski dizdarın bulunarak görevinin başına getirilmesi ve teftiş olunması; 
suhtelerin de il erleri ve hisar erleri ile üzerlerine varılıp tedib olunmaları. 

İstanbul'dan Niğbolu'ya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların 
kadılara 

Ordu-yı hümâyun için Çavdar adlı reisin gemisine zahîre yüklenip 
gönderildiğinden, kimsenin kendisine müdahalede bulunmaması. 

Erzurum beylerbeyine 

Sipahizâde olmadığı halde başkasının beratı ile timara dühul ettiğine dair, 
erbâb-ı timardan müteveffâ Budak'ın oğlu Abdi tarafından hakkında şikâyette bulunulan 
Yaramış oğlu İbrahim'in durumunun etraflıca araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılması ve 
neticenin arzedilmesi. 

Sâbıka Bağdad defterdarı olup Diyarbakır'ı tahrir eden Ahmed'e 

Daha önce Musa Bey tarafından tahrir ve tevzî edilmiş veya tahrir edilmiş olup 
henüz tevzî edilmemiş olan yerlere karışmayıp, tahriri yapılmamış olan yerleri tahrir ve tevzî 
etmesi. 

Kastamonu kadısına 

Kapı Ağası Yakub'a, Araç nahiyesinde sebil olarak yaptırmak istediği çeşme 
için bedeli mukabilinde kereste tedâriki hususunda gerekli yardımın yapılması. 

Şam beylerbeyine 

Beyrut dizdarı iken vefat eden Kasım'ın ölünceye kadar zimmetinde bulunan 

1225 

1226 

1227 

1228 

1229 

1230 

1231 

1232 



196 5  N U M A R A L I  M Ü H İ M M E  D E F T E R İ  

kaleye ait silah ve diğer eşyalarla zahîrenin sayımının yapılıp eksiği ve zayi olanı varsa 
sorumlusunun bulunarak tazmin ettirilmesi. 

Pîrî Paşa'ya 

İstanbul'a gönderdiği sahte hükmün, yazanın bulunması için kendisine geri 
iade edildiği; sahte hükmün kim tarafından yazıldığının tesbit edilip yakalanarak Südde-i 
saâdet'e gönderilmesi. 

Midilli, Menteşe ve Sığla beylerine 

Malta gemilerinin Mağrib'e gelip Mısır Boğazı'na doğru ilerledikleri haber 
alındığından, bu hususta uyanık bulunulması için Rodos beyine hüküm gönderildiği; 
kendilerinin de gemilere ve halka her hangi bir zarar getirilmemesi için gereken titizliği 
göstermeleri. 

Köprülü kadısına 

Gönderilmesi emrolunan zahîrenin beygirlerle değil arabalarla taşınmak 
istenmesi üzerine yeterli miktarda araba tedârik olunarak terekenin yerine ulaştırılması. 

Mısır beylerbeyine 

Daha önce San‘a ve Yemen olarak ikiye ayrılan Yemen Beylerbeyiliği'nde iaşe 
hususunda sıkıntı çekilmemesi için bazı nahiyelerin San‘a'ya bağlanması talep edildiğinden, 
konunun incelenmesi; münasip görüldüğü takdirde bu konuda gönderilen hükmün San‘a'ya 
da ulaştırılması ve beş adet Malta gemisinin Mısır'a gönderildiği haber alındığından, gaflette 
bulunulmayarak gemilerin ele geçirilebilmesi için gerekenin yapılması. 

Rodos beyine 

Malta gemilerinden beş adedinin Mısır Boğazı'na gelmekte olduğu haber 
alındığından, gaflette bulunmayarak halka zarar vermelerine engel olunması ve mümkün 
olursa ele geçirilmelerine çalışılması. 

25 Şaban 973  (17 Mart 1566) 

Bağdad ve Şehrizol beylerbeyilerine 

Bağdad yeniçerilerinden bir kısmının Bağdad'a tâbi Hâlis, Mehrûd ve Horasan 
nahiyeleriyle Haleb'e bağlı köylerde oturup ahaliden parasız yem ve yiyecek aldıkları ve 
ahaliye baskı yaptıkları duyulduğundan, yeniçerilerin köy ve nahiyelerde oturtulmayıp görev 
yerlerinde bulunmalarının sağlanması ve buna uymayanların isimlerinin bildirilmesi. 

Şam beylerbeyine 

Hac kafilesi devecilerinin değiştirilerek yerlerine başkalarının bulunması 
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hususundaki emrin, bunlara verilmesi gereken peşin akçenin yarısından fazlası ödendiği için 
şimdilik yerine getirilemeyeceği ve mîr-i haclığa Şam Sancağı Mîr-i alemi İlyas Kethüdâ'nın 
bazı şartlar muvacehesinde talip olduğuna dair gönderdiği mektubun alındığı ve teklif edilen 
şartlar muvacehesinde adı geçenin talebinin kabul edildiği, ancak onun da zeametine dahil 
edilecek Alâ köyü halkına baskı yapmaması; ayrıca sözkonusu devecilerin üzerlerindeki 
mal-ı mirînin de ellerindeki deve, emlâk vs. ye el konularak tahsil edilmesi, ödemeyenlerin 
hapsolunması. 

Atak Beyi Musa Bey'e 

Atak nahiyesinin kendisine ülkelik tarikiyle verilmesi yolundaki talebinin 
kabul edildiği. 

Boğdan voyvodasına 

Sefer için Boğdan askerinin yararlarından bin atlı ve iki bin yayayı harp âletleri 
ve mühimmâtıyla Hızırilyas'da Ordu-yı hümâyun'a katılmak üzere Tımışvar'a göndermesi. 

Eflak voyvodasına 

Daha önce gönderilen hüküm uyarınca sefere katılmak için Eflak askeri ile 
Tımışvar'a doğru gelmesi; tedâriki emrolunan arpayı gemilere yükleterek Belgrad'a 
göndermesi; ayrıca Eflak'tan geçecek Tatar askerlerine de zahîre tedârik etmesi. 

Van beylerbeyine 

Hakkari Beyi Zeynel'in şahsî eşyalarını taşımak için yaptırdığı gemiye, mirî 
gemilere zarar verir bahânesi ile izin verilmediğinin bildirildiği; şayet adı geçen başkalarının 
kereste ve eşyalarını taşımayıp sadece kendi evi için lâzım olan şeyleri taşıyacaksa, 
yaptırdığı gemiye izin verilmesi. 

İstanbul kadısına 

İstanbul'da et sıkıntısı çekildiği ve kasaba ihtiyaç duyulduğundan, isimleri 
yazılı olan şahısların kasaplık hizmetinde istihdam edilmeleri. 

Boğdan voyvodasına 

Voyvoda olduğunda taahhüd ettiği üzere her ay kesime yarar bin baş sığırı 
sahipleri veya vekilleri vasıtasıyla gönderip koyun eminine teslim ettirmesi. 

Kefe beyine 

Kırım hanı mektup gönderip, tüccar tâifesinin dördü bir Osmanî ayarında 
kesilen akçeleri alıp dışarıya götürerek erittiklerini ve bu sûretle vilâyette akçe sıkıntısına ve 
ticaretin aksamasına sebep olduklarını bildirdiğinden bu şekilde, akçeleri alıp gizlice 
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memleket dışına çıkararak eritenlerin yakalanarak küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e 
gönderilmeleri. 

Erzurum, Bağdad, Van, Şehrizol, Şam, Haleb, Basra, Lahsa, Diyarbakır, 
Rum ve Dulkadir beylerbeyilerine 

Baharda Rumeli ve Anadolu askerleri ile sefere çıkılacağından, kendilerinin, 
askerleriyle yerlerinde kalıp memleketi ve sınırları muhâfaza etmeleri; İran şahıyla 
dostluğun bozulmamasına gayret edilmesi ve İran hududu içerisinde bulunan hiçbir kimseye 
dokunulmayıp İran tarafından da memlekete yapılacak tecavüzlere mani olunması. 

Şam beylerbeyi ve kadısı ile Kudüs-i Şerif kadısına 

Sâbık Kudüs-i Şerif Kadısı Carullah'ın üç yüz yıldır kullanılan sebili yıkıp 
yerine kahvehâne yaptırdığı, kaza gelirlerini mukâtaa olarak nâiblere, Halîlü'r-Rahman 
Evkâfı'nı da kendi adamlarına verdiği, ayrıca daha birçok yolsuzluklarının olduğu; bunun 
dışında Kudüs-i Şerif Mahkemesi'nin muhzırbaşısının da halka zulmettiği yolunda reâyâdan 
bazıları şikâyette bulunduklarından, adı geçen Carullah'ın şimdiki görevi olan Menzile 
Kadılığı'ndan azlolunduğu; kendisi oraya geldiğinde yukarıdaki iddia ve şikâyetlerden 
dolayı teftiş olunması ve üzerine sâbit olan suçların yazılıp bildirilmesi. 

Kesterye dizdarına 

Bazı kimselerin Kesterye Kalesi müstahfızlarının timarlarını aldığı, ancak 
beratlarını sicil ettirmeyip saklayarak mahsul zamanında dışarıdan gelip beratlarını 
göstererek bütün mahsulü alıp gittikleri bildirildiğinden, bu gibi şahısların beratlarının 
ellerinden alınıp Südde-i saâdet'e göndermesi. 

Gelibolu kadısına 

Ahalinin elinde bulunan tüfeklerin toplanması emredildiği halde vermemekte 
inad ettikleri bildirilen Nesîmi, Şaban, Emirşah ve Sazdelisi adlı şahısların yakalanarak sicil 
sûretleriyle birlikte Hüsam Reis'e teslim edilip Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

İstanbul kadısına 

Süleymaniye, Fatih, Bayezid, Sultan Selim, Şehzâde Mehmed, Ali Paşa, 
Üsküdar, Murad Paşa, Mahmud Paşa, Davud Paşa ve diğer bazı imâretlerin evkâfından 
toplam altı yüz doksan sekiz bin akçenin, mütevellîlerinden alınarak murabahaya verildiği 
ve faizinin İstanbul kasaplarına sermaye olarak verilmesi için Müteferrika Mustafa Ağa'ya 
teslim edildiği; sözkonusu paranın koyun emini tarafından kasaplara dağıtımının yapılması. 

27 Şaban 973  (19 Mart 1566) 

Van beylerbeyine 

Van'da on dokuz akçelik kul gediğine mutasarrıf olup Bitlis'te oturan Keçel 
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Hüseyin'in eskiden Erciş kulları kethüdâsı iken fesadından dolayı kethüdâlığının elinden 
alındığı, ancak hapisten çıkıp hem kendisine, hem de oğullarına tekrar gedikler aldığı, fakat 
oğullarının hizmete gelmediği, kendisinin de geçimsiz olduğu ve halka zulmettiği 
bildirildiğinden, durum arzedildiği gibi ise adı geçenin ve oğullarının gediklerinin ellerinden 
alınıp başkalarına tevcih edilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Boğdan'da altının doksan beş, guruşun ise elli beş akçe üzerinden işlem 
gördüğü, ancak cizyelerini ödemek için Lehistan'a koyun satmaya gidenlerin, orada altını 
yüz yirmi akçeye alıp Boğdan'da doksan beş akçeye vermek zorunda kaldıkları için bir hayli 
zarara uğradıkları ve cizyelerini vermekte zorlandıkları bildirildiğinden, Boğdan reâyâsına, 
koyun satmak istediklerinde koyunlarını Lehistan'da değil bu taraflarda satmaları hususunda 
tenbihte bulunulması. 

Karlıili sancağı kadılarına 

Havâss-ı hümâyun ve serbest timar arazisinde ağır suç işleyip idama veya eli 
kesilmeye müstehık olanlardan hakkında şer‘î hüküm bulunanların zabitler tarafından teslim 
edilmeyip para karşılığı serbest bırakıldıkları bildirildiğinden, kimsenin bu gibileri para 
karşılığı serbest bırakmasına izin verilmemesi ve suçu sâbit olanların cezalarının yerine 
getirilmesi. 

Eflak voyvodasına ve Erdel beylerine 

Sefer için Boğdan voyvodasından istenen üç bin askerin sevkiyatında ve bedeli 
mukabilinde zahîre tedârik etmeleri hususunda kendilerine kolaylık gösterilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Düşmanın, Leh ve Macar taraflarından Boğdan'a saldıracağının haber alınması 
üzerine Akkirman ve Silistre beylerinin yardım için alıkonulduğundan, zahîre arabalarının 
ve gemilerin gönderilemediği; bin atlı ve iki bin yayanın derhal ihrac edilmesi, düşmanın 
durumunun sürekli gözetilerek herhangi bir zarar verdirilmemesi ve önceden tayin olunan 
yüz bin kile arpanın tedârik edilip gemi veya arabadan hangisi münasipse onunla âcilen 
Ordu-yı hümâyun'a ulaştırılması. 

Sâbık Budun beylerbeyi olup İstanbul muhâfazasına tayin olunan İskender 
Paşa'ya 

Kırkkilise'den ve Anadolu'dan İstanbul'a gelecek koyunları getirmek için çavuş 
ve sipâhi talep edildiğinde yeterli miktarda adam gönderilmesi. 

Eskişehir, Bolu ve Hırsova sancakları kadılarına 

Satılmak üzere gelen kesimlik koyunlardan Eskişehir ve Bolu'dan ellişer bin, 
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Hırsova'dan da kırk bin adedinin İstanbul'a gönderilmesi ve her sürüye bir hisar eri 
görevlendirilerek başka yere götürülmesine engel olunması. 

Dulkadirli beylerbeyine 

Numune olarak güherçile işlenmesi emri üzerine Zünnun ve Ali Çavuş'un 
tetkikleri sonucu eğer amele işlerse güherçilenin kantarının yüz otuz beş akçeye, müsellem 
ve mütekaid işlerse doksan akçeye mal olacağı hususundaki bilginin alındığı ve bundan 
böyle güherçilenin müsellem ve mütekaid sipâhilere işlettirilmesinin uygun görüldüğü. 

Kesterye kadısına 

Alagöz oğlu Mustafa ile Zaîm Şamil'in celep olmaya kâdir oldukları Selanik 
beyi tarafından bildirildiğinden, adı geçen celeplerin ihraç mevsimleri geldiğinde üzerlerine 
yazılı olan koyunlarını göndermelerini sağlaması ve gönderdikleri koyunları irsaliye 
defterine işlemesi. 

Yedikule dizdarına 

Yedikule müstahfızlarından bazıları kalede oturmayıp dışarda bulundukları 
için kule hizmetlerinin aksadığı ve defalarca tenbih olunmasına rağmen görev başına gelip 
hizmette bulunmadıkları bildirildiğinden, müstahfızlara bu hususta tekrar tenbihte 
bulunulması; buna rağmen görevlerinin başına gelmeyerek muhalefet edenlerin gediklerinin 
başkalarına tevcih olunması. 

Selanik beyine ve kadısına 

Kale-i Cedîd'de yağmur yağdığında biriken suların akacak yeri olmadığından 
kalede bulunan top, kundak ve kale duvarlarının zarar gördüğü ve suyollarını daha önce 
Selanik bostancıları açageldiği halde şimdi bu görevi yapmadıkları bildirildiğinden, eskiden 
olduğu gibi Selanik bostancılarının suyollarını açıp tamir etmeleri ve bu hususta verilen 
görevi yerine getirmeyenlerin adlarının bildirilmesi. 

Varna kadısına 

Varna'da yapımı emredilen gemilerin bir an önce tamamlanması için 
sahillerdeki dülger ve kalafatçıların ücretle gemi yapımı hizmetinde istihdam edilmesi ve 
mirî gemiler tamamlanıncaya kadar dülger ve kalafatçı hususunda sıkıntı çekilmemesi için 
başka gemi yaptırılmaması. 

Diyarbakır beylerbeyine ve defterdarına 

Van kullarından bazılarına Diyarbakır'da ulûfe verildiği haber alındığından, 
bundan sonra Van kullarından Diyarbakır'da kimseye ulûfe verilmemesi, ulûfe talep 
edenlerin beylerbeyi yanına gönderilmesi. 
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Mısır beylerbeyine ve defterdarına 

Mısır müteferrikalarından ve Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerif kâtibi olup 
yirmi kadeh buğdaya mutasarrıf olan Nizam'ın hizmeti esnasında Hasan adlı kişinin gelip 
beratını göstererek kâtipliği zaptetmesi üzerine beratının Südde-i saâdet'te bulunan berat 
defteriyle karşılaştırıldığında sahte olduğu anlaşıldığından, kâtipliğin on kadeh buğday 
arttırılarak otuz kadeh buğday üzerinden tekrar Nizam'a verilmesi. 

Tatar hanına 

Boğdan hududunda Leh ve Rusların toplanarak yığınaklar yaptıkları ve 
Boğdan'a hücuma hazırlandıkları haber alındığından, böyle bir harekete engel olmak için ne 
gerekiyorsa yapılması ve düşmanın memlekete zarar eriştirmesine meydan verilmemesi. 

Gelibolu'ya varıncaya kadar Rumeli ve Anadolu yakasında olan kadılara 

İstanbul'a gelmesi gereken bazı zahîre gemilerinin sahillerdeki iskelelere 
gelince zahîrelerini sattıkları haber alındığından, zahîrenin İstanbul'dan başka yerde 
satılmaması için gerekli tedbirlerin alınması. 

Rumeli ve Anadolu sahillerinde bulunan kadılara 

İstanbul'un zahîre ihtiyacını karşılamak için zahîre getiren gemilerden 
bazılarının zahîreyi alıp Mudanya, İznikmid, Gekbuze ve sahillerde bulunan diğer kazalarda 
sattıkları ve bunun da İstanbul'da zahîre sıkıntısına yol açtığı bildirildiğinden, bu durumun 
araştırılarak zahîrenin İstanbul'dan başka yerlerde satılmasına engel olunması ve satan olursa 
hakkından gelinmek üzere kefilleriyle birlikte isimlerinin bildirilmesi. 

Erzurum beylerbeyine 

İranlı bir kadını alıp getiren Göril Melik Aznavurlarından İmrahor'a, kadını 
getirdiği takdirde bir zeamet tevcih edilip tezkiresinin verilmesi. 

3 Ramazan 973  (24 Mart 1566) 

Cezâyir beylerbeyine 

Cezâyir'in deftere kayıtlı yirmi nefer çavuşu bulunup sefer zamanında ancak on 
ikisinin istihdam edilebildiği ve bunun da yetersiz geldiği bildirildiğinden, sipâhilerden 
çavuşluk hizmetine kâdir ve on binden aşağı timarı olanlardan yedi neferin çavuşluğa 
yazılması ve beratları verilmek üzere defterlerinin gönderilmesi. 

Hâslar kadısına 

Silivri'de zahîre tedâriki hususunda sıkıntı çekildiğinden Bovate köyü halkının 
zahîre konusunda Silivri kadısına gerekli yardımı yapması. 
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Avlonya ve Karine dizdarına 

Âdet üzre Avlonya sancağı beylerinin Avlonya'ya gelişlerinde kalelerden top 
atıldığı ve şenlikler yapıldığı, ancak şimdi barut sıkıntısı çekildiğinden şenlik bahâne 
edilerek kalelerden top atılmaması ve barut israfına meydan verilmemesi. 

Silistre beyine 

Ramazan ayının on birinde sefere çıkılacağından, daha önce gönderilen hüküm 
gereğince Silistre sancağı askerinin Tımışvar'da Ordu-yı hümâyun'a katılması ve yarar 
yiğitlerin de akınlar yapmaları için sefere davet olunması. 

Mihaliç kadısına 

Rumeli'den gelip eşkıyalık yapan çok sayıdaki Arnavudun yakalanarak 
Bursa'da hapsedildiği halde bir yolunu bulup hapisten kaçtıkları, bunların takip edilip 
yakalanabilmeleri için il erlerinin yardımına ihtiyaç duyulduğu bildirildiğinden, il erlerinin 
yardımıyla kaçan eşkıyanın takip edilerek ele geçirilmesi ve bunlara yataklık edenlerin de 
tesbit olunarak bildirilmesi. 

Bolu müsellemleri beyine 

Büyük Çekmece Köprüsü'nün yapımı için tayin olunan bir nevbetlü ve sekiz 
yüz doksan nefer müsellemin, çeribaşları ve altışar aylık yiyecekleriyle eksiksiz ve kusursuz 
olarak çıkartılıp sözkonusu hizmete gönderilmesi. 

2 Ramazan 973  (23 Mart 1566) 

İstanbul kadısına 

İstanbul kasaplarına sermaye olmak üzere, varlıklı Müslüman ve 
Hristiyanlardan onar binden toplam yirmi bin altın toplanarak Dergâh-ı muallâ müte-
ferrikalarından Mustafa'ya teslim edilmesi. 

Akıncı Beyi Mustafa Bey'e 

Turhanlu'ya tâbi akıncıların sefere hazırlanması emri üzerine akıncıların 
ekserisinin elliciden tahrir olunduğu ancak bunlardan yarar olanların celep ve çeltikci olarak 
yazıldıklarını bahâne ederek sefere çıkmak istemedikleri bildirildiğinden, akıncı oğlu akıncı 
olanların şartsız olarak sefere çıkarılmalarının sağlanması. 

[Niğbolu Beyi] Mehmed Han'a 

Havâss-ı hümâyun terekesinden istenen dört bin müd zahîrenin, Eflak'tan 
gelecek arpa arabaları ile gönderilmesi talebine dair gönderdiği mektubun alındığı; 
sözkonusu zahîrenin mümkünse gemiler tedârik edilerek gönderilmesi, değilse önceki emre 
göre hareket edilmesi. 
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Vidin beyine 

Gemilerin inşâsı tamamlandıktan sonra, bir miktar asker ile Semendire'ye 
götürülmesi; sancak askerinin de karadan sevkedilerek daha sonra Semendire'den Vidin'e 
gemi ile gidilip sefer için Ordu-yı hümâyun'a iltihak olunması. 

Rodos ve Midilli beylerine 

Nakşa Dükası Yakmo'nun ( ) gönderdiği adam tarafından, ahidnâme-i 
hümâyun ile kendi tasarrufuna bırakılan bâc ve gümrüklerin Paroz ve diğer adalar ahalisi 
tarafından ödenmediği ve bu konuda inat ettikleri; ayrıca siyâset ve kürek cezalarıyla 
cezalandırılan suçluların haklarından gelinmek istendiğinde ahali tarafından suçlulara arka 
çıkıldığına dair şikâyette bulunulduğundan, ahalinin ahidnâme gereğince vergilerini 
ödemeleri; ödememekte direnenlerin ve suçluları koruyanların yakalanarak 
cezalandırılmaları ve bu konuda yardım talep etmesi durumunda kendisine gerekli yardımın 
yapılması. 

Eflak voyvodasına 

Sefer için daha önceki emirlerde hazırlanması istenen yedi bin Eflak askeriyle 
bunlara yetecek kadar erzakın Niğbolu ve Vidin'de inşâ olunan gemilere yüklenmesi, yeteri 
kadar kürekçi tedârik edilmesi ve kendisinin de Hızırilyas'ta askerleri ile yola çıkıp 
Tımışvar'dan geçerek Ordu-yı hümâyun'a katılması. 

Gelibolu, İznikmid, Rodosçuk, Enez, Gümülcine, Karasuyenicesi ve Akdeniz 
sahillerinde bulunan kazaların kadılarına 

İstanbul zahîresi için bazı rençber gemilerine yüklenen arpa, buğday, pirinç, 
üzüm ve incir gibi yiyecek maddelerinin İstanbul'a getirilmeyip sahillerde satıldığı haber 
alındığından rençber gemileriyle İstanbul'a gelen yiyeceklerin sahillerde satılmaması için 
gerekli tedbirlerin alınması. 

Şumnu kadısına 

Varna kadısına, yapımı emrolunan mirî gemiler için lâzım olan çam direği ve 
kerestenin tedâriki hususunda gerekli yardımın yapılması. 

Kefe beyi ve Azak kadısına 

Azak Kaptanlığı görevine getirilen İsa Reis'e, Kefe ve Azak taraflarından 
yeterli miktarda, tüfek kullanabilen cenkci verilmesi. 

Sığacık beyine 

Donanma seferden döndükten sonra bozulmayıp, âdet üzere gemilerde yeni 
sipâhilerin istihdam olunması. 
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Budun beylerbeyine 

Muafiyet karşılığı yılda iki yüz kantar barut işlemeyi taahhüd eden ve iki bin 
kantara yakın barut işleyen üç köye barut işlettirmeye devam edilmesi. 

Aydın müsellemleri ve yayaları beylerine 

Nöbetli müsellemlerden elli neferin çeribaşılarıyla, nöbetli yayalardan yüz 
neferin de yayabaşıları ile Güzelhisar'da güherçile hizmetine tayin olunduğu; geri kalan 
nöbetli müsellemlerin Bilecik Madeni'ne, yayaların da köprü hizmetine gönderilmesi. 

Belgrad'a varıncaya kadar yolun sağ ve sol kolunda bulunan kadılara 

Yeniçerilerin ihtiyacı için kazaları dahilinden akçe karşılığı zahîre tedârik 
olunup konaklarda hazır edilmesi; yeniçeriler geldiğinde kendilerine bu hususta sıkıntı 
çektirilmemesi. 

Gazze beyi ile Gazze ve Mecdek kadılarına 

Gazze'den Hâsir adlı şahıs arzuhal sunarak, Mecid adlı şahsın kendisine baskı 
yaptığına ve karısını zorla başkasına nikâhladığına dair şikâyette bulunduğundan, konunun 
araştırılarak davalarının görülmesi. 

Şam beylerbeyi ile Şam, Nablus ve Kudüs kadılarına 

Nablus'ta İbrahim b. Abdullah isimli şahsın bazı kimselerle birlikte hırsızlık 
yapıp adam öldürdüğü yolunda Ebû Salih ve Hâsir b. Yusuf tarafından şikâyette 
bulunulduğundan, konunun araştırılarak sonucun bildirilmesi. 

Lapseki kadısına 

Burgaz kazasından Tokmak Ali adlı suçlunun yakalanarak küreğe konulduğu 
halde kaçtığı ve eşkıyalık yapmaya devam ettiği bildirildiğinden, adı geçen suçlunun 
yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

3 Ramazan 973  (24 Mart 1566) 

Vize kadısına 

Vize-Midye arasındaki koruya, dağın öbür tarafından bazı şahısların 
davarlarını getirerek ağaçların dallarını kestikleri ve koruya zarar verdikleri bildirildiğinden, 
bu durumun önlenmesi için koruya celep koyunlarının dışındaki hayvanların sokulmaması 
ve karşı gelenlerin yakalanarak küreğe konulmak üzere gönderilmesi. 

Mora beyine 

Hâssa Mukâtaaları Nâzırı Bâlî'nin Karlıili'nde kale karşısında yaptırdığı evlerin 
kaleye zarar verdiği yolunda Ayamavra dizdarı ve bazı görevliler şikâyette 
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bulunduklarından, bilirkişilerle adı geçen mahalle gidilerek gerekli keşfin yapılması ve inşâ 
edilen evler kaleye zarar veriyorsa yıktırılması. 

Budun beylerbeyine 

Nemçe kralı tarafından Dergâh-ı muallâ'ya haraç getirmek üzere gönderilen 
Gorgi isimli elçiye izin verilip verilmeyeceğine dair gönderdiği mektubun alındığı; Bâb-ı 
Hümâyun herkese açık olduğundan adı geçen elçinin Südde-i saâdet'e gelmesine engel 
olunmaması; ancak sefer hazırlıklarının da devam ettirilmesi ve düşmana karşı uyanık 
bulunulması; ayrıca yüz adet şayka kızağı yaptırılarak Tata'da muhâfaza edilmesi. 

Rodos beyine ve kadısına 

Hapsedilmek üzere Rodos'a gönderilen Gülâbî ve Hasan adlı âşıklarla saz 
erbâbından bir başka âşığın gereği gibi korunarak kaçmalarına meydan verilmemesi. 

Erzurum beylerbeyine 

Acara beyi, tasarrufuna verilen yerler için kendisine berat verildiği halde 
buralara dahil birkaç köye, Kızılbaş'a tâbi Varza diye bilinen Aznavur'un müdahale ettiğine 
dair şikâyette bulunduğundan, serhad hâkimlerine durumun bildirilmesi ve haksız 
müdahalenin önlenmesi. 

Siroz kadısına 

Siroz'da zeytinyağı şimdiye kadar altı akçeye satılırken bazı tâcirlerin 
zeytinyağını toplayıp başka vilâyetlere dokuzar onar akçeye sattıkları ve sun‘î kıtlık 
meydana getirerek fiyat arttırdıkları bildirildiğinden, bu gibiler hakkında gereken tedbirin 
alınması ve halka lâzım olan malların başka yerlere satılmasının engellenmesi. 

Dukagin beyine 

Dukagin'de bazı tâcirlerin yolları kesilerek çuka ve kumaşlarının çalındığı ve 
bu kumaşların Prizrin, İskenderiye ve İpek'de ortaya çıktığı, ancak buraların başka 
sancakbeyleri tarafından idare olunması sebebiyle hırsızların yakalanamadığı 
bildirildiğinden, bu gibi hırsız ve harâmilerin her nerede olursa olsun ele geçirilerek 
hapsedilmesi ve sicil sûretlerinin gönderilmesi. 

İlbasan beyine 

Avlonya, Ohri ve İlbasan sancaklarında güherçile işlenmeye uygun yer 
aranarak güherçile işletilmesi hakkındaki hükmün, şiddetli kış nedeniyle yerine getiri-
lememesi ve Avlonya'da güherçile işlenmeye uygun yer bulunduğu halde gönderilen iki 
ustanın bu işi becerememesinden dolayı güherçile işlenmesinin aksadığı, bu nedenle 
Avlonya'da bu işi bilen bir Yahudi bulunduğuna dair gönderdiği mektubun alındığı ve 
kendisine bir güherçileci daha gönderildiği; her iki ustanın birlikte sürekli güherçile 
işlemeleri ve yeteri kadar güherçile hazır etmelerinin sağlanması. 
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Piyâle Paşa'ya ve Trablus-ı Mağrib beylerbeyine 

Trablus-ı Mağrib beylerbeyi iken vefat eden Turgut Bey'in muhallefâtının, 
vârisinin şer‘î vekili olan kimseye eksiksiz teslim edilmesi; ayrıca Trablus'da fazla top 
bulunduğu haber alındığından, eğer işe yaramıyorsa bu topların İstanbul'a getirilmesi ve bu 
işler için gerektiğinde Murad, Mahmud ve Sinan reislerin kadırgalarının kullanılması. 

Amasya beyine 

Kengırı sancağında bazı gurbet ve suhte tâifesinin toplanarak adam 
öldürdükleri ve yağmacılık yaptıkları haber alındığından, bu gibilerin üzerine il erlerinin 
gönderilerek haklarından gelinmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Boğdan'da bulunan iki yüz yeniçerinin, kendi göndereceği üç bin askerle 
birlikte Tımışvar'da Ordu-yı hümâyun'a katılmalarının sağlanması; sözkonusu yeniçerilere 
yeterli miktarda yük beygiri tedârik edilmesi ve gerekekirse Kırım hanı, Bender beyi ve 
Silistre beyinden de yardım talep edilmesi. 

Erzurum beylerbeyine 

Daha önce yasaklandığı halde bazı tâcirlerin İran taraflarına bakır, gümüş vs. 
götürdükleri haber alındığından, buna karşı gerekli tedbirlerin alınması ve yasağa aykırı iş 
yapılmasına izin verilmemesi. 

4 Ramazan 973  (25 Mart 1566) 

Şehrizol beylerbeyine 

Muş sancağına tayin olunan Hasan Bey'e memuriyet mahalline vardığında 
gerekli yardımın yapılması ve aşiretlere, Hasan Bey'i sancakbeyi olarak tanımaları için 
tenbihte bulunulması. 

Rumeli kadılarına 

Çirmen beyine akıncı tâifesini hazır etmesi emredildiğinden, bölgede mevcut 
kadıların akıncı ihracı için gönderilen adamlara yardımcı olmaları; aksi takdirde bu konuda 
ihmâli görülen kadıların tecziye edilecekleri. 

Elmalı kadısına 

Elmalı'nın File nahiyesi halkı, Gülcüoğlu Mustafa'nın zulmünden şikâyet 
ederek adı geçenin zulmünün önlenmesi için hükm-i şerif talep ettiklerinden, Mustafa'nın 
suçlarının yazılması ve kendisinin Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 
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Anadolu ve Rumeli'nin Akdeniz sahillerinde bulunan kazaların kadılarına, 
sancakbeylerinin sancak muhâfazasına tayin ettikleri adamlarına, eminlere, 

âmillere ve dizdarlara 

Cezâyir beylerbeyi Donanma-yı hümâyun ile Akdeniz'e sefere çıktığından, 
kendisi tarafından mektup veya adam gönderilerek zahîre veya ihtiyaç maddeleri tedârik 
edilmesi istendiğinde, bedeli mukabilinde, bulunan yerlerden tedârik edilmesi, ancak 
reâyâya bu bahâne ile baskı yapılmaması. 

Vulçıtrın beyine ve kadısına 

Piyasadaki kalp akçenin nereden geldiği hususunda yapılan araştırmada, kalp 
akçenin esnafa pirinç pazarında sattıkları mallarına karşılık verildiğinin anlaşıldığı ve 
soruşturma için birkaç kişi alıkonulmak istendiğinde halkın görevlilerin üzerlerine gelerek 
zanlıları kurtardıkları bildirildiğinden, kalpazanlıkları şer‘an sâbit olanlar ile ellerinde sikke 
bulunanların yakalanarak hapsedilmeleri ve yakalanamayanların da isimlerinin bildirilmesi. 

Bilecik kadısına 

Yeniçeri Ali'yi öldürdüğü iddia edilen, ancak yapılan teftiş neticesinde 
suçunun sâbit olmadığı bildirilen Yeniçeri Mehmed'in yeniden teftiş edilmesi ve suçlarının 
yazılarak kendisinin küreğe konulmak üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Piyâle Paşa'ya yazılan serdarlık berâtının sûreti 

Düşman üzerine yapılacak sefer için kendisinin serasker tayin olunduğu; 
denize çıkıldığında önce Akdeniz kıyılarında olan yerlerin ve halkının düşmandan 
korunması, düşmana mümkün olduğunca zarar verilmesi ve İslâm gemilerine zarar 
verdirilmemesi; seraskere muhalefet edilmemesi, Anadolu ve Karaman'daki boş zeamet ve 
timarların hizmet ve yoldaşlıkta bulunanlara dağıtılması; adalar arasındaki yerlerin 
korunması için on beş gemi tayin ve gemiler için bir serdar nasbedilmesi. 

Boğdan'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan yerlerin beylerine ve 
kadılarına 

Hâssa tâcirlerinden Mehmed, Hâssa-i hümâyun'un ihtiyacı olan kürk ve benzeri 
eşyaları almak üzere Moskova'ya gönderildiğinden, gidiş ve dönüşünde geçtiği mahallerde 
kendisine yardım edilmesi; tehlikeli yerlerden geçerken yanına adam verilmesi ve yanında 
götürdüğü altınların zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. 

Moskov kralına 

Bazı eşya ve kürk satın almak için Moskova'ya gönderilen Hâssa tâcirlerinden 
Mehmed'e kolaylık gösterilmesi ve satın aldığı mallardan gümrük vergisi alınmaması; 
Osmanlı tebeasından olup orada ölenlerin muhâfaza edilmekte olan eşya ve paraları ile 
bundan önce serhad beylerinin İstanbul müteferrikalarından Mustafa'dan anlaşmaya aykırı 
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olarak aldıkları kırk sekiz kantar kalay ve bazı alacaklarının tamamıyla tahsil edilip adı 
geçen ile gönderilmesi ve anlaşmaya aykırı iş yapanların cezalandırılması. 

Leh kralına 

Rusya'dan samur kürk ve benzeri eşyaları almak üzere gönderilen Hâssa 
tâcirlerinden Mehmed'e iki ülke arasında olan dostluk ve sadakat gereğince gidiş ve gelişte 
gereken kolaylığın gösterilerek kendisinin veya adamlarının getireceği eşyalardan bâc ve 
gümrük vergisi alınmaması. 

Boğdan voyvodasına 

Hâssa tâcirlerinden Mehmed, Rusya'dan âdet üzere samur ve benzeri eşya satın 
alıp getirmek üzere Moskova'ya gönderildiğinden, yolda kendisine, yanında götürdüğü 
altınlara ve adamlarına zarar verdirilmemesi ve getireceği mallardan bâc ve gümrük vergisi 
istenmemesi. 

Tatar hanına nâme-i şerif 

Hâssa tâcirlerinden Mehmed, Hazine-i Âmire'den verilen altınlarla Hâssa-i 
hümâyun için bazı eşyalar satın almak üzere Rusya'ya gönderildiğinden, aldığı eşyalardan 
bâc ve gümrük vergisi alınmayarak kendisine gereken kolaylığın gösterilmesi. 

Boğdan'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan iskelelerin eminlerine 

Hâssa tâcirlerinden Mehmed, Hazine-i Âmire'den verilen altınlarla 
Hâssa-i hümâyun için bazı eşyalar almak üzere Rusya'ya gönderildiğinden, gidiş ve dönüşte 
satın aldığı eşyalarından bâc ve gümrük vergisi alınmayarak sağ sâlim gidip gelmesinin 
sağlanması. 

Sığla beyine 

Yanında bulunan gemide küreğe konulan Mehmed adlı şahsın güvenilir bir 
kefil göstermesi karşılığında salıverilmesi. 

Sığla sahilinde bulunan kadılara 

Sığla beyi, denizde rastladığı levend ve korsan gemilerinin sahile kaçıp 
içindeki korsan ve levendlerin karaya çıkıp dağıldıklarını ve kadıların kaçan adamları ele 
vermediklerini bildirdiğinden, bu gibi korsan ve levendlerden kazaları dahilinde 
bulunanların yakalanarak teslim edilmesi. 

Mağrib Trablusu beylerbeyine ve Cezâyir-i Garb Beylerbeyi Hasan Paşa'ya 

Âsitâne-i saâdet'e dostluk ve sadakat üzere bulunan Tunus Hâkimi Mevlay 
Ahmed'le her hususta birlik olunarak memleketine ve adamlarına herhangi bir taarruzda 
bulunulmaması. 
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Bursa beyine 

Fesad ve kötü huylarından dolayı kürek cezası ile cezalandırılan İsmail adlı 
şahsın, cezasını çekmek üzere güvenilir adamlar nezaretinde küreğe gönderilmesi. 

Nablus ve Kudüs-i Şerif beylerine ve kadılarına 

Yusuf adlı şahıs, Nablus yakınlarında bulunan arazisindeki zeytin ve harnub 
ağaçlarının sancakbeyinin adamları tarafından kesildiği, yakıldığı ve arazisine ekin ekilerek 
zaptedildiği ve kendisine zulmedildiği yolunda şikâyette bulunduğundan, bu hususun teftiş 
edilmesi; durum arzedildiği gibi ise kimsenin kendisine bu şekilde zulmetmesine izin 
verilmemesi. 

[Niğbolu Beyi] Mehmed Han'a, Çernovi kadısına ve Hüseyin Çavuş'a 

Çernovi'de bulunan gemilerle sair gemilere mirî ve Eflak'tan gelecek olan 
zahîrelerin yüklenerek âcilen Belgrad'a gönderilmesi; ayrıca Tophâne-i Âmire'de bulunan ve 
gemilerle Varna İskelesi'ne gönderilen siyah barut ile mühimmâtın da oradan arabalarla 
Belgrad'a iletilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Daha önce gönderilen emirle hazır edilmesi istenen üç bin askerin Hızırilyas'ta 
yola çıkarılarak görevlendirildikleri mahalle gönderilmesi. 

Budaközü kadısına 

Kırşehir sancağının Keskin nahiyesini sancakbeyinden iltizam eden Bayram 
Hoca'nın halka zulmettiği şer‘an sâbit olduğundan, haksızlığa uğrayanların haklarının iade 
edilip kendisinin subaşılıkdan alınması ve bundan böyle kimsenin işine karışmaması 
hususunda kendisine tenbihte bulunulması. 

Pojega beyine 

Sefer sırasında eskiden beri Otağ-ı hümâyun kurulan Ösek merkezinin şimdi 
halk tarafından tapulanıp bağ ve bahçe haline getirildiği bildirildiğinden, ordunun 
konaklaması için başka bir yerin bulunması. 

Erzurum beylerbeyine 

Erzurum kulları gediğinde mahlûl bulunan gediklere yapılan tevcihâtı, kullar 
kâtibinin üç altın almadan kaydetmediği duyulduğundan, bundan sonra kayıt karşılığı hiçbir 
şey alınmaması ve alınanların da geri verilmesi. 

Kastamonu beyine ve kadısına 

Bolu müsellemlerinin, öteden beri görev verildiğinde göreve gitmedikleri ve 
adam gönderildiğinde ise ortadan kayboldukları ve bu sebeple hizmetin boş kaldığı 
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bildirildiğinden, kimsenin bu şekilde hareket etmesine izin verilmemesi ve emre itaat 
etmeyenlerin, haklarından gelinmek üzere, kimler olduklarının bildirilmesi. 

Ohri ve Pirlepe kadılarına 

Kesterye kasabasından Dimitri Yorgi hakkında kasaba ahalisinin ileri gelenleri 
tarafından şikâyette bulunulması üzerine İstanbul'da yakalanarak şikâyet konusu davaların 
mahallinde görülmesi için adı geçenin Kesterye'ye gönderildiği; adı geçenin şikâyetçileri ile 
birlikte davalarının görülerek şer‘an sâbit olan suçlarının yazılıp bildirilmesi. 

Kaptan Paşa'ya 

Sakız ahalisinin haraçlarını vermediği, birkaç yıllık borçlarının bulunduğu ve 
tahsilat için gönderilen Hüseyin Çavuş'dan da henüz bir haber alınamadığından, beylerin ve 
adı geçen çavuşun çağırılıp durumun bizzat teftiş edilmesi ve tahsilatın yapılması; toplanan 
tahsilâtın Hazine-i Âmire'ye gönderilmesi ve haraçların bugüne kadar gönderilmeme 
sebebinin bildirilmesi. 

Edirne'ye varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Yol açmak için gönderilen silahdarların ihtiyacı olan zahîrenin, kazaları 
dahilinden bedeli mukabilinde tedârik edilmesi. 

Dimetoka, Hayrabolu, İpsala ve Ferecik kadılarına 

Ordu ve Istabl-ı Âmire için Babaeski ve Söğüdlü konaklarında hazırlanması 
istenen arpanın toplanmasında, yeterli miktarda arpa bulunamamasından dolayı sıkıntı 
çekildiği Ergene kadısı tarafından bildirildiğinden, kendilerinin de bu konuda yardımcı 
olması ve yeteri kadar arpanın toplanıp adı geçen konaklara gönderilmesi. 

Tekfurdağ kadısına 

Elvanbey ve Karışdıran konakları için hazırlanması istenen otluk, saman ve 
ekmeğin hazırlandığı, fakat arpa konusunda sıkıntı çekildiğine dair gönderdiği mektubun 
alındığı, ancak belirtilen miktarlarda zahirenin mutlaka tedârik edilmesi gerektiğinden, bu 
hususta gerekli gayretin gösterilmesi. 

Çorlu kadısına 

Otluk konusunda sıkıntı çekildiği ve halktan bir miktar otluk toplandıysa da 
bazı köylerdeki züama, yeniçeri ve sipâhilerin fazla otluğu olduğu halde parasız 
vermedikleri bildirildiğinden, her kimde bulunursa bulunsun ihtiyaç duyulan zahîre ve 
otluğun mutlaka tedârik olunması. 

Mehmed Bey'e 

Sakız adasına gelen tâcirlerin vebâlı yerden geldikleri gerekçesiyle yirmi beş 

1328 

1329 

1330 

1331 

1332 

1333 

1334 



Ö Z E T L E R  211 

gün hapsedilip her gün için ikişer akçelerinin alındığı bildirildiğinden, bundan sonra 
Müslümanların hapsedilmeyip, tayin edilecek uygun bir yerde bekletilmeleri. 

Anadolu'da yol üzerinde olan kadılara 

Malatya beyi iken vefat eden Semender Bey'in getirilecek terekesinin yolda 
zarara uğramaması için Hasan Çavuş'un gönderildiği; tereke getirilirken geçtiği her kazada 
tereke defterinin mühürlenmesi; Semender Bey'in kethüdâsının, çavuşbaşısının ve 
hazinedârının eşyalarının zaptolunup deftere kaydedilerek gönderilmesi ve yolda hiçbir 
şeyinin kaybolmaması için dikkatli olunması. 

Ayamavra kadısına 

Karlıili'ne ve İnebahtı mukâtaalarına nâzır olan Bâlî adlı zaîmin mukâtaâttan ve 
kendi çiftliklerinden hâsıl olan zahîre ile halktan ucuza aldığı zahîreyi düşman ülkelerinden 
gelen gemilere sattığı bildirildiğinden, adı geçenin suçüstü yakalanıp durumun arzedilmesi. 

Cezâyir beylerbeyine 

Hüsam Reis adıyla tanınan yeniçeri Ahmed'in, Şam Trablusu'na giderken tüfek 
ve hâssa eşya ile yüklü gemisinin karaya vurduğu ve Sakızlıların, eşyaların bir kısmını 
yağma edip, bir kısmını da mahzene koydukları haber alındığından, konunun araştırılarak 
böyle bir olay olup olmadığının, olmuşsa eşyaların ne kadarının yağmalanıp, ne kadarının 
mahzene konduğunun bildirilmesi ve defter edilmesi; malların da İmâret-i Âmire için 
zaptolunmak üzere güvenilir adamlar nezaretinde Beyrut İskelesi'ne gönderilmesi. 

Gelibolu kadısına 

Sol ulûfecilerden Hüseyin'in hapiste bulunan hizmetkârının, oraya gönderilen 
sol ulûfecilerden Mustafa'ya teslim edilerek Südde-i saâdet'e gönderilmesi ve yolda 
kaçmaması için yanına birkaç hisar eri verilmesi. 

Dukagin beyine 

Liva dahilinde yolları kesilen tüccarlara ait olduğu halde Prizrin, İskenderiye 
ve İpek sancaklarındaki bazı kimselerin ellerinde olduğu için ele geçirilemediği bildirilen 
çalıntı malları bulunduranların her nerede olursa olsun yakalanıp toprak kadıları tarafından 
teftiş olunarak şer‘an lâzım gelenin icra edilmesi. 

Ayamavra kadısına 

Karlıili ve İnebahtı sancaklarına nâzır olan Bâlî adlı zaîmin, acemi oğlanı 
toplamaya gelen yayabaşı döndükten sonra, bu görevin yayabaşı tarafından kendisine havale 
edildiğini iddia ederek köylülerden baskı ve zulümle para topladığına dair şikâyette 
bulunulduğundan, kendisinin şikâyetçilerle yüzleştirilerek davalarının görülmesi; şer‘an 
üzerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine geri verilmesi ve sonucun bildirilmesi. 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

1340 



212 5  N U M A R A L I  M Ü H İ M M E  D E F T E R İ  

Diyarbakır beylerbeyi ve kadısı ile ve Hizan kadısına 

Hizan hâkimi iken vefat eden Sultan Ahmed Bey livanın, oğlu Melik Halil 
Bey'e verilmesini vasiyyet ettiği halde daha sonra kardeşi Mehmed de Dergâh-ı muallâ'ya 
gelerek livanın kendisine verilmesini talep ettiğinden, konunun incelenmesi ve uygun 
görülüyorsa herkese istihkakına göre bölüştürülmesi. 

Rumeli kadılarına 

Arap ve çingenelerin ata binmeleri, kılıç vs. silahlarla dolaşmaları defalarca 
yasaklandığı halde bu emre uyulmadığı haber alındığından, Zaîm Mustafa'nın adı geçen 
topluluklara giderek emre itaat etmeleri hususunda gerekli tenbihte bulunması ve emre itaat 
etmeyenleri hapsetmesi. 

İlbasan beyine 

Yastar köyü civarında Hasan Maş ve oğullarıyla diğer birtakım kişilerin yol 
kesip kervan soydukları, adam öldürdükleri ve halkı isyana teşvik ettikleri bildirildiğinden, 
bu gibi ehl-i fesâdın yakalanması ve gereken cezalarının verilmesi. 

Foça kadısına 

Bosna ve Hersek'te Lim Nehri kenarındaki Roda denilen yerde fakir ve ilim 
ehline muhtaç Müslüman köyleri bulunduğu için burada bir yer satın alınıp iskân yeri 
oluşturularak mektep ve mescid yapıldığı fakat sipâhilerin zulmü nedeniyle halkın dağıldığı, 
bunun önlenmesi için burasının kasaba haline getirilmesi ve halkının vergilerden muaf 
tutulması hususunda Bosna beyi tarafından mektup gönderildiğinden, bundan sonra 
sipâhinin mütevellîden maktûan seksen akçe alması ve dışarıdan gelip yerleşenlere 
karışmaması. 

Klis beyine ve Saray kadısına 

Sâbık Klis Beyi Mehmed Bey hakkında vuku bulan şikâyetler üzerine Cafer 
Çavuş tarafından yapılan teftişte, kendisinden hak dava eden kimsenin çıkmadığı ve 
şikâyetlerin voyvodalardan kaynaklandığı anlaşıldığından, voyvodaların bulunarak 
şikâyetçilerle birlikte muhakeme olunması. 

Silivri kadısına ve Dergâh-ı muallâ çavuşlarından olup zahîre temini ile 
görevlendirilen İlyas ve Bayram çavuşlara 

Sefer için tayin olunan konaklarda hazırlanması emredilen zahîrenin 
toplanmasında güçlük çekildiği bildirildiğinden, her kimde zahîre varsa geciktirilmeden 
sahipleriyle gönderilip ordu geldiğinde satmalarının sağlanması; ayrıca Çatalca Köprüsü 
konağı için hazırlanacak zahîrenin tedâriki hususunda konağa yakın köylerin gerekli 
yardımda bulunmaları. 
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Hersek beyine 

Uskokların Trikra İskelesi'ne gelip yağma yaptıkları, esir aldıkları ve mirî 
mallara zarar verdikleri belirtilerek iskelede bulunan iki kayığa ilave olarak iki kayık daha 
yapılması yolundaki talebi uygun görülmediğinden, elde bulunan iki kayıkla yetinilmesi ve 
kayıklara bir zarar gelmemesi için de denize çıkılmaması. 

Budun beylerbeyine 

Barut işlemeye mültezim olan köyler tarafından işlenen ve işlenmekte olan 
barut ve güherçile hakkında gönderilen bilgilerin alındığı; barut işletilmeye devam edilmesi, 
ayrıca daha önce gönderilen barut haricinde ne kadar barut işlendiği ve fazlalık bulunup 
bulunmadığının da bildirilmesi. 

Rum beylerbeyine 

Tokat Kalesi'nde hapiste bulunan Üçleroğulları diye bilinen ehl-i fesâdın 
güvenilir adamlar nezaretinde Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Alacahisar beyine 

Daha önce inşâsı emredilen gemileri tamamlayıp, Tımışvar'a gitmesi 
hakkındaki emrin gereğinin yerine getirilmesi hususunda gerekli gayretin gösterilmesi; 
ancak gemiler tamamlanamaz ise, o takdirde de kendisinin Tımışvar'a gidip gemi inşâ 
hizmetini Nâzır Mü’min'e bırakması. 

Defterdar Hasan Çelebi'ye 

Seferden dönüşte asker ve hâssa hayvanlarının sıkıntı çekmemesi için İstanbul, 
Edirne, Bursa, Hayrabolu, Yanbolu, Filibe ve Siroz'da bulunan hâssa anbarlarının zahîre ile 
doldurulup hâssa çayırlarının vaktinde biçtirilmesi ve otların âdet olan yerlere eskisi gibi 
yığdırılması. 

Ferhad Çavuş'a 

Boğdan ve Eflak askeri geçtikten sonra, kendisine bulunduğu yerden ayrılması 
emri ulaştığı zaman Tatar askerleriyle birlikte görev yerine gelmesi; Eflak ve Boğdan askeri 
geçmeden Tatar askerlerinin Özi suyundan geçirilmemesi. 

Siroz kadısına 

Siroz, Demirhisar, Drama ve Yenice-i Karasu halkının, susam yağının öykesi 
altı akçe iken başka vilâyetlerden gelen tâcirlere dokuz akçeden sattıkları ve memlekette 
susam yağı sıkıntısı başgösterdiği bildirildiğinden, durum arzedildiği gibi ise memleketin 
ihtiyacı varken dışarıya susam yağı sattırılmaması. 
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Şehrizol beylerbeyine 

Şehrizol'da kırk elli kadar defterli çavuş ve yirmi otuz kadar çavuş mülâzımı 
olup bir iş teklif olunduğunda çavuşuz diyerek görev yapmadıkları ve bölüklerde kâtip olan 
kimselerin hazineyi usulsüz olarak kendilerinin açıp ulûfeleri istedikleri gibi dağıttıkları 
bildirildiğinden, bundan sonra ağanın kendisi ve mührü olmadan hazinenin açılmaması, para 
dağıtılmaması ve emre uymayanlarla kanunsuz iş yapanların engellenerek karşı gelenlerin 
isimlerinin bildirilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Seferihisar'da Zaîm Kasım ve Sol Garib Yiğitler zümresinden Budak'ın yolunu 
keserek yaralayan ve hırsızlık, yol kesme, yaralama gibi daha pek çok suçtan zanlı durumda 
bulunan Mansur, Celâl ve Bektaş adlı sipâhilerin yakalanarak davacılarıyla birlikte 
davalarının görülmesi. 

Budun'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan beylere 

Önemli ve âcil bir iş için gönderilen çavuş oğullarından Mehmed'in tehlikeli 
yerlerden geçerken yanına yeteri kadar adam verilerek gideceği yere güvenli bir şekilde 
gitmesinin sağlanması. 

Erzurum beylerbeyine ve Kemhıs kadısına 

Penek Kalesi Dizdarı Emirze'nin kötülükle meşhur olmasının yanısıra kale 
halkının da kendisinden şikâyetçi olduğu bildirildiğinden, adı geçenin teftiş edilip şer‘an 
sâbit olan suçlarının yazılıp arzedilmesi. 

11 Ramazan 973  (1 Nisan 1566) 

Bağdad beylerbeyine 

Basra'da zahîre sıkıntısı çekildiğinden Basra tarafına mümkün olduğu kadar 
zahîre gönderilmesi için gerekli gayretin gösterilmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Basra'da zahîre sıkıntısı çekldiğinden Basra tarafına kelekler ile bol miktarda 
zahîre gönderilmesi. 

Canpolad Bey'e 

Yeni yapılan gemilerin yirmi tanesi ile zahîre sıkıntısı çekilmekte olan Basra 
taraflarına zahîre gönderilmesi. 

Basra beylerbeyine 

Düşman ülkelerine zahîre, at, silah ve mühimmât gönderildiği, Arap tâifesine 
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gedik verildiği, kul tâifesi ve kale müstahfızları yerlerinde bulunmadıkları halde 
mevâciblerinin dağıtıldığı ve halka zulmedildiği yolunda duyulan haberler üzerine 
gönderilen hükm-i şerifin alındığı, ancak bu hususların önceki beylerbeyileri zamanında 
olduğu, şimdi böyle bir durumun asla sözkonusu olmadığı, fakat bazı müstahfızların 
gedikleri düştüğünde verilecek Rum, Kürt ve Türk yiğitleri bulunmadığı ve bulunanlar da bu 
görevi kabul etmedikleri için Acem tâifesine ve yerlilere teklif edildiği, kul tâifesinden ve 
müstahfızlardan görevi başında bulunmayanlara mevâcib verilmediği, halka zulmedenlerin 
de gereği gibi cezalandırıldığı, ayrıca bu seneki kıtlıktan dolayı halk zahîre sıkıntısı 
çektiğinden Bağdad'dan yeteri kadar zahîre gönderilmesine dair gönderdiği mektubun 
alındığı; yeteri kadar zahîre gönderilmesi hususunda Bağdad beylerbeyine emir verildiği; 
İstanbul'dan bazı kimselerin gedik beratı alıp sonradan onu Arap ve Acemlere sattıkları 
haber alındığından bunların elinden beratlarının alınıp Rum tâifesinden müstahık olanlara 
verilmesi; boş gediklerin Arap ve Acemlere verilmemesi, mevcud olmayan efradın 
ulûfelerinin dağıtılmaması ve daha önceki hükümlerde belirtilen konulara titizlikle uyulup 
hiçbir şekilde kanuna aykırı iş yapılmaması. 

Sağ kolda ve sol kolda bulunan beylere 

Maliye tarafından yazılıp Mehmed Çavuş ile gönderilen ahkâm-ı şerifenin 
geciktirilmeden livâları dâhilindeki kadılara teslim edilmesi ve teslim edildiğine dair 
kadılardan temessük alınması. 

Köstendil beyine 

Sancakta bulunan kadılara verilmek üzere Maliye tarafından yazılan 
hükümlerin geciktirilmeden yerlerine ulaştırılarak karşılığında temessük alınması ve sefer 
için gönderilen hükme uygun olarak da Hızırilyas'ta sefere çıkılması. 

Erzurum beylerbeyine 

Batum'un Arhova nâhiyesi Başsedre köyü ve diğer bazı köylerde timar sahibi 
olan Şehsuvar b. Budak'ın içki içip silahlı olarak Hâtuniye Medresesi'ni bastığı, medresede 
bulunan hocalara ve dine sövdüğü, ayrıca Erzurum kullarından Tahir b. Mehmed ile 
Ardahan kullarından Ahmed b. Hamza'nın da hırsızlık, adam öldürme ve yaralama fiillerini 
işledikleri bildirildiğinden, adı geçenlerin timarlarının ve gediklerinin ellerinden alınması ve 
müstahık olan başkalarına tevcih edilmesi. 

İstanbul kadısına 

Müftü Ebu's-su‘ûd Efendi'ye, Macuncu Mescidi adlı mahalde bir çifte hamam 
yaptırması için izin verildiğinden, kendisine engel olunmaması. 

Rusçuk kadısına 

Daha önce on beş adet gemi inşâ edilmesi ve mühimmât için navlun ile donbaz 
ve gemiler tedârik edilmesi hakkında emir gönderildiği, şimdi ise Kocaili Beyi Ali Bey'in 
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mühimmât gemileri ile yola çıkarıldığı; inşâsı emredilen gemilerin bitirilerek navlun ile 
tedârik olunacak gemilerle birlikte hazır bekletilmesi ve mühimmât gemileri geldiğinde 
beklenmeden mühimmâtın bu gemilere yüklenip gönderilmesi; ayrıca ne kadar gemi geldiği 
ve navlun ile ne kadar gemi tedârik edildiğinin de bildirilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Boğdan'da ölen Ahi adlı şahsa ait olan ve alacağına karşılık kendisinde 
bulunan incileri adı geçenin vârislerine vermesi; alacağını ise şer‘an isbat ederek vârislerden 
alması. 

Erzurum beylerbeyine 

Şeyh Bâlî, Batum Beyi Haydar'ın, üç sene önce muamele ile aldığı altınların 
aslını ve muamelesini halen göndermediğine dair şikâyette bulunduğundan, altınların aslı ve 
muamelesi ile birlikte geciktirilmeden Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Eskizağra, Hasköy ve Filibe kadılarına 

Korulara davar sokulduğu, ağaçların kesildiği ve bazı yerlerin tarla haline 
getirildiği yolunda Korucu Hasan tarafından şikâyette bulunduğundan, durumla bizzat 
ilgilenilerek korulara zarar gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bu hususta halka 
tenbihte bulunulması. 

Tarsus ve Kayseri beylerine 

Daha önce Tarsus beyinin sahil muhâfazasına, Kayseri beyinin de Konya 
muhâfazasına tayin olundukları; Kayseri muhâfazasına tayin olunan Pîrî Bey kendilerinden 
yardım talep ederse gereken yardımı yapmaları. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Arap eşkıyanın Basra'ya yeniden saldırma ihtimali üzerine, bunu defetmek için 
Van, Ergani ve Siverek'ten Basra'ya gönderilmesi emrolunan asker ile kürekçi, zahîre, 
toprak, demir tel, kalay vs. hakkında gönderdiği mektubun alındığı; bundan sonra da aynı 
şekilde kendisine emrolunan hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli gayreti göstermesi ve 
bildirilmesi lazım gelen bilgileri de arzetmesi. 

Ağrıboz beyine ve İzdin dizdarına 

İzdin Kalesi erenlerinden bazılarının kaleyi terkederek başka işler yaptıkları ve 
asıl hizmetlerinin boş kaldığı bildirildiğinden, hizmette olmayanların gediklerinin alınarak 
ehil olanlara tevcih edilmesi; ancak bu yapılırken iltizam veya başka bir yolla mâl-ı mirî 
hizmetinde olanlara karışılmaması. 
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Bağdad beylerbeyine 

Bağdad'ın gelirlerinin önceden yeterli olmasına rağmen şimdi masraflara 
yetmemesinin sebebinin ne olduğu hakkında yapılan araştırmada, önceki beylerin halka 
zulmedip ahalinin göç etmesine sebep oldukları, mukâtaaların müflislere iltizam edilip 
bedellerinin toplanamadığı, bu yörede ziraatin genellikle su ve su kanallarıyla ilgili olduğu 
için yağmurun az yağması, kanalların da tamirinin yapılamaması sebebiyle mahsul elde 
edilemediği ve kendilerine sefer görevi verilmediği taktirde bu sıkıntıların ortadan kalkacağı 
bildirildiğinden, ahalinin rahat ve huzur içerisinde yaşamasının temin edilmesi ve refahın 
sağlanması için gereken her şeyin yapılması. 

Emîr-i alem ağaya 

Alem mehterlerinin vefat edenlerinden bâki kalan elli akçenin hakedenlere 
yarımşar akçe olarak verilmesi. 

Ayamavra kadısına 

Ayamavra Kalesi'nin yapımında ihmalkâr davranıldığı ve yapımın durduğu 
bildirildiğinden, sefere çıkan sancakbeyinin yerine bıraktığı adamına gereken yardımın 
yapılarak kalenin bir an önce tamamlanması ve ihmalkâr davrananların azledilmesi. 

Haleb beylerbeyine ve kadısına 

Haleb'de bazı mescidlerin etrafındaki evlerin Yahudiler tarafından satın 
alınarak mülk edinilmesi sebebiyle mescidlerde namaz kılınamadığının bildirilmesi üzerine 
bu evlerin değer fiyatlarıyla Müslümanlara tekrar sattırılması hususunda gönderilen emrin 
gereğinin yerine getirildiğine dair gönderdiği mektubun ve satılan evlerin sayısını gösterir 
defterin alındığı; bundan sonra evleri tekrar satın almak için Âsitâne-i sa‘âdet'ten bir yolla 
hüküm elde eden Yahudilerin ellerindeki hükümlere itibar edilmeyip bu hükümlerin 
ellerinden alınarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi ve evlerin Müslümanların ellerinde 
kalmasının sağlanması; ayrıca bu hükm-i şerifin de sicile kaydedilerek buna göre amel 
edilmesi. 

Basra beylerbeyine 

Önceki beylerbeyi Mehmed'e İran şahı tarafından gelen ve Südde-i saâdet'e 
gönderilen mektupta, Basra üzerine saldıran Arap eşkıyâsından Kara Osman'ın [Mehmed 
Osman'ın] hareketine, Hasan Ganemî adlı müfsidin sebep olduğunun anlaşıldığı ve İran 
tarafından ahidnâmeye daima uyulduğu bildirildiğinden, bu konuda dikkatli olunup 
ahidnâmeye uyulması ve İran'dan bu tarafa kaçan eşkıyanın da yakalanarak iade edilmesi. 

15 Ramazan 973  (5 Nisan 1566) 

Varna, Ahyolu, Vize ve Silivri kadılarına 

Hâssa gemileri yapımı için kazaları dahilinden âletleriyle birlikte yeterli sayıda 
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marangoz ve kalafatçı gönderilmesi. 

Dergâh-ı âlî çaşnigirlerinden Murad'a 

Kendisinin, sefere gitmeyerek Çekmece'de yapılacak köprü inşaatına tayin 
olunan sipâhi, yaya ve müsellemlerin başına geçmesi ve köprü inşaatının bir an önce 
bitirilmesi için gayret göstermesi. 

Niğbolu ve Silistre beylerine; Yanbolu, Silistre, Niğbolu, Rahova, Plevne, 
İvraca, Lofça, İzladi, Eskihisar, Tırnovi, Şumnu ve Hezargrad kadılarına 

973 senesi çayır ve sefer voynuklarından bir kısmı hizmete gelmediği için 
bunların defterlerinin gönderildiği; her birisinin bizzat tesbit edilerek kaçıp saklananların 
ortaya çıkarılması ve başkalarına ibret olacak şekilde cezalandırılması. 

Bayat Beyi Mir Hüseyin'e 

Basra yolu üzerinde bulunan Kûrûna adlı mahallin tehlikeli bir yer olmasından 
dolayı korunması ve buradan gelip geçenlere zorluk çektirilmemesi için kendisine yirmi bin 
akçe ihsan edilerek sancağa bağlı aşiretlerle birlikte adı geçen mahalde görevlendirilmesi 
uygun görüldüğünden gereği gibi hizmette bulunması. 

Pınarhisarı, Kırkkilise, Yanbolu, Nevahi-i Yanbolu, Karinâbâd, Ruskasrı, 
Ahyolu, Aydos, İvraca ve İzladi kadılarına 

İstanbul'da et sıkıntısı çekildiğinden kazaları dahilinde bulunan eski ve yeni 
celeplerin, üzerlerinde kayıtlı bulunan koyunları bayrama kadar çıkarıp İstanbul'a 
getirmelerini sağlamaları. 

Vize ve Rodosçuk kadılarına 

Elvanbeyli ve Karışdıran konaklarına götürülecek zahîrenin hazırlanmakta 
olduğu, ancak Rusçuk kazasında bazı köylülerin arpa vermek istemedikleri ve bazılarının da 
karşı geldikleri bildirildiğinden, konaklarda hazırlanması emredilen zahîrenin 
geciktirilmeden hazırlanıp mahalline gönderilmesi; karşı gelenlerin haklarından gelineceği. 

Kayseri beyine 

Ehl-i fesâdın ve gurbet tâifesinin adam öldürme vs. suçlar işledikleri bildi-
rildiğinden, bu hususta müsamaha gösterilmeyerek suçluların yakalanıp kendilerinden 
davacı olanlarla davalarının görülmesi ve üzerlerine sâbit olan haklar alınıp sahiplerine 
verildikten sonra kendilerinin hapsedilip durumlarının arzedilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Sâbık Basra Beylerbeyi Mehmed Paşa'ya Acem şahından gelen mektubun yeni 
beylerbeyi Ferruh tarafından Südde-i saâdet'e gönderildiği ve mektupta Basra üzerine gelen 
müfsid Mehmed Osman'ın [Kara Osman'ın] oraya gelme sebebinin Hasan Ganemî adlı 

1379 

1380 

1381 

1382 

1383 

1384 

1385 



Ö Z E T L E R  219 

müfsid olduğu belirtilerek karşı tarafın daima ahidnâmeye uygun davrandığı 
bildirildiğinden, Acem tarafından kaçan müfsidlerin ahidnâme gereğince yakalanıp iade 
edilmeleri ve ahidnâmeye aykırı iş yapılmasına izin verilmemesi. 

Menteşe beyine 

Ehl-i fesâd suhte tâifesinin önceki senelerde olduğu gibi yine fesad çıkarma 
niyetiyle toplandıklarından, çevreyi iyi bilen kimselerden Zaîm Tahir'in sefere 
gönderilmeyerek yanına yeteri kadar adam verilip memleketin bunlara karşı muhâfazası 
hizmetine tayin olunması yolundaki arzına binaen adı geçenin yanına yeterli miktarda adam 
verilerek vilâyetin korunmasına memur edilmesi. 

Sakız beylerbeyine 

Bâki kalan haracın toplanması için gönderilmiş olan Hüseyin Çavuş'un haraç 
ile birlikte geciktirilmeden Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Haleb beylerbeyine ve defterdarına 

Bağdad'a gönderilecek zahîrenin Birecik'te yapılan gemilere yüklenerek âcilen 
gönderilmesi. 

Bağdad beylerbeyine 

Birecik'te zahîre yüklenerek gönderilen gemilerin oraya vardığında gereği gibi 
korunması. 

Piyâle Paşa'ya 

Sakız beylerinden haraç toplamak üzere gönderilen Hüseyin Çavuş'un Sakız 
beyleri tarafından devamlı ek süre istenmesi sebebiyle haraç toplayamadığı bildirildiğinden, 
Sakız'a varıldığında bâki kalan haracın eksiksiz olarak toplanıp adı geçen çavuşla birlikte 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Şehzâde Selim'in ve oğlu Murad'ın lalalarının, kendi hizmetlerinde bulunan 
bazı zaîm ve sipâhilerin de, sefere gönderilmeyip kendileri yanına tayin olunacak alçak halli 
dirlik sahipleri arasına dahil edilmesini istedikleri bildirildiğinden, Kütahya'dan tayin 
olunacak elli nefer ile Saruhan'dan tayin olunacak kırk neferin bir kısmının onların isteği 
doğrultusunda tesbit edilip, kalanının alçak halli timar sahiplerinden tamamlanması. 

Kırkkilise beyine 

Çingene müsellemlerinin de sefere katılması emrolunduğundan çeribaşıları 
geldiğinde geciktirilmeden sefere gönderilmeleri. 
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Eflak voyvodasına 

Eflak'tan mirî için toplanarak gönderilen beygirlerden bir kısmını şahısların, 
parasını önceden vererek kiraladıkları ve beygirler toplandıktan sonra verdikleri paraları 
beygir sahiplerinden fazlasıyla istedikleri bildirildiğinden, kim ne kadar para vermişse ancak 
onu istemesine izin verilip fazla akçe aldırılmaması. 

Boğdan voyvodasına 

Zahîre için gönderilecek arpanın gemilere yüklenerek Belgrad'a gönderilmesi 
hakkındaki emrin, iskelede bulunan gemilerin yeterli kapasite ve sayıda olmamasından 
dolayı yerine getirilemediği bildirildiğinden, arpanın elli bin kilesinin Istabl-ı Âmire için 
İstanbul'a gönderilmesi, geri kalan elli bin kilenin ise geciktirilmeden gemilerle Tuna 
üzerinden Belgrad'a ulaştırılması. 

Boğdan voyvodasına 

Boğdan'daki yeniçerilerin seferden alıkonulması yolundaki talebi uygun 
görülmediğinden, önceki emir gereğince Boğdan'dan gönderilecek askerlerle birlikte 
yeniçerilerin de Tımışvar'a gönderilerek Ordu-yı hümâyun'a katılmaları. 

Boğdan voyvodasına 

Henüz Lehistan ile Moskova arasında barış yapılmadığı ve Leh beylerinin 
düşmanca tavırlar takınarak kendisinden vergi istediklerine dair gönderdiği mektubun 
alındığı; Leh beylerinin bu taleplerine aldırmayıp onlara asla vergi vermemesi; onlar 
tarafından kendisine yapılacak herhangi bir tecavüze karşı yardım etmeleri hususunda Tatar 
hanına ve Bender beyine hitaben yazılmış hükm-i şeriflerin kendisine gönderildiği, 
gerektiğinde bu hükümleri kendilerine göndererek yardım talebinde bulunması. 

Akkirman beyine 

Emrindeki askerlerle birlikte sancağının muhâfazasında bulunup, Boğdan 
voyvodasından yardım talep edilmesi durumunda gereken yardımı yapması. 

Lalaya 

Lârende'de kasap iken İstanbul'a tayin olunan Hoca Mehmed adlı şahsı 
getirmek için görevlendirilen Pîrî Çavuş vardığında adı geçen kasabın ortalıktan kaybolduğu 
ve kefillerinin Südde-i saâdet'e getirildiği, fakat kefiller adı geçenin orada olduğunu 
söylediklerinden, adı geçenin bulunarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

17 Ramazan 973  (7 Nisan 1566) 

Malatya beyine 

Zile Kadısı Nâibi Hasan tarafından gönderilen mektupta, Malatya beyi iken 
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vefat eden Semender Bey'in üç doğanının, Saray Kapucusu Yakup Ağa ve doğancılar 
vasıtasıyla İstanbul'a getirilirken, doğancıların doğanlarla birlikte Artukâbâd kazası 
yakınlarındaki Bedr Kalesi civarında ortadan kayboldukları bildirildiğinden, doğancıların 
bulunup doğanların alınarak, Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Trabzon Beyi Süleyman Bey'e 

Kızıltaylu adıyla tanınan ehl-i fesâddan bazılarının Karahisâr-ı Şarkî ve 
Sivas'ta köy ve pazar basıp hırsızlık, adam öldürme, kız kaçırma gibi suçlar işledikleri, 
bazen sipâhi bazen de şeyh ve derviş kılıklarına girip fitne çıkardıkları ve yaptıkları 
zulümden dolayı kimsenin yaylalara çıkamadığı bildirildiğinden, sözkonusu şahısların 
mutlaka ele geçirilip teftiş edilmesi ve üzerlerine sâbit olan suçların yazılıp arzedilmesi; 
daha sonra gelecek emir ne şekilde olursa ona göre hareket edilmesi. 

Trabzon Beyi Süleyman Bey'e 

Kürtün kazasında bulunan Çepni tâifesinin Kızılbaş sempatizanı olduğu, 
antlaşmadan sonra bir kısmının İran taraflarına gittiği, tedbir alınmazsa tamamının göçüp 
gidebileceği bildirildiğinden, İran'la ilişkisi bulunanların gizlice araştırılarak yakalanması ve 
suçları sâbit görülenlerin Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Cezâyir beylerbeyine 

Mirali adasının Hızırilyas köyünde bulunan Hristiyan reislerden bazılarının 
İstanbul zahîresi için aldıkları buğdayı İstanbul'a getirmeyip başka yerlerde sattıkları 
yolunda İstanbul muhtesibi tarafından şikâyette bulunulduğundan, sözkonusu reislerin 
yakalanarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Daha önce kendisine sefer için Anadolu askeri ile çıkıp Biga ovasından ve 
Gelibolu'dan geçerek Ordu-yı hümâyun'a katılmasına dair emir gönderildiği; şimdi ise 
Gelibolu'dan geçtikten sonra İpsala'da bekleyip daha sonra gönderilecek emre göre hareket 
etmesi. 

Karaman beylerbeyine 

Daha önce Karaman beyleri ile birlikte çıkarak Anadolu beylerbeyinin 
ardından Biga ovasına gelip Gelibolu'dan geçerek Ordu-yı hümâyun'a katılmasının 
emredildiği; ancak Anadolu beylerbeyine Gelibolu'dan geçip İpsala'da beklemesi 
emrolunduğundan, kendisinin Gelibolu'dan geçmeyip Biga ovasında beklemesi ve daha 
sonra gelecek emre göre hareket etmesi. 

Çirmen, Uzuncaova, Hasköy, Mahmutpaşaköprüsü, Kızılağaç Yenicesi, 
Zağra-i Atik, Zağra-i Cedid ve Akçakızanlık kadılarına 

İstanbul'da et sıkıntısı çekildiğinden daha önce Edirne'ye getirilmesi emredilen 
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koyunların, sürücüleri ve nâibleri vasıtasıyla İstanbul'a gönderilmesi. 

Pınarhisar, Kırkkilise, Yanbolu, Nevâhi-i Yanbolu, Karinâbâd, Aydos, 
Ruskasrı, Ahyolu, Varna, Prevadi, İvraca, ve İzladi kadılarına 

Daha önce kazaları dahilinden İstanbul'a gönderilmesi emredilen 
koyunların hâlâ gelmemesi sebebiyle İstanbul'da et sıkıntısı çekildiğinden, istenen 
koyunların sürücü ve nâibler vasıtasıyla âcilen İstanbul'a gönderilmesi. 

Varna ve Ahyolu kadılarına 

İstanbul'da arpa sıkıntısı çekildiğinden, kazalarına odun için uğrayan gemilerle 
İstanbul'a âcilen arpa gönderilmesi. 

İstanbul ve Edirne arasında bulunan kazaların kadılarına 

Budun'dan gönderilip Babaeski yakınlarında Kalkancı köyünde konakladıkları 
esnada ortadan kaybolan yedi Macar esirinin derhal bulunarak bu işle görevlendirilen Hasan 
ve Murad ağalara teslim edilmesi. 

Sirem beyine 

Vulkovar Kalesi yakınındaki harabe köprünün tamir edilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Solnok, Segedin ve Hatvan sancakları beyleri ile Budun yeniçerilerinden beş 
yüz kişinin, Solnok Beyi Hasan Bey'in emri altında bulunmak üzere Solnok'a tâbi 
Koroşmarta palangasının muhâfazasına tayin olduğu; bunların dışında yüz nefer gönüllü 
daha yazılarak Solnok beyinin emrine verilmesi ve adı geçen mahalle gönderilmesi. 

Segedin ve Hatvan beylerine 

Düşmanın saldırması muhtemel görülen Solnok'a tâbi Koroşmarta palangasının 
muhâfazası için sancaklarında bulunan askerler ile gidip Solnok Beyi Hasan Bey'in emrinde 
hizmette bulunmaları. 

Solnok beyine 

Solnok'a tâbi Koroşmarta palangasının muhâfazası için Segedin ve Hatvan 
beyleri ile Budun yeniçerilerinden beş yüz kişinin gönderildiği, ayrıca yüz gönüllü daha 
gönderileceği; kendisi de bu beylere ve askerlere serdar tayin olunduğundan, düşman 
tarafından gelebilecek herhangi bir saldırıya emrindeki askerlerle karşı koyarak adı geçen 
mahalli muhâfaza etmesi. 

Şehreminine 

Edirnekapısı yakınındaki Gümrükhâne Çarşısı'nda inşâ olunan çeşmenin 
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masrafının, sair çeşmelere verilegeldiği gibi hâssa harcından verilmesi ve çeşmenin 
korunması için tayin olunan suyolcubaşısına da günlük bir akçe tahsis edilmesi. 

Yeniçeri ağasına 

Büyük Ahır'da saraç şakirdliği için acemi oğlanlarından on kişi yazılması ve 
defteri ile gönderilmesi. 

Bursa kadısına 

Merhum Sultan Murad'ın Bursa'daki vakıf imâretinde bulunan talebelerin 
vakfiye gereği verilen yemeğe itiraz ederek vakfiye şartları dışında isteklerde bulundukları 
bildirildiğinden, durum arzedildiği gibi ise buna engel olunması ve vâkıfın şartına aykırı iş 
yaptırılmaması. 

Gelibolu'da Hâssa Harç Emini Halil'e 

Arslan Kethüdâ ile gönderilen mektupta firar eden mirî esirlerden bir tanesi 
hâriç tamamının yakalandığının bildirildiği; bunda sonra gerekli tedbirler alınarak firara 
meydan verilmemesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Daha önce kendisine sefer için beylerbeyiliğine bağlı beyler ve askerler ile 
Biga ovasına gelip Gelibolu'dan geçerek Rumeli yakasında Ordu-yı hümâyun'a katılması 
emri verildiği, ancak Bursa'ya gelindiğinde beylerbeyiliğine tâbi beyler ve ümerâdan hâlâ 
gelmeyenlerin olduğu ve büyük bir ihtimalle Biga ovası veya Gelibolu'da yetişeceklerini 
bildirip, bundan sonra nasıl hareket edileceğine dair gönderdiği mektubun alındığı; daha 
önce kendisine Anadolu askeri ile Gelibolu'dan geçip İpsala'da beklemesi emredildiğinden, 
orada bekleyerek bundan sonra gelecek emre göre hareket etmesi. 

Diyarbakır defterdarına 

Sâbık Van Beylerbeyi İskender Paşa'ya on bir kere yüz bin, kırk bin ve doksan 
iki akçe olarak tevcih edilen hâslar, daha sonra Van Beylerbeyiliği'ne tayin olunan Hüseyin 
Paşa'ya on kere yüz bin akçe olarak tevcih edildiğinden, aradaki farkın nerede ve kimlerde 
olduğunun araştırılıp tesbit edilerek mirî için zaptolunması. 

İskenderiye beyine 

İskenderiye Kalesi'nde at besleyip düşman kalelerine sattıkları bildirilen kırk 
elli kişinin, sefere çıkıldığında kale halkının bunların şerrinden uzak kalması için sefere 
beraber götürülmeleri; muhalefet edenlerin hapsedilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Kirvar, Otod ve Çara kalelerinden baskın için gelen düşmandan esir alınarak 
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Südde-i saâdet'e gönderilen yirmi beş şahsın ulaştığı; bundan sonra da düşman tarafından 
esirler alınmaya ve düşman hakkında bilgi edinilmeye gayret edilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Nemçe kralının vezirleri ile görevlilerinin Vaşporak kasabasında toplanıp çok 
sayıda askerle Leh vilâyetine hücum etmeye karar verdikleri bildirildiğinden, Lehistan'a 
mektup gönderilip Nemçe'ye sefer yapılacağının ve kendilerinin de bu fırsattan yararlanarak 
Nemçe'ye hücum etmelerinin bildirilmesi. 

Edirne'ye varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına ve 
zahîre tedârik etmekle görevlendirilen çavuşlara 

Tımışvar'a gönderilen Samsuncubaşı Mehmed Ağa ve bin üç yüz yeniçeriye 
ihtiyâçları olan zahîrenin menziller için toplanan zahîreden bedeli mukabilinde verilmesi. 

Edirne'den Tımışvar'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların 
kadılarına 

Tımışvar'a gönderilen Samsuncubaşı Mehmed Ağa ve bin üç yüz yeniçeriye, 
ihtiyaçları olan et, ekmek ve arpanın, bedeli mukabilinde verilmesi. 

Boğdan ve Eflak voyvodalarına 

Daha önce Tımışvar'a gönderilmesi istenen Boğdan askerinden bin atlı ve iki 
bin piyâde ile Eflak'tan bin askerin Severin ve Sebeş üzerinden Tımışvar'a gönderilmesi; bu 
esnada başka güzergâhın kullanılmaması ve yollarda kimseye zarar vermemeleri için 
askerlere gerekli tenbihte bulunulması. 

Erdel kralına nâme-i hümâyun 

Kendisi tarafından yapılan talebe binaen, Boğdan ve Eflak askerinin ahaliye 
zarar vermemesi için Erdel'den geçmeyip Severin ve Sebeş üzerinden Tımışvar'a gitmesi 
hususunda Boğdan ve Eflak voyvodalarına hükm-i şerifler gönderildiği; kendisinin de bu 
askerler için Sebeş'de zahîre hazırlaması; daha önce kendisinden hazırlaması istenilen 
zahîrenin de Tımışvar'a ulaştırılması ve sefer için gerekli bütün hazırlıkların tamamlanması. 

Canpolad Bey'e 

Kürt şeyhlerinden hırsızlık ve yankesicilik suçlarından aranan Şeyh 
Zeyneddin'in yakalanarak Rodos'a sürüldüğü; kaçtığı bildirilen Şeyh Nâsır'ın da yakalanarak 
Rodos'a sürülmek üzere Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Göle Kalesi'nin muhasara zamanının geldiği ve hisar dövmek için altı adet 
bacaluşka topu mevcut olup daha fazlasının gerektiğine dair gönderdiği mektubun alındığı; 
mektubunda da bildirdiği üzere Göle Kalesi'ni muhasara etmesi; muhasara için bin beş yüz 
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yeniçeri ile Vezir Pertev Paşa'nın Serasker tayin olunarak gönderildiği; Solnok Beyi Hasan 
kumandasında Hatvan ve Segedin beyleri ile Budun yeniçerilerinin de muhasarayı 
kolaylaştırmak için Koroşmarta Palangası'nı muhâfaza edecekleri; kendisinin de 
Semendire'den iki bacaluşka topu daha getirtmesi ve düşmandan da gaflet etmeyip, Göle 
Kalesi'nin alınması için her türlü gayreti göstermesi. 

Semendire beyine 

Göle'yi muhasara edecek Tımışvar beylerbeyine yuvalaklarıyla birlikte iki adet 
bacaluşka topu, ve bin kantar pamuk fitil verilmesi; ayrıca daha fazla malzeme talep ederse 
isteğinin karşılanması. 

Semendire beyine 

Göle'yi muhasara edecek olan Tımışvar beylerbeyine iki adet bacaluşka topu 
verilmesi. 

Canik sancağı kadılarına 

Sinop'ta yapılacak gemiler için lâzım olan kerestenin emredilen yere ge-
tirilmesi gerektiği halde halkın kendir hizmetinde olduklarını ileri sürerek kereste hizmetine 
gitmedikleri haber alındığından, bu hususta hiç kimsenin bu şekilde hizmetten kaçmasına 
izin verilmemesi ve bu işle görevlendirilen Mehmed Çavuş kazalarına geldiğinde istenen 
gemi kerestesinin, gemi inşâ edilecek yerlere götürülerek teslim edilmesi. 

Sinop kadısına 

İnşâ olunacak gemiler için Mehmed Çavuş ile birlikte görevlendirilen Nâib 
Mahmud'un görevden alınıp yerine başka nâibin tayin olunduğunun duyulduğu; ancak gemi 
inşâsının çabuk bitmesi için bir elden takibi gerektiğinden adı geçenin yerine başkasının 
tayin edilmesinin uygun görülmediği; bu nedenle adı geçen nâibin tekrar eski görevine iade 
edilmesi ve gemilerin istenen zamanda bitirilmesi. 

Erdel kralına 

Solnok Beyi Hasan Bey, bazı Erdel beylerinin hasetliği yüzünden hapsedilen 
Bebek Görgi isimli şahsın kendi yanında bulunması halinde daha yararlı işler yapılacağını 
bildirdiğinden, Bebek Görgi'nin eşi ve çocuklarının rehin olarak alınıp kendisinin Solnok 
beyinin yanına gönderilmesi; ayrıca bazı Osmanlı askerleri tarafından esir edilmiş olan 
Erdellilerden on beşinin bulunduğu ve Belgrad Kalesi'nde muhâfaza edildiği bildirildiğinden 
adam gönderilerek bunların teslim alınması. 

İstanbul kadısına 

İstanbul kasaplarına sermaye olması için muhtelif yerlerden toplanarak 
Müteferrika Mustafa'ya teslim edilen paranın muameleye verilip sene başında İstanbul kadısı 
huzurunda muhasebesi yapılarak senelik nemâsının İstanbul kasaplarına dağıtılmak üzere 
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koyun eminine verilmesi; kadı tarafından verilecek sicil sûretinden vergi alınmaması, ayrıca 
bu hükmün sicill-i mahfûza kaydedilerek bundan sonra da bu hükme göre hareket edilmesi. 

Cezâyir beylerbeyine 

Ayamavra Kalesi müstahfızlarından Ali b. Osman'ın babası ve ecdadının da 
hisar erenlerinden olduğu, kale hizmetinde iken düşman tarafından kale muhasara edildiği 
zaman hıyanet ederek kaleyi düşmana teslim ettikleri ve bu nedenle kaleden sürüldükleri 
bildirilerek adı geçen Ali'nin ve yakınlarının da aynı şekilde kaleye düşman tarafından bir 
zarar eriştirmelerinden endişe duyulduğu, bu sebeple kaleden çıkarılmalarının uygun olacağı 
yolunda Ayamavra dizdarı, kethüdâsı ve müstahfızları tarafından ricada bulunulduğundan, 
bu konuda gerekli incelemenin yapılması ve durum arzedildiği gibi ise adı geçenlerin kale 
hizmetinden çıkarılmaları. 

24 Ramazan 973  (14 Nisan 1566) 

Rumeli beylerbeyine 

Prizrin sancağı beyinin, sancak sipâhileri ile Tımışvar beylerbeyinin yanına 
giderek hizmette bulunması hakkında kendisine hitaben yazılan emrin, yerine ulaştırılması 
ve bu hususta kendisine ayrıca tenbihte bulunulması. 

Prizrin beyine 

Daha önce sefere hazır olunması hakında gönderilen emir gereğince tam 
techizatlı olarak sancağı askerleri ile birlikte Tımışvar beylerbeyinin yanına giderek onun 
emrine girmesi ve hizmette bulunması. 

Ahyolu kadısına ve Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Abdi Çavuş'a 

İstanbul'a odun getirmek üzere Misivri, Süzebolu ve Ahtabolu iskelelerine 
giden hâssa gemilere odun ve odunları iskelelere taşımak için araba verilmediği 
bildirildiğinden, bu iş için gelen hâssa gemilerin reislerine odun alımında ve araba 
tedârikinde gereken kolaylığın gösterilmesi. 

Canik beyine 

Suhte, gurbet ve çingene tâifesinden bazı kimselerin liva dahilinde çeşitli 
suçlar işledikleri, beyler tarafından suçluların yakalanması konusunda sipâhilere emir 
verildiğinde sipâhilerin emirleri yerine getirmedikleri, bazı emin, âmil, zaîm ve çeribaşların 
ise çeşitli bahâneler uydurarak subaşıların görevlerini engelledikleri ve suçluları korudukları 
bildirildiğinden, suçluların yakalanması ve halka zarar vermelerinin önlenmesi için ne 
gerekiyorsa yapılması; bu konuda verilen görevi yapmayan ve ihmal eden sipâhi ve 
zaîmlerin dirliklerinin ellerinden alınıp haklarından gelinmek üzere kimler olduklarının 
arzedilmesi; suçluları koruyup kollayan görevlilerin de tesbit edilip suçu sâbit görülenlerin 
cezalandırılması. 
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Boğdan voyvodasına 

Kendisinin hizmetine verilmiş olan gönüllü tâifesinin, fesad çıkardıkları ve 
ağaları Mehmed'i dinlemeyerek muhalefet ettiklerine dair gönderdiği mektubun alındığı; 
gönüllü tâifesini zapturapt altına alması hususunda ağaya gerekli tenbihte bulunulması ve 
buna rağmen fesad çıkaran olursa, haklarından gelinmek üzere, kimler olduklarını 
arzedilmesi. 

25 Ramazan 973  (15 Nisan 1566) 

[Niğbolu Beyi] Mehmed Han'a 

Niğbolu'da yapımı biten gemileri bir alaybeyi ve yeterli sayıda sipâhi 
görevlendirerek Semendire'ye göndermesi; kendisinin de geriye kalan sipâhilerle 
beylerbeyinin yanına gelmesi; Semendire'ye gemileri götüren alaybeyine de gemileri teslim 
ettikten sonra emrindeki sipâhilerle birlikte kendisinin yanına gelmeleri ve sefere katılmaları 
hususunda tenbihte bulunması. 

Erzurum'u tahrir etmekle görevlendirilen Mâmrevan Beyi Ömer Bey'e 

Bazı sipâhilerin timarlarını artırmak, yeni timar elde etmek, bazılarının da 
eksik timarlarını tevcihte tamamlamak için boş, harabe ve defter harici bazı köy ve 
mazraaları timarlarına eklettirip, timarlarını fazla yazdırarak bir yolunu bulup 
beylerbeyinden berat aldıkları ve tevcih esnasında da bunların karşılığında yeni timar elde 
etmek istedikleri duyulduğundan, kanuna aykırı olan bu durumun önlenebilmesi için bu 
şekilde timar elde etmek veya eksik timarını tamamlamak isteyenlerin isteklerinin dikkate 
alınmaması ve tevzî esnasında buna göre hareket edilmesi. 

Dulkadir beylerbeyine 

Hırsızlıklarının sâbit olduğu ve halkın kendilerinden şikâyetçi olduğu 
bildirilen, Haruniye nahiyesinde Kırcalı Cemaati'nden timar mutasarrıfı Minnet ve Ömer adlı 
sipâhilerin toprak kadısı tarafından teftiş olunarak üzerlerine sâbit olan hakların alınıp 
sahiplerine verilmesi ve neticenin arzedilmesi. 

İstanbul kadısına 

Saray-ı Âmire'nin Suboy köyü yakınlarındaki suyundan bir kamış miktarı 
suyun Sultan Bayezid Camii suyuna ilave olunarak, Gümrükhâne yakınlarında inşâ olunan 
çeşmeye akıtılması ve suya kimse tarafından müdahele ettirilmemesi. 

Samakov kadısına 

İstanbul'dan Samakov'a ticaret için giderken öldürülen Tüccar Ahmed'in 
kâtillerinden ele geçirilenler ile kalpazanlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanıp Samakov Emini 
Ramazan'a teslim olunan fakat Ramazan Dobniçe'de düğünde iken firar eden suçluların adı 
geçen Ramazan'a buldurulması, aksi halde suçluların yerine kendisinin siyâset olunması. 
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Sinop kadısına 

Sinop'ta inşâsı emrolunan on beş kadırga ve üç mavna için gerekli olan gemi 
ağaçlarını kesmek üzere Karye-i Köy [Karacaköy], Karasu ve Gedas [Kirakos] köyleri 
halkının görevlendirilmesi. 

Bursa kadısına 

Gönderilen sicil sûretlerine binâen Kiremitçioğlu Mahallesi'nden Sitti bint-i 
Kemal ve validesi Paşa bint-i Abdullah adlı kadınların bir süre hapsedilmesi; Yagob oğlu 
Harom adlı Yahudinin ise küreğe konulmak üzere Südde-i saâdete gönderilmesi. 

Çorum beyine 

Durumlarının araştırılması istenen Budaközü kazasına tâbi Boztepe köyünden 
Kara Yusuf, Kalender, Merdan ve Eymir adlı kişilerden yakalanan ve hapsolunduğu 
bildirilen Kara Yusuf'un küreğe konulmak üzere Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Göle Kalesi'nin muhasarası esnasında halkın malına ve canına hiçbir şekilde 
tecavüzde bulunulmaması, askerin ihtiyacı için halktan akçesiz yiyecek aldırılmaması, 
verilen emirleri yerine getirmeyenlerin haklarından gelinip dirliklerinin ellerinden alınması; 
muhasara için serdar olarak görevlendirilip emrindeki askerler ile gelmekte olan Vezir 
Pertev Paşa gelinceye kadar Göle Kalesi'nin veya muhasarası mümkün olan başka bir 
kalenin muhasara edilmesi. 

28 Ramazan 973  (18 Nisan 1566) 

Vidin beyine 

İnşâsı emrolunan yüz kırk adet geminin tamamlandığı, zahîrenin tedârik 
edildiği ve yüklenmek üzere olduğu, ancak kürekçiye ihtiyaç duyulduğu bildirildiğinden, 
kürekçi tedâriki hususunda Eflak voyvodasına hüküm gönderildiği ve voyvoda tarafından da 
kürekçilerin hazır bekletildiğinin bildirildiği; sözkonusu kürekçilerin oradan getirtilerek 
gemilerin geciktirilmeden gönderilmesi. 

Tımışvar defterdarına 

Sefer-i hümâyuna gönderilecek top, barut vs. mühimmâtın nakli için ihtiyaç 
duyulan arabaların eskiden olduğu gibi Havâss-ı hümâyun'dan temin edilmesi; ancak 
beylerbeyi, beyler, züamâ ve erbâb-ı timara, mutasarrıf oldukları köylerden kendi işleri için 
ücretsiz araba almamaları hususunda tenbihte bulunulması. 

Bağdad beylerbeyine 

Musul'dan Şat'a kadar olan yerlerde bulunan Arap müfsidlerin haklarından 
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gelinip Tat ve Fellah tâifesinden dirlik elde etmiş olanların ellerinden dirlikleri alınarak Rum 
yiğitleri ile Kürt tâifesine tevcih edilmesi, bunların dışında her ne sûretle olursa olsun 
kimseye gedik verilmemesi; ayrıca gedik sahiplerine, görevleri başında olmaları hususunda 
tenbihte bulunulması, aksi takdirde gediklerinin alınarak hakedenlere tevcih edilmesi ve kul 
tâifesinin de bir düzene sokulması. 

Şehrizol beylerbeyine 

Musul sancağının Bağdad'a tâbi olmasına karar verildiğinden, Şehrizol'de 
bulunan Musul sancağıyla ilgili defterlerin mühürlenip Bağdad beylerbeyine gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Semendire Beyi Bayram Bey, sefer mühimmâtı için gerekli olan gemilerin 
inşâsı ve zahîre tedârikinde istihdam etmek üzere, oğlu olan Sirem alaybeyisi ile timar 
sahiplerinden yüz kişiyi alıkoyduğundan, sefere gelmedi bahânesiyle bunların timarlarına 
dokunulmaması için görevli sipâhilerin defterde işaretlenmesi. 

Rodos beyine 

Yalancı şahitlik yaptıklarından dolayı Hamza Reis'in gemisinde küreğe 
konulan iki kişinin serbest bırakılması. 

Sirem beyine 

Sirem Alaybeyi Ahmed Semendire beyi yanında sefer mühimmâtı için gerekli 
olan zahîre ve gemi hizmetine tayin olunduğundan, kendisi bu hizmette iken alaybeyiliğine 
kimsenin müdahele etmemesi ve sipâhilerinin de çeribaşıları ile sefere gönderilmesi. 

Erzurum'u tahrir etmekle görevlendirilen Ömer Bey'e 

Bünyâd adlı şahsın Bayburd'un Tokyacık köyünün kendi mülkü olduğu halde 
Ferruhşad Bey oğlu Mehmed adlı zaîme mülk olarak kaydolunup kendisine zulmedildiğine 
dair şikâyette bulunması üzerine yapılan araştırmada, aslında bu köyün Defter-i Atîk'de 
timar olarak kayıtlı iken Defter-i Cedîd'de sehven Ferruhşad Bey'e mülk olarak 
kaydedildiğinin anlaşıldığı bildirildiğinden, eğer bu köyün temlik edildiğine dair bir 
mülknâme yoksa adı geçen köyün Havâss-ı hümâyuna kaydolunması ve mahsûlünün mirî 
için zaptedilmesi. 

Lala'ya, Seferhisar ve Ankara yörükleri kadılarına 

Seferihisar'a tâbi Okçubaşı köyünden Aişe oğlu diye bilinen şahsın hırsızlık ve 
adam öldürme suçlarından dolayı idamına karar verildiği fakat idam edilmeden firar ettiği ve 
son olarak da bir kişinin evini basıp eşyalarını çaldığı ve kendisini yaraladığı 
bildirildiğinden, adı geçenin yakalanması ve sicil sûretleriyle birlikte güvenilir adamlar 
nezaretinde Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 
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Selh-i Ramazan 973  (20 Nisan 1566) 

Vize Beyi İbrahim Bey'e 

Daha önce kendisine, emrinde bulunan askerler ile Rumeli beylerbeyinin 
yanına giderek sefer hizmetinde bulunmasının emredildiği; ancak şimdi Rumeli 
beylerbeyinin yanına değil, sancağı askeriyle birlikte Tımışvar beylerbeyinin yanına giderek 
onun hizmetinde bulunması. 

Edirne'ye varıcaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Vezir Pertev Paşa, sol ulûfeciler, sağ garip yiğitleri ve yeniçerilerle Tımışvar'a 
gönderildiğinden, kendilerine yol boyunca Ordu-yı hümâyun için hazırlanan zahîre ve 
otluktan yeterli miktarda zahire verilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Vize Beyi İbrahim sancağı askeriyle birlikte tam techizatlı olarak Tımışvar 
beylerbeyinin emrine tayin olunduğundan, kendisinin ve askerlerinin Tımışvar'a 
gönderilmesi. 

Gurre-i Şevval 973  (21 Nisan 1566) 

Silistre, Vize ve Prizrin beylerine 

Daha önceki emir gereğince derhal sancakları askerleri ile birlikte tam 
techizatlı olarak Tımışvar beylerbeyinin yanına giderek onun uygun göreceği şekilde 
hizmette bulunmaları. 

Alacahisar, Vidin, Çanad, Arad, Modava, Pankota ve Vulçıtrın beylerine 

Tımışvar beylerbeyinin Göle Kalesi'ni muhasara etmekle görevlendirildiği ve 
uzun zamandan beri hazır olarak beklediği halde kendilerinin henüz Tımışvar beylerbeyinin 
yanına gitmedikleri duyulduğundan, derhal sancakları askerleri ile birlikte tam techizatlı 
olarak Tımışvar beylerbeyinin yanına giderek onun uygun göreceği şekilde hizmette 
bulunmaları. 

Ferhad Çavuş'a 

Daha önce kendisine Tatar askeri ile sefer-i hümâyuna gelmesi hakkında emir 
gönderildiği; ancak yeni bir emir gelene kadar şimdilik hareket etmeyip hazır bir şekilde 
beklemesi. 

Ferhad Çavuş'a 

Yeni bir emir gelinceye kadar Boğdan ve Eflak askerinin bulundukları yerde 
bekletilmesi. 
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[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Geçen senelerde akıncı tâifesinin zulmüne uğrayan halka istimâlet verildiğine 
dair gönderdiği mektubun alındığı; bu defa akıncı taifesinin halka zulmetmemesi için ilgili 
beylere sıkı tenbihte bulunulduğu; kendisinin de bu gibi hareketler olmaması için gerekli 
tedbirleri alması ve böyle bir şey yapan olursa hakkından gelmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Tımışvar'a Boğdan askerinden bin atlı ve iki bin yaya gönderilmesi hakkında 
daha önce verilen emir gereğince askerlerin âcilen Tımışvar'a doğru yola çıkarılması; ayrıca 
Tatar askerinin geçeceği yerlerin tesbit edilerek konaklarda zahîrelerinin tedârik olunması ve 
daha önce hazırlanması emredilen arpanın yarısının İstanbul'a, yarısının da Tımışvar tarafına 
gönderilmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Daha önce gönderilen emirle kendisinin ve kendisine bağlı sancakbeylerinin 
sefere hazır olmaları emredildiği halde kendisinin hazır olduğu fakat beylerden hiç kimsenin 
gelmediği duyulduğundan, derhal kendisinin yanına gelip hizmette bulunmaları hususunda 
sancağı beylerine hitaben müekked hükümler yazılarak kendisine gönderildiği; kendisinin de 
bu hükümleri sancağı beylerine ulaştırıp, her birini yanına getirtmesi ve uygun göreceği 
şekilde istihdam etmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Akkilise ve Ralya konakları ile diğer mahallerde bulunan azmak ve batakların 
kontrol edilerek köprü ve geçitlerin tamir edilmesi. 

Eflak voyvodasına 

Daha önce kendisine sefer için hazırlaması emrolunan yedi bin askerle birlikte 
Tımışvar'a doğru yola çıkması. 

Budun beylerbeyine 

Erdel kralı düşmanın Sakmar'da toplanmakta olduğunu ve Bebek Yorgi'nin 
vilâyetine saldıracaklarını bildirdiğinden, gerekirse Filek, Seçen ve Novigrad beylerinin 
gönderilerek Bebek Yorgi'nin vilayetine düşmandan herhangi bir zarar erişmesine meydan 
verilmemesi, 

Gelibolu'da Hâssa Harc Emini Halil'e 

Gelibolu'da asker geçirmek için mevcud at gemilerine ilaveten İstanbul'dan da 
beş adet at gemisinin gönderildiği; bu gemilerle askerlerin gece gündüz geciktirilmeden 
karşı tarafa geçirilmesi. 
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Vidin beyine 

Asker geçirmek için Vidin'de inşâsı emrolunan at gemilerinden tamam-
lananların derhal Drama İskelesi'ne gönderilmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine ve Âmid kadısına 

Hetim Beyi Han Abdal Bey'in, kendisini şikâyet edip aleyhine emir getiren 
Hatça adlı şahsı katlederek malını yağma ettiği, ayrıca başka öldürme ve yaralama fiilleri de 
işlediğine dair şikâyette bulunulduğundan, şikâyete konu olan olayların bizzat teftiş edilerek 
haksızlığa uğrayanların haklarının iade edilmesi ve adı geçenin sâbit olan suçlarının 
bildirilmesi. 

Diyarbakır beylerbeyine ve Âmid kadısına 

Hasankeyf'e bağlı Hâlidî ( ) Aşireti, kendilerinin eskiden Akkoyunlu 
hâsları iken önce Hasankeyf Hâkimi Melik Halil, daha sonra da Bahaeddin Bey tarafından 
zaptolundukları, Bahaeddin Bey'in kendilerine zulmetmekte olduğu, cebren yiyecek, akçe, 
hayvan vs. lerini aldığı, kadın ve kızlarına tasallutta bulunduğu ve kanunsuz işler yaptığı 
yolunda şikâyette bulunduklarından, durumun yerinde teftiş edilerek neticenin Südde-i 
saâdet'e bildirilmesi. 

Sinop kadısına 

Karasu, Kirakos [Gedas] ve Karacaköy köyleri halkının eskiden beri gemi 
yapımı için lâzım olan ağaçların kesimi işinde çalıştıklarından, yeni yapılacak gemiler için 
gerekli olan kerestenin kesimi hizmetinde de adı geçen köyler halkının istihdam edilmesi. 

Erdel kralına 

Erdel halkının Nemçelilerin şerrinden kurtarılması için Nemçe üzerine sefere 
çıkılacağından, Nemçe'ye tâbi Üngürüs beylerine, eğer memleketlerine, mallarına ve 
canlarına herhangi bir zarar gelmesini istemiyorlarsa gelip kendisine tâbi olmaları, aksi 
takdirde sefer esnasında kendilerinin de haklarından gelineceği, kalelerinin fethedileceği ve 
halklarının esir edileceği hususunda tenbihte bulunulması. 

Ahtabolu kadısına 

Ahtabolu'da yaptırılan gemilerin mimarı Agusta adlı zimmînin bazı kimselerin 
paralarını aldığı yolunda şikâyette bulunulması üzerine görevinden alınıp yerine başka 
mimar tayin edildiği halde görevini bırakmadığı bildirildiğinden, adı geçenin görevinden 
alınması ve şikâyete konu olan durumlarının araştırılıp davasının görülerek sonucunun 
bildirilmesi. 

Kastamonu beyine ve Taşköprü kadısına  

Yeniköy köyünden bazı şahısların dava ettikleri Hacı Hızıroğlu Mehmed ve 

1472 

1473 

1474 

1475 

1476 

1477 

1478 



Ö Z E T L E R  233 

arkadaşlarının teftiş olunup sâbit olan suçlarının bildirilmesi ve aralarında sipâhi olanlar 
varsa hapsedilmesi diğerlerinin ise şer‘-i şerife göre cezalandırılması. 

Erdel kralına nâme-i hümâyun 

Düşmanın Sakmar'da toplanarak geriden gelecek askerleri beklediği, İslâm 
askeri gelmeden Erdel'e girmek fikrinde oldukları, Bebek Görgi'nin bir kalesinin düşman 
tarafından zaptedildiği ve düşmanın Macar beylerine kendilerine tâbi olmaları hususunda 
haberler gönderdiğine dair mektubunun alındığı; Erdel ülkesi ve halkı, Osmanlı ülkesi ve 
halkından ayrı görülmediğinden, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erdel'e yardım 
edileceği; bu sebeple kendisinin ve Erdel halkının düşmanın asılsız haberlerine kulak 
asmaması ve tüm Erdel beylerinin birlik olarak Erdel'i düşmana karşı muhâfaza etmeleri; 
Osmanlı ordusunun öncüsü olmak üzere Vezir Pertev Paşa'nın Tımışvar'a gönderildiği, asıl 
ordunun ise onun ardından yetişmek üzere olduğu ve Bebek Görgi'ye yardım için Filek, 
Novigrad ve Seçen beylerinin gönderilmesi hususunda Budun beylerbeyine emir 
gönderildiği; bu arada kendisinin de Üngürüs beylerine, kendisine tâbi olanların emniyette 
bulunacaklarını ve mükâfatlandırılacaklarını bildirmesi. 

Filibe, Üsküp ve Gümülcine kadılarına 

Yeniçeri çukası işleyen Yahudiler, bazı tâcirlerin yapağı satın alıp gemilerine 
yükleyerek Frengistan'a götürmelerinden dolayı sıkıntı çekildiği yolunda şikâyette 
bulunduklarından dışarıya yapağı satışının yasaklanması. 

Niğde beyine, Karahisâr-ı Develi ve Niğde kadılarına 

Halktan zorla rüşvet aldığı bildirilen Niğde Kazası Nâ’ibi Cârullah'ın suçu 
sâbit görülürse nâiblik görevinden alınması. 

7 Şevval 973  (27 Nisan 1566) 

Mora Beyi Hüseyin Şah Bey'e 

Balyabadra Kalesi'nin kalede bulunan il erlerinin de yardımıyla tamir 
ettirilmesi. 

Karinâbâd kadısına 

Ordu-yı hümâyun için daha önce gönderilmesi istenen dört yüz müd zahîre 
yerine elli iki müd gönderildiğinden, geri kalan kısmın da geciktirilmeden tedârik olunup 
gönderilmesi. 

Üsküdar ve İznikmid kadıları ile Sâbık İznikmid Kadısı Mevlâna Nuh'a 

İznik kazasında evinde yaralanarak öldürülmüş bulunan Yeniçeri Ali'nin 
kâtilinin bulunamadığı, fakat kâtilin Hasan adlı şahıs olabileceği yolunda yeniçerilerden 
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Yusuf ve Rüstem tarafından şahitlikte bulunulduğu bildirildiğinden, Hasan'ın durumunun 
tekrar araştırılması ve davasının görülerek sonucun arzedilmesi. 

İstanbul kadısına 

İstanbul'da imal edilen hasırların boy ve enlerinin noksan yapılıp fiyatının da 
pahalı olduğu yolunda müşteriler tarafından şikâyette bulunulduğundan, durumun bilirkişiler 
ve muhtesib tarafından incelenmesi; hasırlar eskiden ne şekilde imal ediliyorsa şimdi de ona 
göre imal edilmesi, pahalı satanlar varsa engellenmesi ve eskiden beri her cins hasır ne kadar 
boy ve ende yapılıyor ve kaça satılıyorsa deftere kaydedilerek bundan sonra da aynı ölçüde 
yapılıp aynı fiyata satılmasının sağlanması; bundan sonra muhtesib tarafından durumun 
kontrol edilmesi ve buna uymayanların hakkından gelinmek üzere kimler olduklarının 
bildirilmesi. 

Silistre beyine 

Silistre dahilinde bulunan Tatarların, kendilerine lâzım olan harp âletleri ve altı 
aylık yiyecekleri ile birlikte derhal Bosna beyinin emrine gönderilmesi. 

Semendire beyine 

Emrindeki askerler ile Tımışvar'a gönderilen Vezir Pertev Paşa'nın Hram'dan 
geçebilmesi için yirmi adet gemi tedârik edilerek Hram İskelesi'nde bekletilmesi; ayrıca 
gemileri iletmek için Hram ve Koyluc'dan yeteri kadar hisar eri tedârik edilmesi. 

Sirem Beyi Bâlî Bey'e 

Ordu için tedârik edilen on bin koyunun, ordu gelinceye kadar beslenmesi ve 
tamire muhtaç olan Vulkovar köprüsünün de iki araba geçecek şekilde yeniden inşâ 
edilmesi. 

İlbasan beyine 

Draç kazasında Derunik ( ) Kalesi varoşunda sâkin Mehmed Küçük adlı 
şahsın çıkardığı fesad ve yaptığı hırsızlıklardan dolayı halkın muzdarip olduğu 
bildirildiğinden, Donanma-yı hümâyun geldiğinde adı geçen şahsın küreğe verilmesi. 

Cezâyir beylerbeyine 

Sakız adasının fethi vs. hakkında gönderdiği mektubun alındığı; mektubunda 
arzettiği üzere Sakız Sancakbeyliği'nin Kırşehir Beyi Gazanfer Bey'e tevcih edildiği ve 
istemiş olduğu kadı ve yeniçerilerin de gönderileceği; Sakız beyzâdelerinden on onbeş 
yaşlarında olup hareme lâyık olanların gönderilmesi, Malta'ya yardıma gidenlerin ise 
yakalanarak küreğe konulması; cami için hatip, imam ve müezzin gönderileceği; ayrıca 
mektubunda bildirdiği hususların dışında, cephâneliklerinde ne kadar silah ve mühimmât 
bulunduğunun, Sakız'ın gelir ve giderlerinin, yetişen ürünlerinin ve mukâtaalarının kimler 
elinde olduğunun da tesbit edilip defterlerinin Südde-i saâdet'e gönderilmesi  
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Anadolu beylerbeyine 

Sultan Murad'ın lalası, memleketin muhâfazası için kendi emrine tayin olunan 
kırk sipâhinin çoğunun at ve silah kullanmasını bilmedikleri için işe yaramadıklarını, levend 
ve suhte tâifesiyle mücadele edilebilmesi için işe yarar kırk adet sipâhi gönderilmesi 
gerektiğini bildirdiğinden, emrindeki sipâhilerden kırk adedini bu iş için görevlendirmesi ve 
daha önce tayin olunan sipâhileri de sefere götürmesi. 

Şam ve Haleb beylerbeyilerine 

Arafat'a gelecek suyolunun inşâsı için taş ustasına ihtiyaç duyulduğundan, 
Şam'dan yeteri kadar taş ustası tedârik edilerek bu iş için görevlendirilen Mısır beylerbeyinin 
emrine gönderilmesi; ayrıca Haleb'in Bahsitâ Mahallesi'nde ikâmet eden ve daha önce Haleb 
taşcıbaşısı olan Mimar Abdülkadir'in babası Nasruddin'in de taş ustalarına ustabaşı olarak 
tayin edilmesi. 

8 Şevval 973  (28 Nisan 1566) 

Mısır ve Şam emîr-i haclarına 

Mekke'de yapılan suyolu inşaatında çalışan taşçı, demirci vs. işçilerden 
bazılarının görevleri başında bulunmadığı, bazılarının himaye edildiği ve bazılarının da 
hacılar ile geri geldikleri duyulduğundan, bu konuyla bizzat ilgilenilerek işcilerin görevleri 
başında bulunmalarının sağlanması. 

Hırsova kadısına 

İdam olunan bazı ehl-i fesâdın akrabalarının suçsuz kimselere musallat olup 
akrabalarımızın idamına siz sebep oldunuz diyerek zulüm ve baskı yaptıkları 
bildirildiğinden, bu gibi davranışlarda bulunanların engellenmesi ve buna rağmen yapmaya 
devam ederlerse kimler olduklarının bildirilmesi. 

Mısır beylerbeyine 

Arafat'a gelecek suyolu inşaatı için taşçı göndermeleri hususunda Şam ve 
Haleb beylerbeyilerine yazılmış iki hükmün kendisine gönderildiği; eğer Mısır'dan tedârik 
olunan taşçılar yetmez ise bu hükümleri Şam ve Haleb beylerbeyilerine göndererek taş ustası 
tedârik edilmesi; ayrıca taşçılardan kimsenin himaye olunmaması; inşaattan kaçan taşçıların 
geriye iadesi ve inşaat için istenilen kırk bin altının yirmi beş bininin surre mahsûlünden, on 
beş bininin de Mısır'dan verilerek gönderilmesi. 

Hâssa tâcirlerinden Müteferrika Mustafa'ya nişân-ı hümâyun 

Üsküdar, Galata ve İstanbul'un bazı kapılarında gümrük mültezimlerinin 
kanunda belirtilen miktardan fazla vergi aldıkları bildirildiğinden, bunun önlenmesi için 
mültezimlere bir nâzır tayin olunmasının gerektiği; kendisine duyulan güven ve tecrübeye 
binaen kanundan fazla vergi alınmasını önlemek ve kanunlara uygun iş yapılabilmesi için 
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kendisinin “Gümrük Nâzırı” olarak tayin olunduğu; bundan sonra gümrük alınan yerleri 
bizzat görüp kontrol ederek gelip geçenlerden fazla vergi alınmasını önlemesi; gümrüksüz 
mallardan gümrük alınmaması ve kimsenin zor durumda bırakılmaması. 

Silistre İskelesi eminine 

Boğdan voyvodasının bazı binalarda kullanmak için aldığı beş yüz kantar 
kurşunun Silistre İskelesi'nden geçirilmesine engel olunmaması. 

Vilâyet tahririnde görevli sâbık Bağdad Defterdarı Ahmed'e 

Daha önce Eğil Hâkimi Kasım Bey tarafından tasarruf edilmekte olan Çermik'e 
bağlı Âb-ı Tâhir isimli bölgenin Kasım Bey vefat ettiği ve oğlu Cafer'e de Âb-ı Tâhir 
bölgesinin haricinde Eğil vilayeti verildiğinden Âb-ı Tâhir bölgesinin tahrir edilmesi. 

Uzuncaova Hasköyü kadısına 

Çekeler köyünden Çakırcı adlı kişinin torununu kaçıran harâmilerin Edirne'de 
yakalanıp birinin hapsolunduğu bildirildiğinden, davalarının görülebilmesi için çocuk ve 
babasının Dergâh-ı muallâ'ya gönderilmesi. 

9 Şevval 973  (29 Nisan 1566) 

9 Şevval 973 günü Padişahın sefere çıktığı, Otağın Edirnekapısı'nın dışına 
kurulduğu, askerin de Rüstem Çelebi Çiftliği'nde konakladığı hakkında. 

Medine-i Münevvere kadısına ve Şeyhü'l-Harem'e 

Medine yakınlarındaki bazı köylerin yakınlarından geçen Mısır ve Şam 
hacılarının kullandıkları yolun köylüler tarafından kazılan hendeklerle daraltılması sebebiyle 
hacıların ve diğer yolcuların zor durumda kaldıkları bildirildiğinden, meselenin incelenerek 
umumî yolun kullanılmasını engelleyen bu gibi durumların ortadan kaldırılması. 

Kaptan Paşa'ya 

Frenk tarafından Mağrib Trablusu'na gelen bazı ehl-i fesâdın bölgenin 
durumunu inceledikten sonra düşmana bilgi verdikleri duyulduğundan, bunlara engel 
olunması. 

Mağrib Trablusu beylerbeyine 

Trablus'a gelen Müslüman kılığına girmiş bazı kişilerin buradaki durumu 
gizlice araştırıp elde ettikleri bilgileri düşmana ulaştırdıkları ve casusluk yaptıkları 
duyulduğundan, bu gibi durumlara mani olunması için bundan sonra şüpheli şahısların 
Trablus'a gelmelerinin önlenmesi. 
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Aydın müsellemleri beyine 

Aydın sancağında güherçile işlemekle görevlendirilmiş olan yayalardan başka 
müsellemlere de ihtiyaç duyulduğundan, sözkonusu hizmet için bir yayabaşılık müsellemin 
daha tayin edilip gönderilmesi. 

Şehreminine 

Aydın sancağında güherçile işletmek üzere usta bir güherçilecinin, güherçile 
işletmek üzere mübaşir tayin olunan Seydi Ahmed Çavuş ile birlikte gönderilmesi. 

İstanbul kadısına 

İstanbul'daki saray ve imâretlere verilen koyunun bundan sonra mutlaka koyun 
emini vasıtasıyla tayin edilen kasap tarafından verilmesi, bu işe şehremini ve mütevellîler de 
dahil hiçbir kimsenin müdahele etmemesi ve Yahudilere de günde seksen koyundan fazla 
koyun verilmemesi. 

İstanbul kadısına 

Kasaplık için yirmi Yahudiden on bin filori alınması emredilmiş iken bunların 
kendilerinden başka da çok sayıda zengin Yahudi bulunduğunu bildirmeleri üzerine parayı 
veren şahısların dahil oldukları cemaatlar haricindeki Yahudilerden de on bin filori 
toplanması ve Dergâh-ı muallâ müteferrikalarından Mustafa'ya teslim edilmesi. 

İstanbul kadısına 

Sığır kasaplarından Karlı Hacı Mahmud'un zengin olduğu bildirildiğinden, 
İstanbul'a koyun kasabı olarak tayin edilmesi. 

Yenihisar dizdarına 

Kaledeki tutsakların bundan sonra hariçten kimse ile görüştürülmemesi. 

Kütahya müsellemleri beyine 

Daha önce tersâne hizmetine tayin olunan müsellemlerin hisar tamiri için 
görevlendirilmesi. 

10 Şevval 973  (30 Nisan 1566) 

10 Şevval 973 günü padişahın Ordu-yı hümâyun'la Halkalıpınar'a geldiği. 

Karaman beylerbeyine 

Anadolu beylerbeyinin ardından Gelibolu'dan geçip orduya katılması. 
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Boğdan voyvodasına 

Kendi yanında nöbetçi olarak bulunan yeniçerileri sefere gönderip topçuları 
alıkoyması; ayrıca daha önce gönderilmesi istenen fakat tamamının gönderilmesinin 
mümkün olmadığı bildirilen yüz bin kile arpanın yirmi bin kilesinin parasını Semendire Beyi 
Bayram'a teslim etmesi, geri kalan seksen bin kile arpayı ise Istabl-ı Âmire için İstanbul'a 
göndermesi. 

Çirmen, Zağra Yenicesi, Zağra Eskisi, Uzuncaova, Mahmudpaşa Hasköyü, 
Kızılağaç Yenicesi ve Akçakızanlık kadılarına 

Sefer-i hümâyuna çıkıldığından dolayı, daha önce belirlenen miktarda koyunun 
zamanında konaklara eriştirilmesi ve bu hususta gerekli gayretin gösterilmesi. 

Bilecik Madeni'nde demir top yuvalağı hizmetine tayin olunan yaya ve 
müsellem beylerine 

Bilecik Madeni'nde görevlendirilen piyade ve müsellemlerden bazılarının 
hizmete gelmediği bildirildiğinden, beylerin yaya ve müsellemleri ile zamanında ve eksiksiz 
olarak hizmete gitmeleri; aksi halde görevini ihmal edenlerin cezalandırılacakları. 

Bilecik kadısına 

Bilecik Madeni'nde top yuvalağı imal etmek için açılan altmış yedi ocağın 
otuzdan fazlasının, Sultanönü beyinin müsellem ve yayalarının tamamını gönder-
memesinden dolayı işlemez halde olduğu bildirildiğinden, bundan sonra yaya ve 
müsellemlerini hizmete getirmeyen beylerin, dirliklerinin ellerinden alınabilmesi için kimler 
olduklarının arzedilmesi. 

11 Şevval 973  (1 Mayıs 1566) 

Sâbık Budun Beylerbeyi olup Kostantıniyye muhâfazasında bulunan 
İskender Paşa'ya 

Galata'daki bazı zimmîlerin daha önce kendilerinin patriği iken görevden ihrac 
edilen bir kişiyi yeniden patrik yapmaya uğraştıklarına dair yine aynı cemaatten bazı şahıslar 
tarafından şikâyette bulunulduğundan, sözkonusu şahısların yakalanarak hapsedilmeleri. 

12 Şevval 973  (2 Mayıs 1566) 

Çirmen kadısı ile Beyalanı ve Çakırağa Değirmeni isimli konak yerlerinin 
bağlı olduğu kadılara 

Sefer-i hümâyuna çıkıldığı ve Çirmen'deki Kemal Ağa Kervansarayı konak 
yeri olarak tayin edildiğinden, Çirmen kadısının adı geçen konakta ve Mustafapaşa 
Köprüsü'nde, diğer kadıların ise Beyalanı ve Çakırağa Değirmeni konaklarında belirtilen 
miktarlarda ekmek, arpa, odun ve her türlü yiyecek maddesini hazır etmeleri. 
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Silivri, Çorlu ve Edirne yolu üzerindeki kadılara 

Sefer-i hümâyuna çıkıldığından daha önce tesbit edilen konaklarda, belirtilen 
miktarlarda ekmek, arpa ve odunun hazır edilmesi; aksi halde ihmali görülenlerin görevden 
alınıp çeşitli cezalara çarptırılacağı. 

Hırsova ve nüzül emrolunan diğer kadılara 

Daha önce gönderilen hükümde belirtilen nüzülün, emrolunan zamanda 
gönderilmesi. 

Kocaili Beyi Ali Bey'e 

Beraberindeki gemiler ile nereye ulaştığını, ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını ve 
umumî durumu bildirmesi. 

İstanbul Muhâfızı İskender Paşa'ya 

Şamoyil isimli Yahudi kilisede iken evine girip iki yüz dört bin akçesini 
çalmaktan zanlı Abraham adlı Yahudi ve arkadaşlarına örf-i ma‘ruf uygulanması; bundan 
sonra da bu gibi ehl-i fesâda aynı şekilde örf-i ma‘rûf ile muamele edilmesi. 

13 Şevval 973  (3 Mayıs 1566) 

Silistre beyine ve Hırsova kadısına 

İşlediği hırsızlık ve adam öldürme suçlarını itiraf eden ve hapse atılan Nasuh 
bin Abdullah adlı şahsın ifadesinden Musa isimli bir eşkıyanın, yanına topladığı iki yüz 
adam ile birlikte yağma ve talan niyetinde olduğu anlaşıldığından, sözkonusu eşkıyaların her 
ne şekilde olursa olsun yakalanıp hapse atılmaları, ihtiyaç varsa il erlerinden de 
yararlanılması ve eşkıyanın halka zarar vermesinin önlenmesi. 

Edirne kadısına 

Sefer için yola çıkan ordunun Edirne'ye yaklaştığından, daha önce asker için 
tedârik edilmesi emrolunan un, arpa, odun, yağ, bal ve pirincin âcilen hazırlanması ve hiçbir 
hususta sıkıntıya meydan verilmemesi. 

Vezir Pertev Paşa'ya 

Tımışvar beylerbeyi Südde-i saâdet'e gönderdiği haberde, kendi emrine 
yollanılacak askerin âcilen erişmesini istediğinden, bir an evvel Tımışvar'a giderek hizmette 
bulunması. 

Bağdad beylerbeyine 

Abbas adlı tâifeye mensup bazı kişilerin Sultan Ali adlı şahsı, kendilerinden bir 
kaç kişiyi öldürdüğü gerekçesi ile şikâyet etmeleri üzerine, yapılan mahkeme sırasında 
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Sultan Ali'nin herkesin gözü önünde bu tâifeden bir kaç kişiyi daha öldürüp Kızılbaş‘a 
kaçacağını söylediği bildirildiğinden, durumun gereği gibi incelenip suçu sâbit görülürse adı 
geçenin cezalandırılması. 

Üsküdar kadısına 

Hâslar Kadılığı kendisine tevcih edildiğinden, hemen görevine başlaması; 
bölgede ehl-i fesad olduğu için emniyetin gereği gibi sağlanması amacıyla kimsenin kefilsiz 
olarak ırgad çalıştırmasına izin vermemesi. 

İskender Paşa'ya 

Bayburd alaybeyinin Budun beylerbeyinin adamı gelinceye kadar bekletilip 
sonra onunla birlikte gönderilmesi. 

14 Şevval 973  (4 Mayıs 1566) 

Kırşehir Beyi Ali Bey'e 

Derya seferine gönderilen sipâhilerin gittikleri, kendisinin de sancağına 
dönerek halkın ehl-i fesâdın şerrinden korunması için gerekli gayreti göstermesi. 

İskender Paşa'ya ve Şehreminine 

Yeniçerilere lâzım olan keçeninin ya gemiler ile Rodosçuk'a gönderilip oradan 
arabalar ile veya doğrudan kira hayvanları ile âcilen Edirne'ye gönderilmesi. 

15 Şevval 973  (5 Mayıs 1566) 

Belgrad'a kadar Anadolu beylerbeyinin yolu üzerinde bulunan kazaların 
kadılarına 

Anadolu beylerbeyinin yanındaki askerler için bol miktarda zahîre tedârik 
edilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Sığla, Saruhan ve diğer bölgelerin muhâfazasına tayin olunan sipâhilerin 
kaydedildikleri defterlere göre görev yerlerine gönderilmesi. 

İstanbul kadısına 

Üsküdar kadısı tarafından Hersekdili İskelesi'nde yakalanan Mehmed, Mustafa 
ve Hasan isimli şahısların hırsız olduklarının anlaşıldığı ve üzerlerinde bulunan malların 
defterlere kaydedilip Beytü'l-mal eminine gönderildiğinin bildirildiği; bu şahısların müebbed 
küreğe konularak mücrim defterine kaydedilmesi ve habersiz salıverilmemesi. 
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Şam beylerbeyine ve Şam'da inşâ olunan İmâret-i Âmire Medresesi 
müderrisine 

Şam'da bulunan Selahaddin Evkâfı ile Şam'da müfti iken ölen Alaüddin'e ait kitapların 
durumu hakkında sunulan ruk‘anın bir sûretinin gönderildiği; buna göre inceleme yapılıp her 
iki konuda da durumun ne olduğunun ve kitapların durumunun ruk‘ada belirtildiği gibi olup 
olmadığının bildirilmesi. 

Hasköy kadısına, Beyalanı, Çakırağa Değirmeni, Güllük ve Pınarbaşı 
mevzilerinin etrafındaki kadılara 

Konak tayin olunan adı geçen mahallerde belirtilen miktarlarda ekmek, odun, 
arpa, bal, yağ, peynir vs. zahîre temini görevinin toprak kadılarına verildiği; kendilerinin de 
erzak hazırlama hususunda toprak kadılarına yardımcı olmaları. 

Zağra ve Hasköy kadılarına 

Güllük konağında istenilen miktarlarda zahîrenin geciktirilmeden hazır 
edilmesi hususu ile bizzat kendilerinin ilgilenmeleri ve ordu konak yerine vardığında hiçbir 
eksikle karşılaşılmaması için gereken tedbirleri almaları; ayrıca adı geçen konağa Çırpan 
nahiyesinden de zahîre sürülmesi. 

İstanbul Muhâfızı İskender Paşa'ya 

Daha önce İstanbul'da Venediklilere tercümanlılk yapan Mikel adlı şahsın 
Galata'da bulunan hanımının muhâfaza altında tutulması gerektiğinden yarar kefiller alınarak 
veya başka bir yolla muhâfaza altına alınması. 

İskender Paşa'ya 

Sakız'dan gelecek olan beyzâdelerin içinde bulunan on, on iki yaşlarındaki 
oğlanlardan Harem-i hümâyun'a yarar olanların İbrahim Paşa Sarayı'na teslim edilmesi, 
geriye kalanların ise Kefe'ye gönderilmesi. 

Kefe beyine 

Sakız adasının fethedildiği ve beyleri Kefe'ye gönderildiğinden, orada münasip 
olan yerlere yerleştirilmeleri ve ticaretlerine kimsenin karışmasına izin verilmemesi. 

Sağ garip yigitleri ağasına 

Belgrad'da bulunan Bayram Bey'in yanında hizmet etmekle görevlendirilen 
gurebâ-i yemînden Hüdaverdi ve Ferhad isimli kişilerin istenilen görevi yerine getirmeden 
kaçıp gittikleri bildirildiğinden, adı geçen şahısların bulunarak âcilen Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 
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Moton kadısı olup Mora müfettişi olan şahsa 

Daha önce siyâset olunması emrolunan sâbık Mora Nâzırı Ali, Südde-i saâdet'e 
gönderdiği bir adam vasıtasıyla, bir çok yerde malları ve üzerinde devletin alacağı olduğunu, 
siyâset uygulanırsa bunların ziyân olacağını bildirdiğinden, gerekli araştırmanın yapılması; 
eğer alacakları varsa tahsil edilip borcuna karşılık zaptedilmesi ve daha sonra hakkındaki 
cezanın emredildiği şekilde uygulanması. 

Çorlu kadısına 

Vize müsellemleri yol temizleme görevine tayin olunduklarından, altışar aylık 
erzakları ile âcilen Karışdıran'a gönderilmeleri. 

Mora beyine 

İnebahtı ve Ayamavra'da bazı levendlerin inşâ ettikleri kayıklarla denize açılıp 
soygunculuk yaptıkları ve halka zulmettikleri, bu yüzden Holomiç İskelesi'nin uzun 
zamandır işlemez durumda olduğu ve bundan dolayı mal-ı mirînin zarara uğradığı 
duyulduğundan, bundan sonra bu gibi eşkıyâlık faaliyetlerine katılan levendlerin tesbit edilip 
kayıklarının ellerinden alınması ve emr-i şerif olmadan levendlerin gemi ve sandal 
yapmalarının yasaklanması, fesat çıkarmaya devam edenlerin de ağır şekilde 
cezalandırılmaları. 

Edirne'den Sofya'ya kadar yolun sağ ve sol tarafında olan kazaların 
kadılarına 

Ordu sefere çıktığından, sefer güzergâhında zahîre sıkıntısı 
çekilmemesi için konak yerlerinde yeterli miktarlarda odun, yağ, bal, peynir, arpa, ekmek ve 
koyun hazır edilmesi. 

Silahdarlardan Sakız'da Şehremini olan Hüsrev Bey'e 

Kendisine elli bin akçe terakkî ile Sakız Sancakbeyliği verilen Kırşehir Beyi 
Gazanfer Bey'e Kırşehir Sancakbeyliği beratında yazılı olan miktarın nakden ödenmesi; 
terakkîsinin ise tahrir yapıldıktan sonra gönderilecek emre göre ödenmesi. 

Filibe, Sofya ve Tatarpazarı kadıları ile Pınarbaşı, Zagoviçe, Karapınar, 
Mânendili, İhtiman ve Minareliköy isimli konak yerlerinin bağlı olduğu 

kadılara 

Sefer-i hümâyuna çıkılıp, kazaları dahilinde tesbit edilen konaklara varılmak 
üzere olunduğundan, her konakta, belirtilen miktarlarda odun, ekmek, arpa, bal, yağ, peynir 
ile her türlü yiyecek maddesinin hazır edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi. 
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16 Şevval 973  (6 Mayıs 1566) 

Anadolu ve Karaman beylerbeyilerine 

Yanlarında bulunan askerleri zapturapt altına almaları ve yollarda asker 
tarafından halka zarar verilmemesi, kimsenin yiyecek ve çayırlarına tecavüz edilmemesi ve 
kendi rızası ile yiyecek satanlardan başka kimseden zorla bir şey alınmaması hususunda 
gerekli tedbirleri almaları. 

Kral oğluna nâme 

Düşmanın Komoran Kalesi'nde toplandığı ve Erdel'e saldıracakları hakkındaki 
mektubun alındığı; Osmanlı ordusu yetişmek üzere olduğundan, kendisinin de emrindeki 
asker ve sipâhiler ile hazırlıklı olup düşmana karşı uyanık bulunması. 

17 Şevval 973  (7 Mayıs 1566) 

Bosna beyine 

Ordunun sefer için yola çıktığı ve sınır bölgelerine yaklaştığı; kendisinin de 
Bosna gazileriyle birlikte, Ordu Sofya'ya yaklaştığı zaman Turhanlu'ya bağlı sol kol akıncı 
beyleri, Klis, Pakriç ve mümkün olursa Pojega beyi ile de haberleşerek bir yerde toplanıp 
hep birlikte Hırvat vilâyetine akınlar düzenlemesi; akına gidilirken düşman saldırılarına 
karşı tedbirli olunması ve sancağı koruyacak kadar asker bırakılması; eğer düşmanın 
toplandığı yerler var ise akınların oralara düzenlenmesi. 

İnebahtı Beyi olup Turhanlu'ya bağlı akıncı Beyi olan Mustafa Bey'e 

Bosna Beyi Mustafa'ya yardım için emrindeki akıncılarla yola çıkıp Vulçıtrın 
üzerinden geçip İzvornik'de Bosna beyi ile buluşması ve görevi sırasında her türlü gayreti 
göstermesi; yolda akıncıların halkın mallarına zarar vermemesi için akıncıları zapturapt 
altına alması ve akından sonra da sancağına dönerek muhâfaza görevine devam etmesi. 

Pojega, Klis ve Pakriç beylerine 

Bosna Beyi Mustafa Bey'e verilen göreve katılmak için eğer mümkün ise 
onunla haberleşip toplantı yeri belirlendikten sonra sancakları askerleriyle birlikte yola çıkıp 
Bosna beyi ile buluşmaları; kendilerinden istenilen hizmeti yerine getirirken her türlü gayreti 
göstermeleri; yolda askerlerine sahip olup halkın mallarına zarar vermelerinin önüne 
geçmeleri. 

Yeniçeri ağasına 

Hizmetkâr olmak üzere, bostan oğlanlarından yirmisinin kapıya çıkarılması. 

Misis ( ) Beyi Mehmed Bey'e 
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Daha önce sancakbeyi olan Ferhad'a emredilen kale tamiri görevi kendisine verildiğinden, 
bu konuda gerekli ihtimamı göstermesi. 

İzvornik kadısına 

Daha önceki kadıların İzvornik'in merkezinde oturageldikleri halde kendisinin 
İzvornik'in dışında, kasabaya bir buçuk günlük mesafedeki bir yerde oturduğu, bu yüzden 
halkın birçok işinin aksadığı ve Müslümanlara zorluk çıkarıldığı sancakbeyi Şaban 
tarafından bildirildiğinden, kendisinin de önceki kadılar gibi İzvornik'in merkezinde 
oturması. 

İstanbul, Edirne ve Bursa kadılarına 

Sefere çıkıldığında camilerde sabah namazından sonra haftada iki gün Kur’ân-ı 
Kerîm okunması ve Müslümanların zafer kazanmaları için dua edilmesi güzel bir adet olarak 
uygulanageldiğinden, İstanbul'da bulunan âlim, hâfız, kurrâ vb. kişilerin Eyüp Sultan 
Câmii'nde toplanıp herkesin Kur’ân-ı Kerîm'den bir cüz okumaları ve hatim tamamlandıktan 
sonra Müslümanların muzafer olması için duada bulunmaları; daha sonra da bütün 
Müslümanların pazartesi ve perşembe günleri kendi semtlerinde, müderris, âlim, talebe ve 
ehl-i Kur’ân olanların da selâtîn câmilerinde toplanarak Allah'a duaya devam etmeleri. 

Rum beylerbeyine 

Amasya ve Bozok taraflarının muhâfazası için bu yerlerin beyleri ve 
sipâhilerinin kendi sancakları dahilinde uygun yerlerde toplanmaları; ayrıca kendisinin de 
diğer beyler ile birlikte beylerbeyilik dahilinde uygun bir yerde toplanması ve herhangi bir 
fesâdın ortaya çıkmasına meydan verilmemesi. 

Vidin beyine 

Vidin kadısından gelen mektupta, gemilere tereke yüklenip götürüleceği sırada 
beylerbeyinin yanına gidilmesi şeklinde gelen bir emirle bu işin durdurulduğu 
bildirildiğinden, gemilerin götürülmesi işinin ertelenmemesi ve sözkonusu gemilerin bizzat 
kendisi tarafından Koyluc limanına kadar götürülüp orada alaybeyine teslim edilmesi ve 
kendisinin oradan beylerbeyinin yanına gitmesi; Vidin'de bulunan azeb ağası ve 
martalosların da gemilerle gönderilmesi ve huzursuzluk çıkaranların da cezalandırılması. 

Niğbolu Beyi Mehmed Han'a 

Önceki emirle gönderilmesi istenen gemilerin hazırlanarak, yeterli sayıda adam 
ile Belgrad'a gönderilmesi ve kendisinin de Belgrad'a doğru yola çıkması. 

Budun beylerbeyine 

Kral tarafından gönderilecek elçinin, oraya geldiğinde Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi. 
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Semendire beyine 

Budun beylerbeyi tarafından Südde-i saâdet'e gönderilen kralın elçisinin 
Belgrad'a geldiği zaman bekletilip her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve elçinin, Belgrad'a 
ulaşıldığı zaman orduyu ve asker sayısının çokluğunu görebileceği bir yerde tutulması. 

Yerderbendi'nin bu tarafındaki konak yerinin bağlı olduğu kadı ile 
Mukabele-i Şehirköy, Aruz [Azor], Ilıca-ı Niş, Kenar-ı Niş, Karye-i Yamaç 

konaklarının bağlı olduğu kadılara; ayrıca Alacahisar'dan sonra Morova'nın öte yanında 
ve İber suyu geçildikten sonraki yerlerde bulunan kadılara 

Sefere çıkıldığı ve adı geçen konak yerlerine varılmak üzere olunduğundan, 
askerin ihtiyacı için odun, ekmek, bal, yağ, peynir, arpa ve diğer her türlü yiyecek 
maddesinin belirtilen miktarlarda hazır edilmesi ve yiyecek konusunda hiçbir sıkıntı 
çekilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması; aksi takdirde ihmali görülenlerin 
cezalandırılacağı. 

İzladi kadısına 

Minareliköy konağına zahîre tedârikinde kendisinin de yardımda bulunması ve 
yeteri kadar zahîrenin hazırlanması. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Diyarbakır ve çevresinde bulunan Ulus tâifesinin zapturaptı eskiden beri 
Diyarbakır Beylerbeyliği'nin görevleri arasında olduğundan, adı geçen tâifeyi zapturapt 
almak için bir bey görevlendirilerek sözkonusu tâifenin İran tarafına geçmesine veya orada 
olanlarının bu tarafa gelmesine engel olunması ve ahidnâmeye zarar verecek hareketlerden 
kaçınılması. 

Han hazretlerine 

Akkirman Sancakbeyi Hasan'ın gönderdiği mektupta Leh'e bağlı Braslavyar 
adlı kaleden gelen düşman askerinin sığır ve koyunları götürüp Turla suyunun öte tarafında 
olan çobanları soyduklarını, derileri için kuzuları öldürdüklerini, bu olaylar üzerine kuvvet 
gönderildiğini, şiddetli çatışma olduğunu ve iki taraftan da ölü ve yaralı bulunduğunu, bu 
kalede bulunanların eşkıyalıktan geri durmadıklarını bildirdiğinden, düşman tarafından 
tekrar bir saldırı olursa kendisinin de Akkirman beyine gerekli yardımda bulunması. 

Belgrad'dan Budun'a varıncaya kadar olan yerlerde bulunan beylere 

Budun tarafına gönderilen Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Mehmed ve 
adamlarına geçtiği yerlerde yardımcı olunması. 

18 Şevval 973  (8 Mayıs 1566) 
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Padişahın Karışdıran konağında konakladığı ve ata binip ava çıktığı. 

19 Şevval 973  (9 Mayıs 1566) 

Bergos konağına gelirken askerlerin köprülerden geçmekte zorlandıkları ve 
konağa gelindiğinde yağmur yağdığı. 

Ürgüp kadısına 

Ilıca-i Niş ve Kenar-ı Niş konakları için gerekli olan arpa, odun, ekmek, bal, 
yağ ve diğer ihtiyaç maddelerinin tedârikinde toprak kadılarına gerekli yardımda 
bulunulması. 

Tekfurdağı Çirmeni kadısına 

Kazadaki müsellemlerden bir nevbetlisinin çeribaşıları Hüseyin ile âcilen 
Edirne'ye gönderilmesi, bu konuda ihmalkâr davranılmaması ve müsellemlerin ne zaman 
yola çıktığının bildirilmesi. 

Hasköy, Beyalanı, Çakırağa Değirmeni, Güllük ve Pınarbaşı isimli 
mevzilerin etrafındaki kadılara 

Adı geçen yerler konak tayin olunduğundan, buralarda ordunun ihtiyacı olan 
ekmek, odun, arpa, bal, yağ, peynir ve diğer ihtiyaç maddelerini sağlamakla görevli olan 
toprak kadılarına her türlü yardımın yapılması; aksi taktirde hiçbir mazaretin kabul 
edilmeyerek sorumlularına ağır cezalar verileceği. 

20 Şevval 973  (10 Mayıs 1566) 

Eflak voyvodasına 

Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Ali geldiğinde, kendisinin önceki emir 
gereğince istenilen miktarda yarar asker ile âcilen Tımışvar'a gitmesi ve Ali Çavuş'u yanına 
adamlar katarak Boğdan'a sâlimen ulaştırması. 

Boğdan'da muhâfaza için bulunan iki yüz yeniçerinin başbuğu olan 
Ramazan Subaşı'ya 

Daha önce orduya katılması istenen yeniçerilerin yine Boğdan'da muhâfazada 
kalmaları; eğer yola çıkmış iseler geri dönüp voyvodanın yanına gelmeleri. 

Boğdan voyvodasına 

Daha önce sefere gönderilmesi emrolunan Boğdan muhâfazasındaki iki yüz 
yeniçerinin sefere gönderilmeyip yanında muhâfazada kalması; daha önce Tımışvar 
taraflarına gönderilmesi istenen diğer askerlerin ise âcilen gönderilmesi. 

1566 

1567 

1568 

1569 

1570 

1571 

1572 

1573 



Ö Z E T L E R  247 

Kocaili beyine 

Daha önce gönderilen emirde gemiler ile birlikte nerede olup ne zaman nereye 
varacağının ve verilen görevin hangi durumda olduğunun bildirilmesinin istendiği; aynı 
emrin gereği olarak nerede olduğunu, hangi tarihte nereye varmış olacağını ve gemiler ile 
zahîre durumunu Dergâh-ı muallaya bildirmesi. 

Tımışvar beylerbeyine 

Göle'nin muhasarası hakkında gönderdiği bilgilerin alındığı; Tımışvar 
taraflarına gönderilen asker varmadan önce Göle, Yanova ya da Lagoş kalelerinden 
hangisinin muhasara edilmesi daha uygun ise ona göre hareket edilmesi. 

Çeşme kadısına ve Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Seydi Ahmed Çavuş'a 

Sığla'da inşâ edilen kalenin varoşuna muhâfaza için civar köylerden elli 
hânenin sürgün edilmesine dair ferman çıktığı, ancak önceki kadı'nın ilk yazılan kişileri 
defterden çıkarıp yerlerine fakir fukaradan yaşlı ve evsiz barksız bazı kişileri yazdığına dair 
şikâyette bulunulduğundan, durumun araştırılarak şu anda kalede olanların ilk yazılan elli 
hâne halkı mı yoksa sonradan habersiz olarak getirilen fakir fukara mı olduğunun ve avârız 
vergisi verip vermediklerinin bildirilmesi; ayrıca kalenin deniz tarafından gereği gibi 
korunması. 

Çorlu müderrisine 

Çorlu'daki vakıf imâretinin mütevellîsi olan Fethi isimli kişinin vakfa ait çeşitli 
yolsuzluklar yaptığı ve vakfı zarara uğrattığı bildirildiğinden, vakıf defterlerinin kontrol 
edilerek yolsuzluğunun ve üzerinde vakfa ait mal bulunup bulunmadığının araştırılması; 
üzerinde mal bulunduğu tesbit edilirse bunların vakıf adına zaptedilip ortaya çıkan 
yolsuzluklarının yazılıp bildirilmesi. 

İskender Paşa'ya 

Beç kralının İstanbul'daki elçisine yolladığı önceki ve şimdiki şifreli 
mektupların anlaşılamadığı ve mektupları getiren görevli ile birlikte geri gönderildiği; 
mektupların elçiye gösterilerek kralın kendisinden ne istediğinin ve şifre ile yazılı olanların 
ne olduğunun öğrenilerek bildirilmesi. 

Akkirman beyine 

Bender'in karşısında Turla suyunun öte tarafında bulunan koyun ve sığır 
ocaklarının hırsız ve haydutlar yüzünden harap hale geldiği, her bakımdan çok kötü ve zor 
durumda olduğu, sayılarının da iyice azaldığı, bu durumu önlemek için Bender'in karşısında 
köy kurup Bender'de bulunan beşli tâifesinin Bender ve Akkirman'dan takviye edilerek 
buraya gönderilmesi halinde bölgenin muhâfazasının sağlanabileceğine dair gönderdiği 
mektubun alındığı; kendisinin Bender'deki azeblerle birlikte muhâfaza hizmetinde 
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bulunması ve gerekirse Akkirman'daki beşlilerden yirmisini emin yanına gönderip, 
kendisinin kalanlarla muhâfaza hizmetini sürdürmesi.* 

*Hükmün sonunda bir sûreti başlığı altında kime yazıldığı belirtilmeden "köy kurulacak yerin 
kimsenin malı veya kullanımında olmamasına, kimseye zarar verilmemesine dikkat edilmesi; 
kurulacak köye yerleşmek isteyenlere izin verilmesi, köye yerleşenlerin sayısının bildirilmesi ve 
bundan sonra verilecek emre göre hareket edilmesi" ne dair açıklama bulunmaktadır. 

Kefe beyine 

Lehistan'a bağlı bölgeden gelen iki bölük kadar askerin Turla suyunun öte 
yakasındaki koyun çobanlarını soydukları, bunların üzerine kuvvet gönderildiği ve yenilgiye 
uğratıldıkları bildirildiğinden, kendisinin de o bölgeye daima dikkat etmesi ve düşmanın 
herhangi bir hareketi görüldüğü zaman her ne şekilde olursa olsun Akkirman beyine yardım 
etmesi. 

21 Şevval 973  (11 Mayıs 1566) 

Yeniçeri ağasına 

Boğdan'daki yeniçerilerin ulûfelerinin Boğdan haracından verilebilmesi için 
ulûfe ve nafaka miktarını gösterir defterin gönderilmesi. 

Lalaya ve Sultan Murad lalasına 

Bolu'da ve Kastamonu'da suhte, Kengırı'da da gurbet tâifesinin toplanıp 
eşkıyâlık yapmalarına mani olunması ve suçu sâbit olanların cezalandırılması. 

Akkirman beyine 

Sancaktaki toyca, akıncı ve gönüllü yiğitler ile sancağın muhâfazasında 
bulunulması ve ehl-i fesâdın halka zarar vermelerinin önlenmesi. 

Budun beylerbeyine 

Fetholunan İtaşka Kalesi'nin gerekliyse tamir edilmesi; ancak harap olması 
daha faydalı olacak ise bir daha tamir edilemiyecek derecede tahrib edilmesi. 

22 Şevval 973  (12 Mayıs 1566) 

İstanbul muhâfazasına tayin olunan İskender Paşa'ya 

Sakız'dan İstanbul'a ticaret amacıyla gelen bazı kişilerin, Sakız'da karışıklık 
çıkması üzerine Sakız beyzâde ve sipâhilerinden oldukları gerekçesi ile tutuklandıkları; bu 
kişilerin daha sonra Sakız'ın beylerinden olmayıp adanın kendi halinde yaşayan yerli 
halkından olduklarını ve karışıklığı çıkaran beyzâde ve sipâhilerle hiçbir ilgilerinin 
bulunmadığını ifade ettikleri, bu durumda sözkonusu kişilerin İstanbul'a gelecek Sakız 
beyleri ile yüzleştirilinceye kadar serbest bırakılmamaları; yüzleştirme neticesinde 
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söyledikleri doğru çıkarsa geri dönmelerine izin verilmesi, bey ve beyzâdelerden oldukları 
anlaşılırsa hapsedilmeleri. 

Anadolu beylerbeyine 

Gönderilen hükümde sefere nevbetsizlerin gönderilip gönderilmeyeceği 
hususunda yeterli açıklık olmadığı için nevbetsizlerin durumunun ne olacağına dair 
gönderdiği mektubun alındığı; kanun gereği sefere sadece nevbetlilerin gönderilmesi, 
nevbeti olmayanların ise yerinde kalması. 

Çirmen sancağı kadılarına 

Çirmen müsellemlerinin bir nevbetlisinin kanun gereği altışar aylık erzakları 
ve mühimmâtlarıyla, Çeribaşı Hüseyin ile birlikte Ordu-yı hümâyun'a katılmak üzere 
Edirne'ye gönderilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Kadılara, nüzül yerlerine gerekli olan yiyecek malzemesinin ne zamanda 
çıkarılacağı hakkında daha önce Maliye tarafından emir verilip buralarla ilgili defterin 
gönderildiği; defterde kayıtlı kadılara çavuşlar gönderilerek istenen nüzülün eksiksiz ve 
zamanında yerine ulaştırılmasının sağlanması. 

Pojega'ya kadar yol üzerinde nüzül ihrâcı emrolunan kadılara 
Daha önce nüzül hazırlanması hususunda Maliye tarafından kendilerine hüküm 

gönderildiği ve ordunun da bölgeye varmak üzere olduğu; bu sebeple gönderilen hükümde 
belirtilen nüzülün zamanında ve eksiksiz olarak yerlerine ulaştırılması; aksi halde ihmali 
görülenlerin şiddetle cezalandırılacakları. 

Dimetoka ve Zağra kadılarına 
Konak yeri olarak belirlenen Çeşme ve Beyalanı adlı mahallere ekmek, arpa, 

buğday, yağ, bal, peynir ve her türlü yiyecek maddesini tedârik etmekle görevlendirilen 
toprak kadılarına gerekli yardımın yapılması. 

Zağra Yenicesi ve Eskisi ile Çırpan ve İzladi'den Sofya'ya kadar olan 
kazaların kadıları ile Uzuncaova, Samakov, Radomir, Ürgüp, İsferlikbanası 

ve Parakin'e kadar olan yerlerin kadılarına 

Sefer nedeniyle konak yerleri için zahîre gerektiğinden, bundan önce toprak 
kadıları ile sağ ve sol kollarda bulunan kadılara konak yerleri için zahîre tedârik edilmesi 
hususunda emir gönderildiği; toprak kadılarının tedârik edeceği miktardan başka 
yakınlarında bulunan konak yerleri için de gerekli miktarda ekmek, arpa, odun, bal, yağ, 
peynir ve her türlü yiyecek malzemesinin hazırlanması ve bu konuda hiçbir sıkıntıya 
meydan verilmemesi; aksi takdirde ileri sürülecek hiçbir mazeret ve bahânenin kabul 
edilmeyeceği; ayrıca daha önceden sefer için nüzül konusunda bir emir gelmiş ise gerekli 
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malzemenin asker varmadan önce yerine bizzat ulaştırılması ve bu konuda gereken gayretin 
gösterilmesi. 

Nişân-ı hümâyun 

Bosna tarafından akın için tayin olunan askere Bosna Beyi Mustafa Bey'in 
serdar tayin olunduğu ve herkesin onu serdar bilip emrine itaat etmesi. 

Kırankol Konağı'nın bağlı olduğu kadıya 

Kırankol adlı mahal konak yeri olarak belirlendiğinden, asker için belirtilen 
miktarlarda zahîre hazırlanarak bu hususta herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi. 

23 Şevval 973  (13 Mayıs 1566) 

Vulçıtrın sancağı kadılarına 

Ordunun sefere çıktığı ve Belgrad'a vardığında zahîreye ihtiyaç duyulacağı; bu 
sebeple gerekli ihtiyaç maddelerinin sahipleri veya vekilleri ile Belgrad'a getirtilerek askere 
sattırılmasının sağlanması ve bu konuda herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi. 

24 Şevval 973  (14 Mayıs 1566) 

Otağın Edirne'de Saray-ı Âmire önünde kurulduğu, Divan'ın eksiksiz 
toplandığı, Boğdan'ın haracının gelip Hızâne-i Âmire'ye zaptolunduğu ve sâbık 

Bağdad Beylerbeyi Kara Mustafa Paşa'nın el öpüp hediyelerini arzettiği. 

Edirne kadısına 

Ehl-i fesâd oldukları bildirilen bazı çingenelerin güvenilir adamlar nezaretinde 
küreğe gönderilmeleri. 

Edirne'den Alacahisar'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların 
kadılarına 

Ordunun önünden giderek yolları temizlemek ve gerekli olan yerlere köprüler 
yaptırmakla görevli Silahdarlar Kethüdâsı Mehmed'e her türlü kolaylığın gösterilmesi, 
askerin sıkıntıya düşmesine sebep olacak hiçbir ihmalin meydana gelmemesine dikkat 
edilmesi; aksi taktirde ileri sürülecek bahânelerin kabul edilmeyeceği ve sorumluların 
cezalandırılacağı. 

Tımışvar beylerbeyine 

Erdel kralı, Nemçelilerin Erdel'e saldırma niyetinde olduğunu bildirdiğinden, 
düşmanın şu andaki durumunun ne halde olduğunun araştırılarak bildirilmesi ve daha önceki 
emir gereğince Lagoş ve Yanova kalelerinin muhasarasına başlanması. 
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Vezir Pertev Paşa'ya 

Daha önce görevlendirildiği mahalle bir an önce ulaşması gerektiğinden, âcilen 
görev yerine varması. 

Vize, Kırkkilise ve Pınarhisar kadılarına 

Daha önce Hasan Çavuş aracılığıyla parası dağıtılan gemi kerestesinin henüz 
indirilmediği bildirildiğinden, kerestenin âcilen Süzebolu'ya indirilip Ahyolu kadısına ve 
Abdi Çavuş'a teslim edilmesi. 

Varna, Prevadi, Şumnu, Aydos, Karinâbâd ve Ruskasrı kadılarına 

Misivri, Süzebolu ve Ahyolu'da inşâ olunan gemiler için gereken kereste, 
kazaları dahilinden istendiğinde emr-i şerif olmadığı gerekçesi ile isteğin geri çevrildiği 
yolunda Ahyolu kadısı ve gemi yapımına mübaşir olan Abdi Çavuş tarafından şikayette 
bulunulduğundan, konunun önemine binaen bundan böyle gemi kerestesi hususunda emr-i 
şerif beklenmeden her türlü yardımın yapılması ve ihmalkâr davranılmaması. 

Vize yörükleri bulunan yerlerin kadılarına 

Kendilerine çeşitli görevler verilen yörüklerden bazılarının görev yerlerine 
gitmedikleri bildirildiğinden, bu gibi davranışı görülenlerin hemen görev yerine 
gönderilmesi, gitmemekte direnenlerin ise hapsedilip küreğe konulmak üzere kimler 
olduklarının bildirilmesi. 

Diyarbakır defterdarına 

Daha önce Diyarbakır Beylerbeyi İskender'in hâslarından olan üç cemaatin 
Havâss-ı hümâyuna dahil edilmeleri emredildiği halde sözkonusu cemaatlerin bu emre itaat 
etmeyip vergilerini vermedikleri belirtilerek bunların şu andaki Diyarbakır Beylerbeyi 
Behram'ın hâslarına dahil edilmelerinin teklif edildiği; ancak önceden gönderilen fermandaki 
hükmün değiştirilmesi mümkün olmadığından, cemaatlerin Havâss-ı hümâyun'a 
kaydedilmeleri ve emre itaat etmeyip karşı gelenlerin isimlerinin beylerbeyine bildirilmesi. 

Eskihisar-ı Zağra kadısına 

Gönderdiği mektupta ordu için istenen altı bin dört yüz elli koyunun tedârik 
edilmekte olduğunun bildirildiği; ancak ordu oraya varmak üzere olduğundan, İbrahim 
Çavuş geldiğinde koyunların hepsinin tedârik olunması ve bu konuda herhangi bir sıkıntıya 
meydan verilmemesi için gereken tedbirlerin alınması. 

Çirmen beyine ve kadısına 

Daha önce hazır halde tutulması emredilen bir nevbetli müsellemlerin, 
çeribaşıları ve altı aylık erzakları ile birlikte orduya katılmak üzere âcilen gönderilmeleri ve 
bu konuda ihmal gösterilmemesi. 
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Çirmen kadısına 

Mustafapaşa Köprüsü'nde bulunan avârız verecek hâne miktarının Dergâh-ı 
muallâya bildirilmesi. 

Çirmen, Zağra-i Eskihisar, Filibe, Tatarpazarı, Sofya, Şehirköy, Niş ve 
Alacahisar kadılarına 

Konak olarak tayin olunan yerlere belirtilen miktarlarda yiyecek ve odun gibi 
ihtiyaç maddelerinin hazırlanması hususunda daha önce emir gönderildiği ve Dimetoka, 
Zağra ve Eski Zağra kadılarına da Beyalanı, Köprü ve Çakırağa Değirmeni konaklarına 
zahîre tedâriki için yardımcı olmaları hususunda emirler gönderildiği; kendilerinin de emirde 
belirtilen miktarlarda malzeme ve erzakı konak yerlerinde hazır etmeleri, eğer yeterli 
gelmezse eksik miktarı o konak yerine yardım için tayin edilen kadıdan tedârik etmeleri; bu 
konuda ihmal gösterilmemesi, aksi takdirde görevden alınacakları ve cezalandırılacakları. 

Semendire, Alacahisar ve Belgrad kadılarına 

Ordu sefere çıktığından, konak olarak tayin olunan yerlere belirtilen 
miktarlarda erzak tedârik edilmesi ve bu konuda herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi. 

Belgrad kadısına 

Ordu sefere çıktığı ve Belgrad da konak yeri olarak tayin olunduğundan, ordu 
için Belgrad'da yüz bin akçelik ekmek, bin müd arpa ve üç dört yüz araba odun tedârik 
edilip hazır edilmesi ve bu hususta ihmal gösterilmemesi. 

25 Şevval 973  (15 Mayıs 1566) 

Semendire, Sirem, Alacahisar ve Vidin beyleri ile kadılarına 

Yeniçerilere zahire tedârik etmekle görevlendirilen Ferhad'a gerekli yardımın 
yapılması. 

Erzurum beylerbeyine 

Karahisâr-ı Şarkî sancağının bir önceki tahririnde defter dışı hânelerin dört bin 
akçeye sancakbeyine hâs olarak kaydedildikten sonra Hâssa-i hümâyuna dahil edildiği, 
ziraatle uğraşan müsellemlerin sipâhiye ödedikleri öşürden başka kendi toprağında 
oturdukları gerekçesi ile sancakbeyi tarafından da vergi ödemeye zorlandıkları, bu gibi 
durumlar yüzünden zor durumda kalan halkın dağıldığı, bu sebeple eski tahrirde defter dışı 
olan reâyânın yapılacak yeni tahrirde eskiden beri oturdukları köylerinde tahrir edilmelerine 
dair gönderdiği mektubun alındığı; yeni yapılacak tahrir ile ilgili hükmün bölgenin tahririni 
yapmakla görevli Mâmrevan Beyi Ömer'e daha önceden gönderilmiş olduğu; ayrıca Ömer 
Bey'in elinde mufassal defter bulunmadığından Erzurum'da bulunan mufassal defterin Ömer 
Bey'e ulaştırılması. 
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Mâmrevan Beyi Ömer Bey'e 

Karahisâr-ı Şarkî sancağının tahriri görevinin kendisine verildiği; sancağın 
mufassal defterinin Erzurum beylerbeyi tarafından kendisine gönderileceği; daha önce 
gönderilmiş olan nişân-ı hümâyun gereğince adı geçen sancağın tahririni yapması. 

Erzurum beylerbeyine 

İran'a giden casusun getirdiği bilgilerle ilgili olarak gönderdiği mektubun 
alındığı; bundan sonra da aynı şekilde İran'ın durumu hakkında sürekli araştırma yapılarak 
edinilen her türlü bilginin gönderilmesi. 

Sâbık Bağdad Beylerbeyi Mustafa Paşa'ya 

Sefer zamanında Edirne'nin muhâfazası önemli olduğundan ve bu hususta da 
kendisine itimad edildiğinden, ordu Edirne'den ayrıldıktan sonra Edirne'nin muhâfazası 
görevinin kendisine verildiği; şehrin ve çevresinin gereği gibi muhâfaza edilerek 
huzursuzluk çıkaranların cezalandırılması ve gerekli hususların yazılarak bildirilmesi. 

Anadolu beylerbeyine 

Anadolu askerlerinin ordunun önünden yürüyüp Mustafapaşa Köprüsü, Filibe, 
Samakov, Dobniçe, Radomir ve Alacahisar'dan geçerek Belgrad'a gitmesi; giderken ordunun 
konaklayacağı yerlere uğramayıp, diğer münasip yerlerden geçmesi ve askerlerin kimseye 
zarar vermemeleri için zapturapt altına alınması. 

Karaman beylerbeyine 

Emrindeki askerlerle ordunun arkasından yürümesi ve askerlerin halkın malına 
mülküne ve ekili dikili yerlerine zarar vermemeleri için zapturapt altına alınması ve yol 
üzerine görevli adamlar konulması. 

Sâbık Diyarbakır defterdarı olup vilâyeti tahrir eden Ahmed'e 

Tahriri yapılan yerlerin tevzî edilmesine izin verildiği. 

Semendire beyine 

Nüzülün Sirem'e geçirilmesi esnasında bu nüzülü getiren kadıların da nüzül ile 
beraber Sirem'e geçirilip orada bekletilmesi ve geri dönmelerine izin verilmemesi; ayrıca 
köprü gemileri için gerekli olan malzemenin de eksiksiz olarak hazırlanması ve ordu 
Sofya'ya varınca köprü yapımına başlanması. 

Pakriç Beyi İskender Bey'e 

Bölgedeki düşman beylerinin Nemçe kralının yanına gitmekten vazgeçip orada 
toplanmaya başladıkları ve zaman zaman çatışmalar meydana geldiği, bu arada 
beylerbeyinin de sefere katılması için kendisine emir gönderdiğine dair gönderdiği 
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mektubun alındığı; bu durumda kendisinin sefere katılmaması ve bölgenin muhâfazasını 
sağlamaya devam etmesi. 

Haleb, Şam, Dulkadir, Rum, Diyarbakır, Şehrizol, Bağdad, Erzurum, Basra 
ve Lahsa beylerbeyilerine 

Rumeli ve Anadolu askeriyle sefere gidilip vilâyet askerlerinin memleket 
muhâfazasında bırakılmaları kararlaştırıldığından, kendilerinin de askerleriyle birlikte 
eskiden beri toplanılagelen yerde toplanıp memleketin muhâfazası hizmetinde bulunmaları. 

26 Şevval 973  (16 Mayıs 1566) 

26 Şevval 973 günü Padişahın Divan ile Edirne'den yola çıkıp Kemal Ağa 
Kervansarayı'nda konakladığı. 

Gelibolu kadısına 

Gelibolu'da meydana gelen hırsızlık olaylarını açığa kavuşturmak için yapılan 
araştırmalar esnasında, Çenkkaya adlı bölgede kimliği belirsiz bazı kişilerin oturup 
kalktığının ihbar edilmesi üzerine yakalanan Nebi ve Nasuh isimli şahısların üç suç ortakları 
daha olduğunu söylemeleri üzerine bunların da yakalanıp hapse atıldığı, ayrıca yakalanan bir 
kalpazanın da hapiste olduğuna dair gönderdiği mektubun alındığı; bütün bu suçluların, 
seferden dönülüp durumları görülünceye kadar salıverilmemeleri. 

Han hazretlerine 

Boğdan voyvodası, Boğdan'dan Lehistan'a giden hainlerin iadesi için Leh 
kralına hüküm gönderildiği halde bu hainlerin geri verilmediği, ayrıca Nemçe kralına yardım 
için asker hazırlandığı, İstefan Voyvoda oğlu Konstantin'in Boğdan üzerine yürümek 
amacıyla asker topladığı ve kendilerine tâbi olmaları için Boğdan reâyâsına mektuplar 
gönderdiğini bildirdiğinden, Leh tarafından Boğdan'a bir tecavüz yapılacak olur ise 

kendisinin de düşmana yardım eden Laskov ( ) ve Urusçuk ( ) voyvodalarının 
vilâyetine, yağma yapmak üzere taarruzda bulunması. 

Akkirman beyine 

Boğdan üzerine Lehliler tarafından yapılacak bir saldırıya karşı hazırlıklı 
olunarak gerektiği takdirde her türlü yardım yapılarak Boğdan vilâyeti ve halkının zarar 
görmesinin engellenmesi. 

Eflak voyvodasına 

Emredildiği üzere askerlerini sefer için hazırladığı, ancak kendisinin sefere 
katılmaya gücü olmadığına dair gönderdiği mektubun alındığı; bu durumda askerlerini 
güvenilir bir serdar ile gönderip kendisinin Eflak'ın muhâfazasında kalması. 
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Belgrad kadısına 

Sefere çıkan askerlerin Belgrad Köprüsü'nden geçip Zemun isimli yerde 
konaklaması uygun görüldüğünden, adı geçen yerde belirtilen miktarlarda arpa, odun, yağ, 
bal ve diğer ihtiyaç maddelerinin hazır edilmesi ve askere bu hususta sıkıntı çektirilmemesi. 

Çirmen kadısına 

Çirmen dahilinde konak yeri olarak tayin edilen Beyalanı, Güllük ve 
Yedideğirmen adlı yerlerde zahîre hususunda herhangi bir sıkıntı çekilmemesi için her 
konakta belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, odun, bal, yağ, peynir ve diğer erzâkın hazır 
edilmesi, aksi halde hiçbir özrün kabul edilmeyeceği. 

Sâbık Bağdad Beylerbeyi olup şimdi Edirne muhâfazasında bulunan 
Mustafa Paşa'ya 

Hırsızlık yaparken yakalanan Baba Ali ve yoldaşı olan oğlanın cezalarının 
verilmesi gerekiyorsa da bu oğlanın bazı şeyler sorulmak için alıkonulması; Baba Ali'nin ise 
şer‘an eli kesilerek veya siyâset olunarak cezalandırılması. 

Malkara ve Keşan kadılarına 

Tersâne-i Âmire Emini Halil, tersâneye kireç taşımak için kırk altı adet kanatlı 
su sığırı arabasına ve asker taşımak için getirildiği halde bu işte kullanılmayan at gemilerine 
ihtiyaç duyulduğunu bildirdiğinden, bu konuda kendisine gereken her türlü yardımın 
yapılması. 

27 Şevval 973  (17 Mayıs 1566) 

Bağdad Beylerbeyine 

Tahrir esnasında Dertenk, Kerend ve Derne sancaklarında ortaya çıkan 
zevâidin henüz mirî için zaptedilmediği duyulduğundan, sözkonusu zevâidin mirî için 
zaptedilmesi. 

Mısır Beylerbeyine 

İskenderiye'de inşâ olunan bir hanın kaleye zararı olduğu duyulduğundan, 
durumun yerinde incelenerek sözkonusu hanın kaleye ne gibi bir zararı olduğunun ve bu 
durumun nasıl önlenebileceğinin bildirilmesi. 

Filibe kadısına 

Vezir Pertev Paşa ile birlikte geçen askerlere verilen zahîre miktarının Pertev 
Paşa'nın asker sayısına göre çok fazla olduğu; ordu Filibe dahilindeki konak yerlerine 
vardığında odun, ekmek, arpa, bal, yağ, peynir, yoğurt ve diğer her türlü ihtiyaç 
maddelerinde bir sıkıntı çekilmemesi için dikkatli olması ve gerektiğinde Akçakızanlık 
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kazasından da yardım talep ederek emrolunan zahîrenin konak yerlerinde hazır 
bulundurulması için gerekli gayreti göstermesi,; aksi halde hiçbir özrün kabul edilmeyeceği. 

28 Şevval 973  (18 Mayıs 1566) 

Belgrad'a varıncaya kadar yol üzerinde olan kazaların kadılarına 

Yol temizlemek için tayin olunan silahdarların zahîre ihtiyacının, bedeli 
mukabilinde kazaları dahilinden karşılanması. 

Yeniçeri ağasına 

Budun'daki kul karındaşlarından iki yüz yeniçeri yazılması; eğer iki yüz tane 
kul karındaşı yoksa, bulunanların yazılıp eksiğin, bu taraftan tamamlanmak üzere 
bildirilmesi. 

Niğbolu ve Vidin beylerine 

Daha önce inşâsı emrolunan gemilerin durumunun ne mertebede olduğunun ve 
yukarı tarafa gönderilen gemi varsa, ne zaman gönderildiğinin bildirilmesi. 

Kocaili beyine 

Gemilerin nerede, ne durumda olduğu, gittikleri yere ne zaman ulaşabilecekleri 
ve umumî durum hakkında bilgi verilmesi. 

29 Şevval 973  (19 Mayıs 1566) 

Dimitrofça kadısına 

Mukâbele-i Böğürdelen konak yeri olarak belirlendiğinden, buraya belirtilen 
miktarlarda yiyecek ve odun gönderilmesi ve bu konuda herhangi bir sıkıntı çekilmesine 
meydan verilmemesi, aksi takdirde hiçbir özür ve bahânenin kabul edilmeyeceği; ayrıca 
Dimitrofça Kalesi'nin öte yanındaki konak yeri için ise Yakova kadısından yardım istenmesi. 

Böğürdelen ve İlok kadılarına 

Mukâbele-i Böğürdelen bir konak yeri olarak tayin olunup, buraya belirtilen 
miktarlarda erzak ve odun tedâriki hususunda Dimitrofça kadısına hüküm gönderildiği; 
kendilerinin de bu hususta adı geçen kadıya yardımcı olmaları. 

Yakova kadısına 

Dimitrofça Kalesi'nin öte yanının konak yeri tayin edildiği ve buraya belirtilen 
miktarlarda zahîre tedâriki hususunda Dimitrofça kadısına emir gönderildiği; kendisinin de 
bu hususta adı geçen kadıya yardım etmesi. 
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Sirem Beyi Bâlî Bey'e 

Daha önce gönderilmesi emrolunan cerahor ve kürekçilerin durumu ile 
koyunların hazır olup olmadığının bildirilmesi; Vulkovar yakınlarındaki ırmağa üç araba 
sığacak genişlikte köprü yapılması için gerekli hazırlıkların tamamlanması; sancak dahilinde 
belirlenen yedi konağa somun, boğaça ve peksimed gibi erzakın gönderilmesi hususunda 
kadılara gerekli tenbihin yapılması ve ihtiyaç maddelerinin hâne başı olarak toplanması. 

Anadolu Beylerbeyine 

Teke Beyi Murad Bey ile Bursa Sancakbeyi Abdurrahman Bey arasındaki 
tasaddur hususunda, daha önce gönderilen bu konudaki kanunnâmeye göre halledilmesi. 

Tımışvar Beylerbeyine 

Erdel kralının bazı Hersek ve Nemçe beylerinin Erdel'e saldırmak üzere 
olduklarını bildirdiği, böyle bir durumda asker için büyük zahîre sıkıntısı meydana geleceği 
ve Göle ele geçirilmeden zahîre gönderilmesinin mümkün olamayacağına dair gönderdiği 
mektubun alındığı; durum arzedildiği gibiyse asker oraya varmadan Göle, Yanova veya 
Lagoş kalelerinden hangisinin fethedilmesi daha uygun ise oranın kuşatılıp fethedilmeye 
çalışılması. 

Budun Beylerbeyine 

Gönderdiği mektupta Solnok Beyi Hasan'a beş altı yüz yeniçeri verilmesinin 
emredildiği ancak Budun'da bulunan dört yüz doksan altı yeniçerinin gönderilmesi halinde 
muhâfazaya asker kalmayacağı bildirildiğinden, Hasan Bey'e Budun yeniçerilerinden dört 
yüz nefer ile Tatar fârislerinden otuz ve Peşte fârisleri ağalıklarının her birinden kırkar nefer 
gönderilmesi; Budun için ise yeniçeri ağası tarafından hisar erenlerinden ve silah 
kullanabilen kimselerden iki yüz yeniçeri yazılıp muhâfaza görevinde istihdam edilmesi. 

Solnok Beyi Hasan Bey'e 

Emrindeki beyler ve askerler ile sefer için hazırlanmış iken gelen hükm-i şerif 
üzerine Segedin ve Hatvan beyleri, Budun yeniçerileri ve gönüllüleri ile toplanıp Eğri'nin üst 
tarafındaki bazı kalelerin fethi için görüşme yapıldığı, düşmanın beş altı bin kişilik kuvveti 
bulunduğundan üzerlerine saldırılmasının düşünüldüğüne dair gönderdiği mektubunun 
alındığı; ancak şimdilik Göle Kalesi'nin fethi daha önemli olduğundan Tımışvar 
beylerbeyine bu konuda yardımcı olmak üzere Vezir Pertev Paşa'nın Göle'ye gönderildiği; 
kendisinin de emrindeki bey ve asker ile toplanıp, Göle Kalesi'ne düşmandan yardım 
gelmesini engellemesi. 

İstanbul Muhâfızı İskender Paşa'ya 

Bedesten'den eşya çalan Mustafa ve Üsküdar'da bulunan arkadaşlarının 
durumu ile üç sipâhinin hapsedilip hizmetkârlarının küreğe konulduğu ve sipâhilerin 
timarlarını başkasına vermek istediği yolunda gönderdiği mektubun alındığı; sefer dönüşüne 
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kadar sipâhilerin hapiste, hizmetkârlarının ise kürekte tutulması; sipâhilerin timarlarının ise 
başkalarına verilmek üzere arzedilmesi; ayrıca buldurulması daha önce emredilen Mikel adlı 
kâfirin karısının da, Mikel'in drağmanlık yapan kefiline buldurulması. 

İstanbul Muhâfızı İskender Paşa'ya 

Bazı camilerin hitabet görevinin boş olduğu ve bu konuda kadılar tarafından 
arz geldiğinde tevcih yapılıp yapılamayacağına dair gönderdiği mektubun alındığı ve 
kendisine tevcih etme izni verildiği; yapılan tevcihler için şimdilik tevcih tezkiresi verilmesi, 
beratların sefer dönüşünde yazılacağı. 

İstanbul kadısına 

İstanbul'a kasap tayin edilen Edirne kasaplarından Hacı Mehmed'in görevine 
başlamayıp Kütahya'ya gittiğinin haber alınması üzerine bu hususta Şehzâde Selim'in 
lalasına emir gönderildiği, lalanın da adı geçenin, önce hasta olup sonra iyileştiğini 
bildirdiği; adı geçenin, teslim olur olmaz kasaplık hizmetinde istihdam edilmesi. 

Filibe ve Tatarpazarı kadılarına 

Filibe ve Tatarpazarı'ndan, orduya satılmak üzere, yeterli miktarda çivi ve nal 
tedârik edilip sahipleriyle birlikte gönderilmesi. 

Samakov kadısına 

Samakov'dan ordu için bin takım at nalı ve ona yetecek kadar çivi kestirilip 
Sofya'ya gönderilmesi. 

Ömer Bey'e 

Erzurum beylerbeyi hâsları otuz yük akçelik olup âmillerin uhdesinde 
olduğundan, sekiz yük akçelik kısmının hâssa için ayrılıp kalan yirmi iki yük akçelik kısmın 
Erzurum beylerbeyine tasarruf ettirilmesi. 

Rumeli Beylerbeyine 

Çavuşoğulları diye bilinen Mahmud ve Keyvan adlı kişilerin çobanlarının, 
Marmara köyüne sarhoş olarak gelip ev basıp adam dövdükleri ve kendilerine engel olmak 
için gelen Vezir-i azam Mehmed Paşa'nın Voyvodası Mustafa Ağa'yı da yaraladıkları ve 
teftiş esnasında adı geçen voyvodanın olay sırasında Mahmud'un da hazır bulunduğunu ve 
kendisinin onun bilgisi dahilinde dövüldüğünü söylediği bildirildiğinden, adı geçen 
Mahmud ve Keyvan'ın timarlarının ellerinden alınarak başkalarına verilmesi. 

Zihne kadısına 

Gönderdiği mektupta belirttiği olay üzerine Mahmud ve Keyvan adlı şahısların 
timarlarının ellerinden alınması hususunda Rumeli beylerbeyine hüküm gönderildiği; olaya 
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karışan çobanların ise küreğe konulmak üzere güvenilir adamlar nezaretinde İstanbul'a 
gönderilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Leh kralının, Boğdan'dan kaçan hainleri iade etmediği gibi, Nemçe'ye yardım 
için çok sayıda asker hazırladığı, İstefan Voyvoda oğlu Konstantin Voyvoda'nın asker 
topladığı ve Boğdan'a saldırı hazırlıkları yaptığına vs. ye dair gönderdiği mektubun alındığı 
ve Boğdan topraklarına herhangi bir tecavüz vukuunda Kırım hanının düşman topraklarına 
akınlar düzenleyip yağmalaması ve Boğdan'a yardım etmesi hususunda adı geçene ve 
Akkirman beyine hitaben yazılan hükümlerin kendisine gönderildiği; gerektiğinde bu 
hükümleri adı geçenlere ulaştırıp yardım talep etmesi ve Boğdan'a yönelik herhangi bir 
saldırıya karşı hazırlıklı bulunup, düşman tarafından Boğdan'a herhangi bir zarar erişmesine 
meydan vermemesi; ayrıca Boğdan'daki iki yüz yeniçerinin orada muhâfazada kalması, daha 
önce gönderilmesi emrolunan atlı ve yayalar ile yüz bin kile arpanın yirmi bin kilesinin 
Belgrad'a gönderilmesi, seksen bin kilesinin ise gemilere yüklenip İstanbul'a gönderilmesi. 

Anadolu Defterdarı Hasan Çelebi'ye 

Rikâb-ı hümâyun'a Aydın Memlahası, Aydın Memlahası'nın mültezimi ve 
Bozöyük Mukâtaası'nın mültezimi ile ilgili sunulan üç adet ruk‘anın cevap verilmek üzere 
keseye konularak kendisine gönderildiği; geciktirmeden bilgi edinip cevapları ne ise açık 
olarak yazıp bildirmesi. 

Peçuy beyine 

Sefer için cerahor ve ekmek lâzım olduğundan liva dahilinden cerahor 
yazılması ve konak yerlerinin her birine belirtilen miktarlarda ekmek, boğaça ve peksimed 
gönderilmesi; yol üzerinde bulunan varoşların kaldırılmayıp zahîre temininde bunlardan 
faydalanılması; şayet varoşların ahalisi yerlerinde durmaktan korkuyorlar ise büyük 
varoşlara dahil edilmeleri ve asker tarafından halka zarar verilmesinin önlenmesi. 

Kopan beyine 

Sancak dahilinden cerahor yazılıp sefer için hazırlanması ve bu işin ne şekilde 
yapıldığının bildirilmesi; yol üzerinde bulunan küçük varoşlara dokunulmayıp buralardan 
zahîre temini hususunda faydalanılması ve kimseye zarar verilmemesi; eğer varoşlar ahalisi 
yerlerinde durmaktan korkuyorlar ise bunların büyük varoşlara yerleştirilmeleri ve askerden 
ya da başkasından halka bir zarar gelmesinin önlenmesi. 

Eflak voyvodasına 

Gönderilmesi emrolunan yedi bin askerin hazır olduğu fakat sağlığı iyi 
olmadığından kendisinin gelemeyeceğini bildirmesi üzerine, sözkonusu askerlerin güvenilir 
adamlar ile gönderilip kendisinin Eflak'ın muhâfazasında kalması hususunda daha önce 
kendisine hüküm gönderildiği; bunun dışında, Belgrad'a gönderilmesi gereken zahîrenin 
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yerine ulaşıp ulaşmadığının ve Vidin ile Niğbolu'da yapılan gemilere kürekçi gönderilip 
gönderilmediğinin bildirilmesi; gönderilen kürekçilerden yolda kaçan olursa işin 
aksamaması için yerine para ile kürekçi tutulması ve kürekçilerin kaçması yüzünden gemi 
işinin uzamaması için kürekçilerin başına güvenilir bir adam görevlendirilmesi. 

Budun Beylerbeyine 

Kuşatılan kaleleri döğmek ve düşman toplarını tahrip etmek için arabaları, 
yuvalakları, barutu vs. levâzımâtı ile birlikte on bir, on dört ve on altı vukıyye gülle atar 
toplar ile bin kantar top otu hazırlanması ve Peçuy'da ne kadar top ve ne kadar yuvalak 
mevcut olup ne kadar topun hazır halde bulunduğunun da bildirilmesi. 

Akıncı Beyi Süleyman Bey'e 

Kendisine gönderilen hüküm gereği akıncıların sefer için hazırlandığı ve hazır 
beklendiği, şimdiye kadar ne bir yere toplanmak ne de bir yere gönderilmek için emir 
gelmediği, ani bir durum olursa çok uzaklarda bulunan akıncılara haber vermenin zor 
olacağı ve zamanında görev yerine yetişilmediği takdirde de sorumluluk altında kalınacağını 
belirterek, verilecek emir her ne ise yapmaya hazır olduğu yolunda gönderdiği mektubun 
alındığı; Mihallü'ye tâbi akıncılar ile Çirmen müsellemlerini âdet ve kanun gereği âcilen 
yola çıkarması ve Ordu-yı hümâyun'a katılmalarını sağlaması. 

Yenipazar kadısına 

Hasta olduğunu belirterek nüzül gönderemeyeceği yolunda gönderdiği 
mektubun alındığı; nüzül konusu önemli olduğundan ihmale gelmeyeceği, bu sebeple 
hastalığının uzun sürme ihtimali varsa istenilen nüzülü nâibler vasıtasıyla Belgrad'a 
göndermesi; ancak hastalık bahânesiyle nüzül göndermediği anlaşıldığı takdirde mansıbının 
elinden alınacağı ve cezalandırılacağı. 

Semendire beyine 

Daha önce kendisine kadılar tarafından getirilen nüzülün Sirem'e geçirilmesi 
ve köprü gemilerinin malzemesinin hazır edilmesi, ordu Sofya'ya varınca köprü yapımına 
başlanması hakkında emir gönderildiği, şu anda ordu Filibe'ye varmak üzere olduğundan, 
kendisinin de ona göre hesap edip emir gereği köprü yapımına başlaması. 

Pojega beyine 

Kaza dahilinde bulunan menzillerde kaç ırmağa köprü yapmak gerektiğinin, 
zahîre gemilerinin Belgrad'a gönderilip gönderilmediğinin, köprülerin nerede kurulmasının 
uygun olacağının ve ne kadar cerahor gönderildiğinin bildirilmesi; konak yerlerine yeteri 
kadar ekmek, poğaça ve somun gönderilmesi; inşâ edilecek köprülerin üç araba geçecek 
genişlikte olması; ayrıca Belgrad'a gönderilen gemilerin kaç tane ve zahîrenin ne kadar 
olduğunun, köprü ağaçlarının ne şekilde tedârik edildiğinin ayrıntılı olarak bildirilmesi. 
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Filibe, Tatarpazarı, Sofya, Şehirköy, Niş, Alacahisar ve Belgrad kadılarına 

Daha önce, konak tayin olunan yerlerin isimlerinin ve her konak için ne kadar 
zahîre lazım olduğunun kendilerine bildirildiği; şu anda ordu bölgeye varmak üzere 
olduğundan, belirtilen miktarlarda zahîre vs. mühimmâtın eksiksiz olarak konaklarda hazır 
edilmesi; Belgrad kadısının istenilen miktarda peksimed, arpa, ekmek ve diğer zahîreyi 
arabalara yükletmesi, Filibe kadısının bin takım, diğer kadıların da beşer yüz takımlık nal ve 
çivi hazırlamaları. 

Ösek ve Sirem sancağı kadılarına 

Sefer için belirtilen miktarlarda peksimed, ekmek, bal, yağ gibi erzakın tedârik 
edilip orduya bu konuda sıkıntı çektirilmemesi ve hayvanlar için de bir iki bin kadar nal ve 
çivi gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Kale muhasarası için mümkün ise Budun'dan cerahor gönderilmesi; Sigetvar 
Kalesi muhasara edildiğinde kale toplarını işe yaramaz hale getirebilmek için Peçuy'da top 
olup olmadığının ve toplar Budun ya da İstolni Belgrad'dan gönderilecekse orada hazır olup 
olmadığının bildirilmesi; hazır değil ise hazırlanması ve kale muhasarası sırasında hiçbir 
hususta sıkıntı çekilmesine meydan verilmemesi. 

Zağra ve Çirmen kadılarına 

Kopan'dan İstanbul'a getirilirken yolda kaçan esirin nerede ise araştırılıp 
buldurulması. 

Rumeli beylerbeyine 

Beylerbeyiliğe tâbi sancakbeylerinin Üsküp'e yakın yerlerde askerleriyle 
toplanıp hazır halde bekledikleri yolunda gönderdiği mektubun alındığı; Rumeli askerleri 
bizzat padişah tarafından denetleneceğinden, sancakbeylerine, askerlerin silahlarında ve 
savaş araç gereçlerinde herhangi bir noksanlık olmaması hususunda tenbihte bulunulması; 
herhangi bir eksiği görülen olursa şiddetle cezalandırılacağı. 

Gurre-i Zilkâde 973  (20 Mayıs 1566) 

Gurre-i Zilkâde 973 günü Pınarbaşı'nda şiddetli yağmur yağdığından İkindi 
Divanı'nın toplanamadığı. 

2 Zilkâde 973  (21 Mayıs 1566) 

Filibe kadısına 

Ordunun Filibe'de iki gün kalması kararlaştırıldığından, daha önce tedâriki 
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emrolunanlar dışında günlük ellişer bin akçelik ekmek hazırlanması; Konaş nahiyesine de 
bol miktarda ekmek gönderilmesi ve bu hususta gereken titizliğin gösterilip herhangi bir 
sıkıntı çekilmesine meydan verilmemesi. 

Cebecibaşına ve Arabacıbaşına 

Çakırağa Değirmeni, Kerehalil, Pınarbaşı ve Zagoviçe isimli konaklarda 
konaklamaları; daha sonraki konak yerlerinin yazılı olduğu tezkirenin hükümle birlikte 
gönderildiği, ona göre hareket etmeleri. 

Topçubaşına 

Cebehânenin önünden geceleri orduya bir iki menzil mesafede yürünmesi; 
konak yerleri hususunda ise gönderilen tezkireye göre hareket edilmesi. 

3 Zilkâde 973  (22 Mayıs 1566) 

Anadolu beylerbeyine 

Hüdavendigâr Sancağı Beyi Abdurrahman ile Teke Sancağı Beyi Murad'ın 
durumları hakkında gönderdiği mektubun alındığı; bundan sonra Teke sancağı beyinin sağ 
kolda, Hüdavendigâr sancağı beyinin ise sol kolda yer almaları. 

Dobniçe kadısına 

Sofya kazasına tâbi Yerderbendi konağına altmış bin akçelik ekmek, dört yüz 
müd arpa ve yulaf tedârik edilip gönderilmesi. 

Sofya kadısına 

Zahîre temininde sıkıntı çekildiğinden, kaza dahilindeki konaklara Samakov, 
İvraca, Radomir ve Dobniçe kadılarının yardım etmeleri hususunda emir verildiği; 
kendisinin de her konağa altmış bin akçelik ekmek ve biner müd arpa ile yulaf göndermesi. 

Samakov kadısına 

Sofya kazasında konak yeri olarak tayin edilen İhtiman ve Hacıkaraman'a 
belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, yulaf, nal ve mıh tedârik edilmesi. 

Radomir kadısına 

Sofya konağına zahîre tedâriki hususunda yardımcı olması hakkında 
gönderilen hüküm gereğince sözkonusu konağın ihtiyacı olan miktarlarda arpa, yulaf ve 
ekmeği hazırlayıp göndermesi. 

Filorina kadısına 

Nüzül hizmetini gören Behzat'ın gönderdiği mektupta, vilâyetin nüzülünün 
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toplandığı ve nüzülün diğer yerlerden fazla olduğu, nüzülün götürülmesi sırasında vilâyet 
kadısı bulunmadığı takdirde nüzülü götüren kâfirleri zapturapt altına almanın güç olacağı 
bildirildiğinden, nüzülün götürülmesine bizzat kendisinin nezaret ederek istenilen yere 
teslim etmesi; nüzül zamanında yerine ulaşmadığı takdirde kendisinin sorumlu olacağı ve 
görevinden alınacağı. 

4 Zilkâde 973  (23 Mayıs 1566) 

Yemen beylerbeyine 

Yemen'in sahil ve dağlarında bulunan kalelerden çoğunun harap vaziyette 
olduğu ve tamir edilmeleri gerektiği hakkında dizdarlar ve beylerden sürekli mektuplar 
gelmesi üzerine onlara güvenmeyip sözkonusu kalelere mimarlar göndererek durumu 
incelettiği ve neticede yirmi kadar topraktan yapılma kalenin, özellikle şiddetli 
yağmurlardan dolayı bozulduğunun anlaşıldığı ve eğer tamir edilmezlerse hem ilerde daha 
fazla masrafı gerektirecekleri, hem de bu durumun memleket muhâfazası bakımından 
mahzurlu olduğu yolunda gönderdiği mektubun alındığı; durum arzedildiği gibi ise tamire 
muhtaç kalelerden gerekli olanların israfa kaçmadan tamir ettirilmesi. 

Antalyalı Mehmed Çavuş'a 

Tatarpazarı kazasından Mânendili konağına gönderilecek arpa ve ekmekten 
artan kısmın, zahîre sıkıntısı çekilen İhtiman konağına gönderilmesi. 

Edirne kadısına 

Edirne hâslarına tâbi Sofular köyünde bulunan çiftliğin Şeyh Pir Ahmed ile 
Sûfî Ali bin Abdullah adlı şahıslar arasında anlaşmazlığa sebep olduğu ve Sûfî Ali'nin çiftlik 
üzerinde haksız yere tasarruf iddiasında bulunduğu bildirildiğinden, durumun incelenerek 
haksız yere yapılan müdahalelerin önlenmesi ve çiftliğin eskiden beri kimin tasarrufunda ise 
ona tasarruf ettirilmesi. 

Arad beyine 

Kendilerinden nüzül, araba ve cerahor istenilen sancak halkının, bölgenin iki 
yıldır askerin uğrak yeri olduğunu, düşman tarafından sürekli baskı altında tutulduklarını ve 
iki tarafa da vergi ödemek zorunda kaldıklarını belirterek nüzül ve araba vermeye razı 
olduklarını, ancak cerahor vermeye güçleri yetmediğini, ayrıca İslâm askerlerinin bölgeye 
gelmesinden dolayı çok zarara uğradıklarını, buna rağmen kendilerinden cerahor talebinde 
bulunulacak olursa kaçacaklarını söyledikleri yolunda gönderdiği mektubun alındığı; ancak 
sefere çıkmaktan gaye, halkın rahat ve mutluluğunu sağlamak ve kendilerini düşman elinden 
kurtarmak olduğundan istenilen cerahorların hazırlanması ve kendilerine, askerin kimseye 
zarar vermemesi için gereği gibi zaptedileceğinin söylenmesi. 
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Uzuncaova Hasköyü kadısına 

Seferden dönüşte ordunun ihtiyacı olan arpa ve yulafın eski ve yeni terekeden 
tedârik edilip hazırlanması ve herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi. 

Edirne Muhâfızı Mustafa Paşa'ya ve Edirne kadısına 

Bazı ehl-i fesâdın suç işledikleri yerlerden kaçarak başka kadılıklara, vakıflara 
ve timarlara sığındıkları ve ele geçirilmek istendiklerinde geri verilmedikleri 
duyulduğundan, bu gibi şahısların kaçtıkları yerlerden istenerek suç işledikleri yerlere 
getirilip davalarının görülmesi ve üzerlerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi; 
suçluları vermemekte direnen görevli olursa, kimler olduklarının bildirilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Solnok Sancağı Beyi Hasan'a, Segedin ve Hatvan sancakları beyleri ile 
Koroşmarta adlı palangada toplanmalarının emredildiği, ancak Vajaka'da düşmanın 
memlekete saldırabileceği yer bulunduğu, bu sebeple Vajaka'da toplanmalarının daha uygun 
olacağı bildirildiğinden, neresi münasip ise orada toplanmaları hususunda kendilerine 
tenbihte bulunulması. 

Mısır beylerbeyine 

Menzile kadısının nâibliği iltizam ile vermesi sebebiyle nâib olanların 
Müslümanlardan kanuna aykırı para talep edip zulmettiği bildirildiğinden, durum bu şekilde 
ise, nâibliği iltizam ile vermeyip, güvenilir kişileri nâib yapması hususunda kadıya tenbihte 
bulunulması . 

Yemen beylerbeyine 

İbb ve Sa‘dan kadısının gönderdiği mektupta, Sa‘dan vilâyeti ve Hin ( ) 
Kalesi'nin fethinden sonra sabık Yemen beylerbeyi Mahmud'un buralardaki halka 
tahammüllerinin üzerinde vergi koyduğu, bunun üzerine halkın yurtlarını bırakıp dağıldığı, 
vergilerin indirilmesi üzerine halkın yurtlarına geri döndüğü, ancak beylerbeyinin 
görevinden ayrılmasına yakın bir zamanda vergileri tekrar yükseltmesi üzerine halkın tekrar 
yurtlarını bırakıp gittikleri bildirildiğinden, durum arzedildiği gibi ise bundan böyle 
vergilerin halkın tahammülüne göre alınması. 

Yemen ve San‘a beylerbeylerine 

Yemen'de kesilen akçenin eskiye göre eksik kesildiği haber alındığından, bu 
hususun üzerinde önemle durulması ve akçenin eskiden olduğu gibi kesilmesi için gereken 
ihtimamın gösterilmesi. 

Silistre kadısına 

Süzebolu ve Ahtabolu'da yapılması emredilen kadırgalar için gereken 
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kerestenin bir kısmının kesilip bir kısmının kesilmediği, kaza halkının ekserisinin çeşitli 
görevlerle seferde olduğu, seferde olmayanların ise avârız hânesinden olmadıkları 
bahânesiyle hizmete gitmediklerinin bildirildiği; ancak kereste işi avârız olmayıp ücretle 
yaptırıldığından, sefere gitmeyenlerin ücretle kereste hizmetine gönderilmesi ve kerestenin 
bir an önce yerine iletilmesi; gerekirse bunlara hisar erenlerinin de yardım etmesi. 

5 Zilkâde 973  (24 Mayıs 1566) 

Rumeli beylerbeyine 

Priştine kadısının gönderdiği mektupta, zahîre götürecek gemiler için kaza 
dahilinden görevlendirilen kürekçilerin toplanması esnasında bazı zimmîlerin birtakım ehl-i 
fesâd ile birleşerek çeşitli bahânelerle kürekçi vermekten kaçındıkları, köylerden toplanan 
zahîrenin Belgrad'a götürülmesi için gereken araba ve adamları vermek istemeyerek 
mahkemeyi bastıkları, bu şahısların daha önceki kadı zamanında da dârülharbden ucu sivri 
alâmetli bir kazık getirip köyleri gezdirerek fesâd çıkardıkları bildirildiğinden, durum 
arzedildiği gibi ise fesad çıkaranların elebaşıları ile kazık gezdirenlerin yakalanarak 
hapsedilmesi ve kazık gezdirenlerin kimler olduklarının defter edilip gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Daha önce kendisine, Filek Beyi Hasan Bey'in fethettiği İtaşka Kalesi'nin 
memleketin muhâfazası için gerekli değil ise yıktırılması hususunda emir gönderildiği; fakat 
Hasan Bey bu kalenin memleketin muhâfazası için gerekli olduğunu bildirdiğinden, eğer 
kale memleketin muhâfazasına yararlı ise yıktırılmaması. 

Samakov, Şehirköy, Radomir, Berkofça, Kratova, Ustrumca, Tikveş, 
İvranya, İştip ve Üsküp kadılarına 

Ordu-yı hümâyun için kazaları dahilinden tedârik edilmesi emredilen 
koyunların ordu varmadan önce Belgrad'a ulaştırılması. 

Sâbık Budun Beylerbeyi [İstanbul Muhâfızı] İskender Paşa'ya 

Kral'ın adamı Mikel'in, Galata'da bulunduğu haber alınan avretinin aramalara 
rağmen bulunamadığına dair gönderdiği mektubun alındığı; sözkonusu avret bulunduğu 
takdirde yakalanması uygun olmayacağından, gerektiğinde bulunmak üzere, sağlam kefillere 
bağlanması. 

Filibe'den Belgrad'a varıncaya kadar yol üzerindeki kazaların kadılarına 

Kadılıkları dahilinde belirlenen konakları yoklayıp birbirine olan uzaklıkları ile 
birbirinden uzak konak varsa arasında konak olmaya münasip yerler olup olmadığının 
belirlenmesi ve sarp yerler, köprüler ve köprüye muhtaç olan yerler, azmak ve değirmen 
olan konaklar ile hangi konakların daha önceki seferlerde kullanıldığı gibi hususların 
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ayrıntılı olarak bildirilmesi; ayrıca konakların zahîresi için, gereken ihtimamın gösterilerek 
köprü gereken yerlere köprü yapılması. 

Mü’min Nâzır'a 

Morova nehri üzerine kurulacak köprünün, bu işle görevli iken görevini 
tamamlamadan Tımışvar beylerbeyinin yanına giden Alacahisar Beyi Rüstem'in keresteleri 
hazırladığı yerde kurulması yolundaki talebini hâvi mektubunun alındığı; eğer sular geçit 
vermezse köprünün kerestenin hazır olduğu yerde kurulması; ayrıca eski konaklardan köprü 
kurulacak yere ulaşılıp ulaşılamayacağının da bildirilmesi. 

Edirne Muhâfızı Mustafa Paşa'ya 

Harâmiler elinden kaçan bir oğlanın, harâmilerin yatakları, durakları ve 
bunlara yardım edenler hakkında verdiği bilgiler ile diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerin 
defteri tutularak bir sûretinin kendisine gönderildiği; defterde belirtilen şahısların 
yakalanarak toprak kadıları tarafından teftiş edilmesi ve suçu sâbit olanlara gerekli cezaların 
verilmesi. 

Edirne Muhâfızı Mustafa Paşa'ya 

Bazı eşkıya ve ehl-i fesâdın, Edirne'ye gelip sipâhi kıyafetinde ve silahla 
dolaşarak fesad çıkardıkları bildirildiğinden, durumun araştırılması ve sözkonusu şahıslar 
gerçekten sipâhi iseler sefere gönderilmeleri, sipâhi değil iseler suçu sâbit olanların 
hapsolunmaları. 

Edirne Muhâfızı Mustafa Paşa'ya 

Estergon Beyi Mehmed'in akrabası ve işe yarar adamlarından olup düşmana 
esir düşen Cafer'in kurtarılabilmesi için, düşman tarafının da Eğri Kalesi'nden esir alınan 
kâfirlerden Nadajdi Karkaş isimli esiri talep ettiği Budun beylerbeyi tarafından 
bildirildiğinden, adı geçen esirin Cafer'in kardeşi Durali'ye teslim edilmesi. 

İstanbul Muhâfızı İskender Paşa'ya 

Talep ettiği iki yüz adet nişanlı kâğıdın gönderildiği; bunların gerekli olan 
yerlere sarfedilip her ne yazılmışsa deftere kaydedilmesi ve sûretinin Südde-i saâdet'e teslim 
edilmesi; ayrıca Bursa kadısına gönderilen hükmün de yerine ulaştırılması. 

Yemen beylerbeyine 

Yemen ile Hindistan arasındaki deniz yolu üzerinde bulunan Bender-i Şihr ve 
Hadralmûd denilen bölgeye hükmeden Sultan Bedir isimli Arap şeyhinin Süleyman Paşa 
zamanından beri sancak tasarruf ederek itaat eder gibi görünüp Rum'dan ve Hindistan'dan 
gelip geçen tüccar gemilerinden gümrük ve bâc alarak zulmettiği, düşmanla dostluk 
kurduğu, idaresi altındaki memleketlerden Hazine-i Âmire için çok az mal gönderdiği, 
Mahmud Paşa zamanından kalan üç yıllık mal istendiğinde ise vermediği ve isyan üzere 
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olduğu, eğer izin verilir ise buraların kolayca fethedilebileceğine dair gönderdiği 
mektubunun alındığı; eğer adı geçen şeyh isyan üzere ise uygun bir şekilde ve fitneye sebep 
olmadan ele geçirilmesi ve hakkından gelinmesi. 

6 Zilkâde 973  (25 Mayıs 1566) 

İstanbul, Edirne, Filibe, Gümülcine, Yenice, Siroz, Selanik ve diğer Rumeli 
kadılarına 

Gümülcine kazasında suhte tâifesinden bazı kişilerin adam öldürüp ev 
bastıkları, içki içip fesad çıkardıkları, bunlardan bazılarının yakalanıp hapsedildiği, 
bazılarının ise bulunamadıkları bildirildiğinden, sözkonusu müfsidlerin yatakları, durakları 
ve akrabaları araştırılarak yakalanıp hapsedilmeleri ve Gümülcine halkından bunların 
suçlarının sorularak sâbit olanlarının yazılıp bildirilmesi; ayrıca bu şahısların bazı evleri 
basacakları haber alındığından buna karşı gerekli tedbirlerin alınması ve yakalanmalarına 
gayret edilmesi. 

Pojega beyine 

Gönderdiği mektupta Drava üstünde köprü yapmak için otuz adet köprü gemisi 
gerektiğinin bildirildiği; belirtilen miktarda köprü gemisinin yetip yetmeyeceğini tekrar 
araştırıp ne kadar daha lâzım ise bunları da acele olarak hazırlaması. 

Yemen beylerbeyine* 

San‘a Beylerbeyi Rıdvan'ın adam göndererek, daha önce Yemen Beylerbeyi 
olan Mahmud zamanında her yıl Yemen'den gönderilmesi gereken baharatı göndermediği... 

* Hüküm yarım bırakılmıştır. 

Filibe kadısına 

Filibe'de bulunan Saray-ı Âmire önündeki çayırın şehir halkı tarafından 
sahiplenilip üzerine davar sürüldüğü ve avârızdan muaf tutulma karışılığı sarayı korumakla 
görevlendirilen köyden avârız alınmaya başlandığı haber alındığından, yine avârızdan muaf 
olma karşılığı saray ve çayırın çevresinin hendekle çevrilip ağaçlandırılması görevi ile çayır 
ve hendeğin korunarak tamirinin yapılması görevinin aynı köye verilmesi ve bu konuda 
kimseye engel olunmaması. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Daha önce hazırlanması istenen köprü gemileri, zahîre ve diğer mühimmâttan 
her birinin ne kadarının hazırlandığı ve ne kadarının kaldığı hususunda teferruatlı bilgi 
gönderilmesi ve işlerin bir an önce tamamlanması; ayrıca ordu o tarafa yaklaşmakta 
olduğundan, Semendire ve Belgrad'dan alınacak topların nakli için gemi hazırlanarak bu 
husustaki hazırlıklar hakkında da bilgi verilmesi. 
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[Solnok Beyi] Hasan Bey'e 

Daha önce kendi emrine verilen beyler ile birlikte Koroşmarta mevkiinde 
toplanılmasının emrolunduğu; fakat Budun beylerbeyi tarafından Vajaka adlı mahalde 
toplanılmasının daha uygun olacağının bildirilmesi üzerine Budun beylerbeyine hangi yer 
daha münasip ise orada toplanılması hususunda emr-i şerif gönderildiği; kendisinin de bu iki 
yerden hangisi uygun ise orada toplanıp düşmanın hareketlerine göz kulak olup elde 
edilecek bilgileri bildirilmesi. 

Sofya'dan Belgrad'a varıncaya kadar yol üzerinde olan kazaların kadılarına 

Ordu-yı hümâyun için, kazaları dahilindeki konak yerlerinde belirtilen 
miktarlarda zahîre hazırlamaları; bu hususta kendilerine yardımcı olmaları için konaklara 
yakın olan diğer kadılara hitaben yeniden hükümler yazılıp kendilerine gönderildiğinden, 
gerekirse bu hükümlerin sûretlerini çıkarıp ilgili kadılara göndererek yardım talep etmeleri. 

Sofya'dan Belgrad'a varıncaya kadar yolun sağ ve sol kolunda bulunan 
kazaların kadılarına 

Kadılıklarına yakın konaklara zahîre yardımı yapmaları hususunda kendilerine 
daha önce gönderilen emir gereğince, her birinin biner müd arpa ve alef ile kırkar ellişer bin 
akçelik ekmek hazırlayarak bu konaklara iletmeleri. 

Budun beylerbeyine 

Daha önce lâzım değil ise yıktırılması, lâzım ise kalması hususunda emir 
gönderilen İtaşka Kalesi'nin yıktırılmayarak içerisine asker konulmak sûretiyle 
muhâfazasının sağlanması; ayrıca Komoran ve Yanık'dan, kendilerinden haber alınabilecek 
nitelikte esirler alınarak gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Sefer için Budun'da onaltışar vukıyye atar iki bacaluşka top, ondörder vukıyye 
atar dört top ve onbir vukıyye atar dört top hazırlamaları için Dergâh-ı muallâ topçuları 
bölükbaşılarından Yusuf'un yoldaşları ile beraber gönderildiği; adı geçenler vardıklarında 
sözkonusu topların mühimmâtlarıyla beraber hazırlanması. 

Semendire beyine 

Semendire'den getirilecek onaltışar, ondörder ve onbirer vukıyye atar topların 
yuvalak vs. mühimmâtlarıyla birlikte hazırlanarak gemilere konması. 

Vidin Beyi Mehmed Bey'e 

Daha önce kendisine, yukarıya zahîre göndermesi emrolunduğu halde 
zahîrenin henüz gönderilmediği duyulduğundan, sözkonusu zahîreyi derhal emredilen 
mahalle göndermesi ve gemileri Koyluc'a ulaştırdıktan sonra, önceki emir gereğince derhal 
Tımışvar beylerbeyinin yanına varması. 
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9 Zilkâde 973  (28 Mayıs 1566) 

Erdel kralına 

Daha önce kendisine gönderilen nâme-i hümâyunda beyleri ve askerleri ile 
birlikte Varadin'de toplanıp hazır bulunmasının istendiği ve şimdi de, düşmanın Varadin'i 
istilaya teşebbüs edeceğine dair haberler alındığı; durum bu şekilde ise düşmanın Varadin 
Kalesi'ne ve reâyâya herhangi bir zarar eriştirmemesi hususunda gerekli gayreti göstermesi 
ve şu anda ne durumda olduğunu, yanında hangi beylerin bulunduğunu ve atlı, cebeli, tüfekli 
vs. kaç askerinin mevcut olduğunu, düşman hakkında elde edeceği bilgilerle birlikte 
bildirmesi; ayrıca düşmanın bir kola hücumu olursa ordu varıncaya kadar Erdel askeri ile 
düşmana karşı koyması. 

Budun beylerbeyine 

Semendire ve İzvornik sipâhilerinin belirlenen yere gelmediklerine ve 
düşmanın da serhadde saldırma ihtimali bulunduğuna dair gönderdiği mektubun alındığı; 
sözkonusu sipâhilerin âcilen kendisine katılmaları hususunda sancakbeylerine hüküm 
gönderildiği, Hatvan ve Segedin beylerinin ise Solnok beyi ile birlikte, düşmanın Göle'ye 
yardım etmesini engellemekle görevlendirildiği; kendisinin de, bu sancakların dışında, 
beylerbeyiliğine bağlı tüm sancakbeyleri ile düşmana karşı gerekli tedbirleri alması ve 
düşmanın memlekete herhangi bir zarar eriştirmesine fırsat vermemesi; düşmanın Tata 
Kalesi'ne saldırma ihtimaline karşı da bu kaleyi her bakımdan takviye etmesi; ayrıca Solnok 
Beyi Hasan Bey'e, Hatvan ve Segedin askerleri ile birlikte çağırıldıkları takdirde yardıma 
gelmeleri hususunda emir gönderildiğinden, gerekirse onları da yardıma çağırması. 

Filibe kadısına ve Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Filibe subaşısı olan 
Hüseyin Çavuş'a 

Filibe kazasında, Falka ( ) binti Şaban adlı Yahudi kadının oğlu Salom'u 
Belova köyüne giderken öldürerek mallarını alan Bayramlu isimli Yahudi ile Eyüb'ün 
yakalandıkları, bunlardan Eyüb'ün katl suçunu kabul ettiği için siyâset olunduğu, 
Bayramlu'nun ise maktûlün mallarından bazılarının elinde bulunduğu tesbit edildiği için 
müebbed hapisle cezalandırıldığı, fakat bazı kişilerin geçeni hapisten kurtarmaya çalıştıkları 
bildirildiğinden, adı geçenin müebbeden hapsedilip salıverilmemesi ve kimse ile 
buluşturulmaması. 

Bosna beyine 

Budun beylerbeyi tarafından Nemçe kralının Yanık Kalesi yakınlarında tabur 
kurma fikrinde olduğunun bildirildiği; bu durumda askerlerin akında yıpratılması uygun 
olmayacağından, sancağı dahilinde muhâfazası gereken yerlere yeterince adam bırakarak 
emrindeki askerler ile birlikte orduya katılması ve akıncı beyine de orduya katılması için 
haber göndermesi. 
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Semendire beyine 

Sipâhilerinden yüz neferinin alıkonulup diğerlerinin Budun beylerbeyinin 
yanına gönderilmesi emrolunduğu halde henüz kimsenin gitmediği bildirildiğinden, 
sipâhilerin, yüz neferi hariç, âcilen tam techizatlı olarak Budun beylerbeyinin yanına 
gönderilmesi ve gitmeyenlerin burunlarına kıl geçirilerek teşhir olunup timarlarının 
ellerinden alınması. 

[Semendire beyi] Bayram Bey'e 

Budun'a elli şayka gönderilmesi gerektiğinden, gönderilecek şaykaların 
kürekçi ve cenkçilerinin eskiden nasıl tedârik ediliyorsa yine aynı şekilde tedârik edilerek 
âcilen gönderilmesi. 

Niğbolu Beyi Mehmed Han'a 

Gemiler ile yerine ulaştırılması emredilen zahîrenin gönderilmediği haber 
alındığından, bu hususla bizzat ilgilenerek zahîrenin gemilere yüklenmesi ve kürekçilerin de 
eksiksiz olarak tedârik edilip emredilen yere gönderilmesi. 

Eflak voyvodasına 

Yüz bin kile zahîreyi gemilere yükletip kürekçilerini de tedârik ederek 
göndermesi emredildiği halde henüz bunların gönderilmediği haber alındığından. sözkonusu 
zahîre ve kürekçilerin eksiksiz olarak gemilere teslim edilip derhal gönderilmesi. 

İzladi kadısına 

Baboniç köyünde samanlık harap etmek, ırza tecavüze teşebbüs ve bir kadının 
parmakla bekâretini bozmak suçlarını işlediği bildirilen Hüseyin bin İnebey'in, sicil sûretiyle 
birlikte küreğe konulmak üzere İstanbul'a gönderilmesi 

10 Zilkâde 973  (29 Mayıs 1566) 

Bağdad beylerbeyine 

İran tarafından firar ederek gelen Rüstem ve adamlarının ahidnâme gereği 
yakalanarak İran'a teslim edilmesi emredildiği halde bu hususun henüz halledilmediğine dair 
İran tarafından yeniden mektup geldiği ve Rüstem'in o civarda bulunduğu yolunda haberler 
alındığından, mümkün ise adı geçenin yakalanarak hakkından gelinmesi, mümkün değil ise 
o civarın serhad hâkimleri ile ittifak edilerek zarar ve fesadının defedilmesi için gerekenin 
yapılması. 

Solnok beyine 

Daha önce Hatvan ve Segedin beyleriyle münasip bir yerde toplanarak o civarı 
muhâfaza etmesinin emredildiği; ancak Budun beylerbeyi düşmanın Tata veya civarındaki 
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bazı kalelere saldırma niyetinde olduğunu ve yanında Budun Beylerbeyiliği askerlerinden 
henüz kimse bulunmadığını bildirdiğinden, Budun beylerbeyi yardım istediğinde sancağını 
korumak üzere yerine adam bırakıp Hatvan ve Segedin beyleriyle birlikte yardıma gitmesi. 

Klis beyine 

Bosna beyi sefer için orduya katılacağından, Klis ve Bosna taraflarının 
muhâfazası görevinin kendisine verildiği; kendisinin de Klis ve Bosna serhadlerinin 
düşmana karşı muhâfazası için gereken gayreti göstermesi. 

Filibe kadısına 

Avârız-ı divâniyyeden muaf olmak üzere Filibe'de bulunan sarayı koruyup 
gözetir iken, daha sonra avârız hânesine kaydedilen on iki hâneli Kumat köyünün, eskiden 
olduğu gibi sarayı koruyup gözetmek ve etraftaki hendeğin sürekli tamirini yapmak şartıyla 
avârızdan muaf tutulmaları. 

Filibe kadısına 

Filibe'de bulunan sarayın çevresine, hendek kazılarak şehrin davarlarının 
içeriye girmesini engellemek için söğüt diktirilmesi ve bu işlerin, daha önce buraları 
avârızdan muaf olma karşılığı koruyup gözeten ve yine avârızdan muaf tutulan Kumat 
köyüne yaptırılması. 

İzvornik beyine 

Yapılan gemileri Belgrad'a gönderip kendisinin, emrindeki askerlerle birlikte 
derhal Budun beylerbeyinin yanına gitmesi ve onun uygun göreceği şekilde hizmette 
bulunması. 

Sirem beyine 

Daha önce kendisine, Vulkovar Köprüsü'nü tamamlayıp Budun beylerbeyinin 
yanına gitmesinin emredildiği; eğer köprü tamamlanmış ise sancağı askerleri ile birlikte 
âcilen Budun beylerbeyinin yanına gitmesi; köprü tamamlanmamış ise askerlerin, 
alaybeyleri ile birlikte hemen Budun'a gönderilmesi ve kürekçiler ile cerahorların da 
Semendire beyine teslim edilmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Rumeli askerinin Ösek'e geçebilmesi için köprü lâzım olduğundan, asker 
ulaşmadan yetişmesi mümkün ise köprü yapılması, aksi takdirde at gemilerinin hazır 
bulundurulması; ayrıca Budun'a gönderilecek elli adet şaykanın da kürekçi vs. levâzımı ile 
hazırlanıp azebler ve martoloslarla donatılarak hazır bulundurulması. 
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Rumeli beylerbeyine 

Askeriyle birlikte yürüyüp Ösek'e gitmesi; hükmün kendisine hangi gün 
ulaştığını, hangi gün yola çıkacağını ve yanındaki beylerin kimler olduğunu yazarak 
bildirmesi; ayrıca yolda ordu için tayin olunan konaklarda konaklamaması ve geçtiği 
yerlerde, halka zarar vermemeleri için askerlerini gereği gibi zaptederek ahalinin şikâyetine 
mahal vermemesi. 

Lala'ya 

Şehzâdenin Karapınar'da yaptırdığı imâretine vakıf için istenilen Atçeken 
Yurdu'nun, sözkonusu vakıf için ihsan olunduğu. 

Tımışvar beylerbeyine 

Düşmanın Varadin taraflarına hücum etmesi halinde mevcut asker ile hem 
onlara karşı konulup hem de kale muhasara etmek mümkün olmadığından, ilave asker 
gönderilmesi gerektiğine dair gönderdiği mektubun alındığı; bu durumda, Tımışvar'a yardım 
olarak gönderilen askerler vardığında toplanan düşman askerinin dağıtılıp ardından kale 
muhasarasına başlanması; kazma ve kürek gibi ihtiyaçlarını Semendire'den getirtmesi; ayrıca 
Göle Kalesi top ile dövülerek alınamayacağı ve ancak Lagoş ve Yanova kaleleri top ile 
dövülerek alınabileceğinden, ot israf edilmemesi; Göle kalesi için de uygun olan şekil ne ise 
onun tatbik edilmesi. 

Selanik beyine 

Daha önce kiralanarak gönderilmesi emredilen su sığırı çiftlerinin kiralanıp 
Sirem'e doğru çektirilmesi. 

Sâbık Budun beylerbeyi olup İstanbul Muhâfızlığı'na tayin olunan 
İskender'e 

Çeşitli suçlar isnad edilerek, suçları sâbit olmadan ve sicile kaydedilmeden 
hapsedilip uzun zamandan beri hapiste tutulan adları yazılı kişilerin serbest bırakılmalarına 
dair gönderdiği mektubun alındığı; bu kişilerin serbest bırakılması, ancak istendiğinde 
bulunabilmeleri için güvenilir kefillere bağlanması. 

Filibe kadısına ve subaşısına 

Kubarlı köyünden müfsid Tola bin Hacı Süleyman'ın hakkından gelindiği ve 
kardeşinin de yaramazlıkla meşhur olduğunun bildirildiği; kardeşinin de yakalanıp suçu 
sâbit görülürse hapsedilerek durumunun arzedilmesi. 

Tatarpazarı kadısına ve Filibe subaşısına 

Remmal Haydar Oğlu'nun subaşısı Hasan ile muhtesibi ve yoldaşlarının 
buldurulup hapsedilerek durumun arzedilmesi. 
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Zahîre tedârikine tayin olunan çavuşlara 

Otağ-ı hümâyunla önceden giden kapucıbaşılara ve otak mehterlerine sefer için 
hazırlanan arpa, ekmek vs. zahîreden yeterli miktarda verilmesi. 

Koçanya ve Rudnik kadılarına 

Koçanya ve Rudnik madenlerinde dökülmesi emredilen kurşun fındıklardan, 
dökülmüş olanların âcilen Belgrad'a gönderilerek ne kadar gönderildiği ve geriye ne kadar 
kaldığının bildirilmesi; kalanların da bir an önce dökülüp gönderilmesi. 

Eflak voyvodasına 

Niğbolu'da bulunan gemilere yüklenmesi emredilen arpanın tam olarak teslim 
edilmediği ve gönderilen bazı kürekçilerin de kaybolup hizmetin yarım bırakıldığı; bu 
sebeple, Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Süleyman vardığında geri kalan arpanın tedârik 
edilmesi ve kaybolan kürekçilerin yerine tutulacak kürekçiler için de yüz bin akçe 
gönderilmesi. 

Boğdan voyvodasına 

Daha önce hazırlanması emredilen yüz bin kile arpanın, Süleyman Çavuş 
vardığında seksen bin kilesinin Istabl-ı Âmire için İstanbul'a gönderilip, geri kalan yirmi bin 
kilenin ise her kilesi altışar akçe hesabıyla bedelinin, Semendire Beyi Bayram Bey'e 
gönderilmesi ve seksen bin kilenin teslim edilip gönderildiğine dair defterdardan tezkire 
alınması. 

Akkirman beyine 

Tatar hanı mektup göndererek Leh kralı Boğdan tarafına saldırırsa kendisinin 
de Leh topraklarına akın etmek istediğini ve bunun için de yardım gerektiğini bildirdiğinden, 
böyle bir saldırı olduğu takdirde askerleriyle birlikte Tatar hanına yardıma gitmesi. 

Semendire beyine 

Gelen zahîrenin Belgrad, Semendire ve İslankamin anbarlarına konulduğu, 
Vidin, Vulçıtrın ve Alacahisar'a bağlı yerlerden gelecek zahîrelerin de alındığı, iç bölgeden 
gelen nüzülün ise Belgrad'da olduğu ve bununla ilgili olarak kendisine herhangi bir emir 
gelmediği vs. hususlarda gönderdiği mektubun alındığı; kendisine daha önce gönderilen 
emir gereğince gelen nüzülü Sirem'e geçirmesi ve kendisine emrolunan her hususu gereği 
gibi yerine getirmesi. 

Pojega, İzvornik ve Vidin sancakbeyleri ile Niğbolu Beyi Mehmed Han'a 

Pojega'da inşâ edilip Belgrad'a gönderilen gemilerin bir yerde 
görevlendirilinceye kadar beklemesi sırasında kürekçilerin zaptı için yarar adamların tayin 
edilmesi. 
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İsfirlik, Berkofça, Visok, Priznik ve Raza nahiyeleri kadılarına 

Konak tayin olunan Aruz [Azor]'da zahîre sıkıntısı çekildiğinden, adı geçen 
nahiyelerin her birinden kırkar bin akçelik ekmek ile dörder yüz müd arpa hazırlanarak 
gönderilmesi. 

Nâzır Mü’min'e 

Gönderdiği mektupta su taşkınlarının çok olması sebebiyle köprünün aşağıda, 
Didak köyünde kurulmasının uygun olduğunu bildirmesi üzerine o taraflardaki menzillerin 
yazılıp kendisine gönderildiği; kendisinin de adı geçen yere bu menzillerin hangisinden 
sapılacağı, kaçıncı menzilde varılacağı ve aralarındaki mesafelerin ne kadar olduğunu tesbit 
edip bildirmesi ve yeni köprüler kurmaya elverişli yerlere köprüler kurması; ayrıca yeni 
duruma göre gidilmeyecek olan eski konağın zahîresini de yeni konaklara sürdürüp, etraftaki 
köylerde ekmek pişirtmesi. 

Han oğlu Mehmed Giray Han'a 

Emredildiği gibi Tatar askeri toplanıp Özi nehri geçilmek üzere iken yeniden 
gelen emir gereğince burada beklenilmekte olduğu Kırım hanı tarafından bildirildiğinden, 
daha önce belirlenen güzergâhtan Tımışvar'a gidilmesi; ancak yol boyunca askerlerin 
gereğince zaptedilerek reâyânın şikâyetine yol açacak herhangi bir hareket yapılmasına 
müsaade edilmemesi. 

11 Zilkâde 973  (30 Mayıs 1566) 

Semendire beyine 

Daha önce, isimleri yazılı olan yerlerin konak tayin edildiği ve bu konaklara 
zahîre hazırlanmasının emredildiği; ancak Vidak suyunun geçit vermemesi sebebiyle daha 
aşağıda köprü yapılması gerektiğinden, Vidak'da köprü yapıldığında Niş'den, daha önce 
tayin olunan konaklara kaç konakta gelinip hangi konakta birleşileceği ve eski konaklarda 
hazırlanan zahîrenen yeni konaklara götürülüp götürülemeyeceği, eğer götürülemeyecek 
konaklar varsa bunların zahîrelerinin nasıl temin edileceği hususlarının teferruatlı bir şekilde 
yazılarak bildirilmesi. 

Semendire beyine 

Gönderdiği mektupta, Tuna ve Sava nehirlerinin taşması sebebiyle Belgrad ve 
Böğürdelen arasında köprü yapmaya münasip yer olup olmadığının sorulması üzerine 

yapılan araştırmada köprünün Böğürdelen civarında Kalanka ( ) köyü yakınında 
yapılmasının mümkün olduğu, bundan başka da uygun yerin bulunmadığı ve köprü 
yapılması için gerekli hazırlıkların yapılıp emir beklendiğinin arzedildiği; Rumeli askeri 
varmak üzere olduğundan arzolunduğu üzere köprünün sözkonusu yerde yapılmasının 
uygun görüldüğü. 
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Valpova ve Korşenik konaklarının bağlı bulundukları kadılara 

Valpova adlı yer ile Korşenik köyü konak yeri tayin olunduğundan, asker için 
sözkonusu konaklarda belirtilen miktarlarda ekmek, peksimed, arpa, alef vs. zahîrenin 
hazırlanması ve ordu geldiğinde zahîre hususunda sıkıntı çektirilmemesi. 

Konak tayin olunan Korşenik köyünün bağlı bulunduğu yerin kadısına 

Korşenik konağında belirtilen miktarlarda ekmek ve arpa hazırlanması. 

Kırım hanına 

Leh kralının Boğdan tarafına hareketi olup ahde muhalif bir müdahalesi olursa 
kendisinin de Leh kralının ülkesine yürümesinin istendiği, ancak şimdiye kadar Boğdan 
tarafına bir müdahalenin duyulmadığı, şimdilik Beç kâfirlerine yardım gönderdiğinin haber 
alındığı, eğer Boğdan üzerine gönderilmedi ise Akkirman Beyi Hasan Bey'in de kendisi ile 
birlikte bulunması hususunda gönderdiği mektubun alındığı ve bu hususta Akkirman beyine 
hüküm gönderildiği; kendisinin de eskiden olduğu gibi haber toplayıp Leh kralının Beç 
kralına yardım edip etmediğini araştırması; eğer etmiş ise ne kadar akçe veya adam yardımı 
yaptığını teferruatlı olarak bildirmesi; Boğdan tarafına bir saldırı olursa Hasan Bey ile 
birlikte o tarafa akın düzenlemesi; ayrıca Özi nehri kenarında beklemekte olan askerleri de 
daha önce belirlenen güzergâh üzerinden Tımışvar'a göndermesi. 

Budun beylerbeyine 

Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Mehmed konaklara zahîre toplamak üzere o 
tarafa gönderildiğinden, kendisinin konaklara sağ sâlim ulaştırılması için yanına işe yarar 
adamlar katılması. 

12 Zilkâde 973  (31 Mayıs 1566) 

Tatarpazarı kadısına 

Kaza sâkinlerinden olup Samakov ahvaline karışan ve mirî samakovcıları ve 
işçileri azdırıp firar ettiren Mahmud bin Aydın, Hasan bin Bahtiyar ve Kara Ferhad isimli 
şahısların sürgün edilmeleri. 

Valpova dizdarına ve azeb ağasına 

Korşenik ve Valpova adlı konaklara zahîre hazırlamak için gönderilen 
Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Haydar ve Mehmed'in yanına, bu hususta kendilerine 
yardımcı olmak üzere beşer nefer hisar eri ve beşer nefer azeb verilmesi. 

Yemen beylerbeyine 

San‘a'da bulunan kul tâifesine hazine lâzım olduğunda veya düşmana karşı 
asker yardımı gerektiğinde, San‘a beylerbeyine yeterli miktarda hazine ve asker verilmesi. 
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San‘a beylerbeyine 

San‘a'dan Hindistan taraflarına silah ve gümüş âletler satıldığı duyulduğundan, 
kul tâifesi ile reâyâya tenbih edilerek bunun önlenmesi ve dinlemeyenlerin haklarından 
gelinmesi. 

Yemen beylerbeyine 

San‘a'da bulunan kul tâifesi, ümenâ ve ummâldan, Yemen'e kaçanların 
yakalanması ve istenildiğinde teslim edilmesi. 

Semendire beyine 

Gönderdiği mektupta suların geçit vermemesi sebebiyle köprünün ancak 
Böğürdelen'in altında kurulmasının mümkün olduğunun bildirildiği; bu durumda on gemi 
ilâvesiyle köprünün Sebeş'te eski yerinde kurulması mümkün ise orada kurulması, değil ise 
arzolunduğu üzere Böğürdelen'in altında kurulması ve köprü ile eski menziller arasında kaç 
menzilin olacağı, bu menziller arasındaki uzaklıklar ile buralarda kaç köprünün bulunup kaç 
köprüye daha ihtiyaç olduğu hususlarının da ayrıntılı olarak yazılıp bildirilmesi; ayrıca eski 
menzillerdeki zahîrenin yeni menzillere sürülmesi ve Belgrad'da askere satılmak üzere üç 
yüz bin akçelik ekmek ve peskimed pişirtilip hazırlanması; bundan başka, menzillerde köprü 
gereken azmak ve bataklar varsa buralara da köprü yapılması. 

14 Zilkâde 973  (2 Haziran 1566) 

Belgrad'dan yukarıda yol üzerinde bulunan kadılar ile Böğürdelen ve 
İzvornik kadılarına 

Yol üzerindeki kadıların, kadılıkları dahilinde belirlenen konaklarda ordu için 
gerekli olan ekmek, arpa vs. zahîreyi hazırlayarak teslim etmeleri; ayrıca Böğürdelen ve 
İzvornik kadılarının da kazalarına yakın konakların her birine belirtilen miktarlarda zahîreyi 
hazırlayarak götürüp teslim etmeleri. 

Rudnik ve Semendire civarında bulunan kadılara 

Semendire'de konak tayin edilen üç ayrı mahalle yardım için kazaları 
dahilinden belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, vs. zahîrenin hazırlanarak en yakın konağa 
götürülüp teslim edilmesi. 

Semendire kadısına 

Her kadı'nın, kazası dahilindeki konakların durumunu araştırıp ıslahı gereken 
yerlerini ıslah ettirip köprü yapılması gereken yerlere müteaddid köprüler yaptırması ve 
azmak olan yerler ile konaklar arasındaki uzaklıkları bildirmesine dair daha önce gönderilen 
emir üzerine Akkilise, Ralya ve Hisarlık isimli yerlerin daha önceden konak oldukları, bu 
konakların birbirinden uzaklıklarının fazla olmadığı, konaklar arasındaki azmaklar ve 
bataklar üzerindeki köprülerin eskisi gibi tamir edildiği ve zahîrenin tedârik edilmek üzere 
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olduğuna dair gönderdiği mektubun alındığı; ancak her konakta bulunan batak ve azmaklara 
bir köprü yetmeyeceğinden, ikişer üçer köprü yapılması ve her konağa yeteri kadar zahîre 
hazırlanması; gerekirse zahîre hususunda civar kadılardan da yardım istenmesi. 

Belgrad'a varıncaya kadar yol üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Ordu yola çıktığından, askerlerin gece yolculuğu esnasında geçeceği yerlerde 
hububat tarlalarını çiğnememeleri için reâyâya tenbih edilerek yol etrafındaki hububat 
tarlalarının kenarlarına hendek kazdırılması. 

Ürgüp kadısına 

Niş kazasına bağlı Ilıca-ı Niş'te üç gün konaklanacağından, belirtilen mik-
tarlarda ekmek, arpa alef vs. zahîrenin hazırlanarak adı geçen mahalle gönderilmesi. 

Nâzır Mü’min'e 

Kendisine ulaşan fermanda, sular geçit vermez ise köprünün aşağıda Vepro 
köyü yakınında, kerestenin hazır olduğu yerde yaptırılması ve eski konaklar ile köprüye 
ulaşılıp ulaşılamayacağının bildirilmesinin emredilmesi üzerine yapılan araştırmada, 
yukarıda suların geçit vermediği, eski konaklar ile köprüye varmanın da mümkün 
olmadığının görüldüğü ve köprü yapımına başlanılmış olup on iki güne kadar bitirileceğine 
dair gönderdiği mektubun alındığı; bu durumda köprünün bitirilmesi için gerekli gayretin 
gösterilmesi ve gönderilen mektupta köprü ile eski konaklar arasında ihdas olunacak yeni 
konaklar hakkında bilgi verilmediğinden bu konunun da teferruatıyla yazılıp bildirilmesi. 

Klis beyine 

Bosna beyinin düşmanın Senika Kalesi'nde toplanmakta olduğunu bildirmesi 
üzerine düşmana karşı hazırlıklı olması hususunda adı geçene emir gönderildiği; kendisinin 
de bu hususta hazırlıklı bulunup düşmanın saldırması halinde Bosna beyine yardım etmesi. 

Akıncı Beyi Süleyman Bey'e 

Daha önce kendisine akın için Bosna beyinin yanına gitmesinin emredildiği; 
ancak düşmanın Bosna'ya saldırma ihtimali üzerine akından vazgeçildiğinden kendisinin de 
vazgeçip doğru yoluna devam etmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Vefat eden Remmal Haydar'ın oğlunun yanında subaşı ve muhtesib olan 
şahıslar hakkında şikâyette bulunulduğundan, adı geçenlerin Remmal'in oğluna buldurulup 
Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Sefer için yola çıkıldığında halkın ekili tarlalarının ve çayırlarının çiğnetil-
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memesi ve kimseden karşılıksız bir şey aldırılmaması için askerlerin iyi zaptedilmesi. 

Bosna beyine 

Daha önce kendisine Bosna'nın muhâfazası için yerine adam bırakarak sancağı 
askeriyle birlikte orduya katılmasının emredildiği; ancak kendisinin gönderdiği mektupta ise 
düşmanın Senika ve İstolca kalelerinde toplanmakta olduğunun bildirildiği; bu durumda 
kendisinin orduya katılmayıp sancağının zaîm ve sipâhileri ve Bosna'dan avârız 
alınmamasına karşılık halktan toplayacağı askerlerle birlikte memleketin muhâfazasında 
bulunup düşmandan memlekete her hangi bir zarar gelme ihtimali kalmadıktan sonra orduya 
katılması; ayrıca bazı müfsidlerin akına çıkılacağı sırada akını düşmana haber verdikleri 
duyulduğundan, suçu sâbit olanlardan birkaçının başkalarına ibret olmak üzere haklarından 
gelinmesi. 

Sofya, Dobniçe ve Ilıca kadılarına 

Yüz koyuna celep yazılıp daha sonra celeplerin iflas eden ve vefat edenlerini 
teftiş için görevlendirilen Cafer Çavuş tarafından çeşitli kişilerin şahitliği ile iflas ettiği tesbit 
edilerek müflis defterine kaydedilen ve Dobniçe kadısı tarafından eline sicil sûreti verilen 

Seyodayken ( ) adlı zimmî, bazı ehl-i garaz kişilerin sözü ile tekrar celep 
yazıldığına dair şikâyette bulunduğundan, bu hususun teftişi için mübaşir tayin edilen 
Mahmud ile beraber gerekli araştırmanın yapılması ve durum arzedildiği gibi ise adı geçenin 
yerine başka birinin celep yazılması. 

Medine-i Münevvere kadısına ve Şeyhü'l-Harem'e 

Medine-i Münevvere'de Bâb-ı Rahmet'deki Kayıtbay Vakfı'na ait su 
mahzeninin bazı kişiler tarafından işgal edildiği bildirildiğinden, durum arzedildiği gibi ise 
işgalcilerin buradan çıkarılmaları ve bundan sonra da kimsenin vâkıfın şartına aykırı iş 
yapmasına izin verilmemesi. 

Ilıca kadısına 

Ilıca'da bir iki gün konaklanacağından belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, alef 
vs. zahîrenin hazırlanması. 

Anadolu ve Karaman beylerbeyilerine 

Mustafapaşa Köprüsü'nden geçerek Belgrad'a doğru ordunun iki menzil 
gerisinden gelmeleri ve ileriye geçmemeleri; ayrıca askerlerini gereği gibi zaptedip halkın 
mahsulünü çiğnetmemeleri ve kimseden karşılıksız birşey alınmasına müsaade etmemeleri. 

İsfirlik Banası kadısına 

Konak olarak belirlenen yerlere zahîre tedârikinde yardım edilmesi ve 
köprülerin ve batakların tamir edilmesi hususlarında daha önce gelen emirler üzerine 
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köprülerin tamir edildiği, fakat memlekette zahîre sıkıntısı çekildiğine dair gönderdiği 
mektubun alındığı; ancak zahîre tedâriki önemli olduğundan, hiçbir bahâne göstermeden 
belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, alef vs. zahîrenin konaklarda hazırlanması ve köprü 
tamiri ile zahîre tedâriki hususunda noksan birşey bırakılmaması. 

Yagodine adlı yerin kadısına 

Yagodine adlı yer konak tayin olunduğundan, sözkonusu konakta belirtilen 
miktarlarda ekmek, arpa, alef vs. zahîrenin hazırlanması. 

Yagodine'nin bağlı bulunduğu kadılığın civarında olan kadılara 

Yagodine adlı yer konak tayin olunduğundan, her bir kazadan, belirtilen 
miktarlarda ekmek, arpa, alef vs. zahîrenin tedârik edilip adı geçen konağa gönderilmesi. 

Bana kadısına 

Kazada bulunan Aksem adlı yer konak tayin olunduğundan, sözkonusu 
konakta belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, alef vs. zahîrenin hazırlanması. 

Koçanya ve Ürgüp kadılarına 

Bana kazasına bağlı Aksem adlı yer konak tayin olunduğundan kazaları 
dahilinden belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, alef vs. zahîrenin hazırlanarak sözkonusu 
konağa gönderilmesi. 

15 Zilkâde 973  (3 Haziran 1566) 

Kral oğluna nâme-i şerif 

Erdel a‘yanı, beyleri ve askerlerini vilâyetin muhâfazasında bırakıp kendisinin 
Belgrad'da orduya katılmak istediğine dair gönderdiği mektubun alındığı; ordu ondördüncü 
menzilde Belgrad'a varacağından, o zamana kadar yetişmesi mümkün ise orduya katılması, 
eğer mümkün değilse, vilâyetine düşman tarafından zarar gelmesi ihtimaline karşı beyleri ile 
birlikte vilâyetinin muhâfazasında kalıp, daha sonra uygun bir yerde orduya katılması. 

Tımışvar beylerbeyine 

Onbeş akçe ile beşli ağası olan Gazanfer'e on iki bin akçelik timar için hüküm 
verilmişken, tekrar on beş akçe ile beşli ağalığına arzolunduğu, ancak hile ile beratını yirmi 
iki akçe olarak çıkarttığı bildirildiğinden, elindeki beratın incelenmesi ve belirtilen 
hususların doğru olduğu ortaya çıkarsa hapsedilip beratının elinden alınarak Südde-i saâdet'e 
gönderilmesi ve yerinin başkasına tevcih edilmesi. 

Samakov kadısına 

Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Mehmed tarafından, Samakov'da yapılacak bazı 
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mirî masraflar için yanında bulundurduğu hazinenin korunması gerektiği bildirildiğinden, 
hazinenen başına nöbetçi konularak muhâfazasının sağlanması. 

Alacahisar kadısına 

Parakin kadılığı dahilindeki konakların zahîresinin tedârikine yardım için 
belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, odun vs. zahîrenin hazırlanarak bizzat konaklara getirilip 
teslim edilmesi. 

İsfirlik ve İsfirlik Banası kadılarına 

Kazaları dahilindeki Alekseniçe ve Yabokofça adlı konaklara belirtilen 
miktarlarda ekmek, arpa, odun vs. zahîre hazırlanarak götürülüp teslim edilmesi. 

Köstendil kadısına 

Köstendil'de tutuklandığı bildirilen kalpazanların muhâfaza edilerek 
durumlarının seferden sonra görüşülmesi. 

Yeniçeri ağasına 

Yeniçerilerle birlikte Belgrad'dan karşı tarafa geçilmesi gerektiği, ancak suların 
elvermemesi yüzünden karşıya geçilemediği ve Belgrad önünde de köprü kurmanın 
mümkün olmadığı, bu sebeple gemiler ile Belgrad'dan Zemun'a geçmek mümkün ise 
Semendire beyinden gemiler istenerek karşıya geçilmesi; eğer gemi ile geçmek mümkün 
değil ise Böğürdelen'de kurulacak köprüden geçilmesi ve nereden geçildiği hakkında bilgi 
verilmesi. 

Semendire ve Belgrad dizdarlarına 

Gemilere zahîre ve silah yüklenmesi, köprü yapılması vb. hizmetlerde istihdam 
edilmek üzere Semendire beyine istediği kadar hisar eri verilmesi. 

16 Zilkâde 973  (4 Haziran 1566) 

Edirne Muhâfızı Mustafa Paşa'ya 

Edirne yakınlarındaki Sazlıdere'de beş altı adamın ehl-i fesâd tarafından 
öldürüldüğü duyulduğundan, kâtillerin ve o bölgedeki diğer ehl-i fesâdın yakalanarak şer‘an 
sâbit olan suçlarına göre cezalandırılmaları. 

Lalaya 

Koçhisar ve Tosya arasındaki bazı yerlerde adam katlolunup, mallarının 
yağmalandığı duyulduğundan, sözkonusu bölgede meydana gelen katl vakaları hakkında 
bilgi verilip ehl-i fesâdın yakalanarak haklarından gelinmesi ve yolların güvenliğinin 
sağlanması. 
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Kocaili Beyi Ali Bey'e 

Semendire Beyi Bayram Bey'in mektup göndererek, Tuna nehrinin taşması 
sebebiyle köprünün ancak Zemun karşısında kurulmasının mümkün olduğunu bildirmesi 
üzerine kendisine arzettiği yerde köprüyü yapmasının emredildiği; kendisinin de gemi ile 
mühimmâtın Zemun'a nakledilmesi ve muhasarada kullanılacak olan Semendire ve 
Belgrad'daki topların da yuvalakları ve diğer mühimmâtıyla birlikte gemilere yüklenerek 
emredilen yere ulaştırılması konularında Bayram Bey'e yardım etmesi. 

Şehirköy kadısına ve sâbık Angelikasrı kadısı olan Mevlâna Mehmed'e 

Şehirköy kazasında bulunan Mahmud hakkında bazı köylerden gelen 
şikâyetlerin defterinin gönderildiği ve bu konuda İvaz Çavuş'un mübaşir tayin edildiği; 
gönderilen defterdeki hususlar ile sair davacı olanların davalarının görülüp hakkı sâbit 
olanların haklarının iade edilip adı geçenin üzerine sabit olan suçların bildirilmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Ordunun Belgrad'a yaklaştığı, yeniçerilerin ve nüzülün öbür yakaya 
geçirilmesinin gerektiği ve bunun için yeniçeri ağasına hüküm gönderildiği; sözkonusu 
nüzülün İzvornik'deki gemiler getirtilerek onlara yüklenip karşı tarafa geçirilmesi; 
yeniçerilerin de Belgrad'dan Zemun'a geçirilmesi mümkün ise bunun için gemi tedârik 
edilmesi, köprüden geçilmesi tercih edilirse bir an önce Böğürdelen'de köprü inşâasına 
başlanması; ayrıca hisar mühimmâtı için gerekli kazma ve küreklerin gemilere yüklenmesi; 
bu hususlarda hisar erenlerinin kendilerine yardımcı olmaları için dizdarlara hüküm 
gönderildiğinden, onların da getirtilip istihdam edilmesi ve oraya gönderilen Mehmed 
Çavuş'un köprü yapımında görevlendirilmesi. 

Kocaili Beyi Ali Bey'e 

Kopan sancağı Beyi Sinan'ın haber almak için yakalayıp İstanbul'a gönderdiği 
esirlerden birini, yolda voynuk sûretine sokarak kaçırmaya teşebbüs eden Voynuk Lazari'nin 
kendisine gönderildiği; adı geçenin zincire vurulup küreğe konulması. 

17 Zilkâde 973  (5 Haziran 1566) 

Boğdan voyvodasına 

Boğdan'ın muhâfazasına tayin olunan yeniçerilerin mevâcib defterinin 
gönderildiği; mevâciblerin bu deftere göre ödenip, Boğdan haracından mahsub edilmesi. 

Gelibolu kadısına 

Gelibolu'daki acemi oğlanlarından birisinin Malkara kadısı yanında iken 
kadı'nın hizmetkârları tarafından öldürülüp altınlarının çalındığı bildirildiğinden, Malkara 
kadısına, hizmetkârları buldurularak bu hususun teftiş edilmesi ve hizmetkârların suçları 
sâbit olursa altınların tahsil edilip kendilerinin hapsedilmesi ve sonucun bildirilmesi. 
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Sâbık Budun Defterdarı Mehmed Çelebi'ye 

Sefer için toplanan mirî zahîreyi getirmek üzere kendisinin emin tayin edildiği 
ve Semendire Beyi Bayram Bey'e de zahîre nakli için gerekli gemileri hazırlayıp zahîreyle 
birlikte teslim etmesi hususunda hüküm gönderildiği; Bayram Bey'den zahîreyi teslim alarak 
Tuna'ya gönderilen gemilere kaptan tayin edilen Kocaili Beyi Ali Bey ile birlikte boş 
gemilere yükletip getirmesi. 

Semendire Beyi Bayram Bey'e 

Budun defterdarı olup sefer için toplanan mirî zahîreye emin tayin edilen 
Mehmed'e zahîrenin gemilerle nakledilmesinin emredildiği; Ösek ve İzvornik'de bulunan 
boş gemilere alabildiği kadar zahîreyi yükleterek defteriyle birlikte Mehmed Bey'e teslim 
edip göndermesi. 

Kocaili Beyi Ali Bey'e 

Sefer için toplanan zahîreye emin tayin edilen Budun Defterdarı Mehmed'e 
zahîrenin gemilerle taşınmasının emredildiği; gerek zahîrenin gemilere yüklenmesi ve 
gerekse gemilerin güvenlik içerisinde yerlerine ulaştırılması hususunda kendisine gerekli 
yardımı yapması. 

18 Zilkâde 973  (6 Haziran 1566) 

Pojega beyine 

Gönderdiği mektupta daha önce tedâriki ve inşâsı istenen köprü ve zahîre 
gemileri ile menzillerde çeşitli cins ve miktarlarda ekmek hazırlanması hususlarının bir 
kısmının yerine getirildiği, bir kısmının da yerine getirilmekte olduğu, ancak Drava nehri 
taştığı için köprü yapımında Peçuy ve Mohaç sancakbeylerinin öte yakadan kendisine 
yardımcı olmaları gerektiği hususlarının yer aldığı; bu durumda, Drava nehrinin normal hale 
dönmesini beklemek işleri aksatacağı için elindeki imkânları kullanarak köprü gemileri 
tedârik ve inşâ edip ordu gelinceye kadar köprüyü kurması; bu hususta gerekirse Peçuy ve 
Semendire beylerinden de yardım istemesi; ayrıca ordu için yirmi bin koyun tedârik edip 
münasip bir yerde muhâfaza etmesi. 

Sirem beyine 

Varadin'de köprü kurulması gerekirse ne kadar gemiyle, nerede kurulabileceği 
ve Drava nehriyle diğer nehirlerin taşıp taşmadığının araştırılması; ayrıca daha önce 
emrolunan koyun ve cerahor hazırlanması hususlarının ne durumda olduğunun da ayrıntılı 
olarak yazılıp bildirilmesi ve ordu için yirmi bin koyun tedârik edilerek münasip bir yerde 
muhâfaza edilmesi. 

Pojega, Sirem ve Üsküp beyleri ile Alaca kadısına ve Temürhan Çavuş'a 

Sefer için livaları dahilinden tedâriki emrolunan koyunlar henüz 
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getirilmediğinden, belirtilen miktarda koyunun, sahipleri veya vekilleri vasıtasıyla ordu 
varmadan Belgrad'a ulaştırılması. 

Samakov kadısına 

Ordu için gerekli olan nal ve çivileri tedârik ederek arabalar ile Belgrad'a 
göndermesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Vulçıtrın, İzvornik, Alacahisar, Vidin ve Niğbolu sancaklarından akçe ile 
alınan zahîre Belgrad'a gelmiş ise oradan nüzül ile birlikte geçirilmesi; ayrıca yukarı gidecek 
şaykaların pırankıları ile diğer malzemelerinin de hazırlanması. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Pojega beyinin gönderdiği mektupta, kendisinden istenen gemilerin 
hazırlandığı ve köprü için de otuz altı adet gemi yaptırıldığı, ancak Drava nehrinin 
görülmemiş bir şekilde taşmasından dolayı köprü yapma imkânı olmadığı ve bu durumda 
gemilerin de yetersiz kalacağı bildirildiğinden, adı geçene köprülerin durumunu inceleyip, 
yeniden inşâ etmek veya zahîre gemilerinin üzerinde değişiklik yaparak kullanmak gibi 
yollarla meseleyi halletmesi için emir gönderildiği; kendisinin de, adı geçen bey tarafından 
köprü için kullanılmak üzere zahîre gemileri istenirse, yeteri kadar gemi göndermesi; köprü 
Böğürdelen'de kurulacak olursa Belgrad ile arasında kaç konak olduğunu bildirmesi ve bu 
konaklarda bataklık yerler var ise oralarda da köprü yaptırması; ayrıca menzillerde askerler 
için yeterli miktarda zahîre hazırlatması. 

Peçuy Beyi Hamza Bey'e 

Pojega beyi tarafından gönderilen mektupta, kurulması emredilen köprülerin 
nehrin taşmasından dolayı kurulamadığının bildirilmesi üzerine, adı geçen beye gemi inşâ 
ederek veya zahîre gemilerinden faydalanarak mutlaka köprü kurmasının emredildiği; 
kendisinin de bu konuda Pojega beyi ile görüşerek, köprü kurulacak yerlerdeki bataklıkları 
veya fazla akıntı olan yerleri tesbit etmesi ve ordu oraya varmadan köprü kurulmasına 
düşman tarafından engel olunma ihtimali olup olmadığı hususu ile köprü kurulması için 
uygun olan yerleri bildirmesi. 

Radonik [Rudnik] ve Koçanya kadılarına 

Daha önce kendilerine imal etmeleri emrolunan tüfek yuvalaklarından ne 
kadarının imal edilip Belgrad'a gönderildiğinin ve geriye ne kadar kaldığının, kalanların da 
ne zamana yetiştirileceğinin bildirilmesi. 

Semendire beyine, Kocaili Beyi Ali Bey'e, Semendire ve Belgrad dizdarlarına 

Gemilerde ve kalelerde bulunan silahların görülerek Belgrad'a gidecek 
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silahların gemilere yükletilmesi hizmeti ile Dergâh-ı muallâ Topçuları Ağası Pîrî 
görevlendirildiğinden, kendisine bu hususlarda gerekli yardımın yapılması. 

Kocaili beyine 

Şu anda hangi bölgede bulunduğu, gemilerin yerlerine ulaşıp ulaşmadığı, 
Semendire ve Belgrad'da kale kuşatması için kullanılacak top ve mühimmâtın yüklenip 
yüklenmediği ve diğer durumlar hakkında gerekli bilgileri yazıp göndermesi. 

Vidin kadısına 

Daha önceki emir gereğince ordu için hazırlanan koyunların sahipleri ya da 
vekilleri vasıtasıyla Belgrad'a doğru sürülüp ulaştırılması. 

Vidin sancağı kadılarına 

Ordu için hazırlanması ve Belgrad'a gönderilmesi emredilen otuz bin koyun 
henüz gönderilmemiş olduğundan, her birinin kendilerine emredilen miktarda koyunu 
tedârik tedârik edip, toplam otuz bine tamamlayarak, sahipleri veya vekilleri vasıtasıyla ordu 
varmadan önce Belgrad'a ulaştırmaları. 

Berkofça kadısına 

Ordu için kazası dahilinden tedâriki istenilen bin beş yüz koyun henüz 
gelmediğinden, istenilen miktardaki koyunun âcilen hazırlanarak gönderilmesi. 

Semendire beyine 

Vezir Pertev Paşa'nın istediği bütün silah, mühimmât vs. nin cebehânede 
mevcut olandan verilmesi; ayrıca Koçanya ve Rudnik madenlerinde işlenen ve Belgrad'a 
gönderilmesi emredilen fındıkların gelip gelmediğinin ve geldi ise miktarının da bildirilmesi. 

Samakov, Şehirköy, Radomir, Berkofça, Kratova, Ustrumca, Tikveş, 
İvranya, İştib ve Üsküp kadılarına 

Daha önce kendilerine, kazaları dahilinden belirtilen miktarlarda koyunun 
Belgrad'a gönderilmesinin emredildiği; kendilerinin ise Dergâh-ı muallâ çavuş oğullarından 
Nebi'ye verdikleri arzlarda, koyunların gönderilmek üzere olduğunu bildirdikleri; konunun 
önemine binaen koyunların geciktirilmeden sahipleri veya vekilleri vasıtasıyla âcilen 
Belgrad'a ulaştırılması ve bu konuda hiçbir şekilde ihmal gösterilmemesi. 

Thaçka [Çaçka] kadısına 

Gönderdiği mektupta, tayin olunan konak yeri için tedâriki emrolunan zahîreyi, 
halkın kaçması ve bulunduğu toprağı terketmesi yüzünden toplayamadığını ve emredilen 
miktar kadar da toplamasının imkânı olmadığını bildirdiği; bu konuda gerekli ihtimamın 
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gösterilmesi ve istenilen miktarda zahîrenin toplanarak yarısının Batiçne, yarısının ise 
Akkilise konaklarına götürülmesi.* 

* Hükmün sonunda zahîrenin teslim yerinin Eskihisarlık olarak değiştirilmesi hakkında yeni 
bir hüküm gönderildiğine dair kayıt vardır. 

19 Zilkâde 973  (7 Haziran 1566) 

Sâbık Budun Beylerbeyi olup İstanbul muhâfazasında bulunan İskender 
Paşa'ya 

Malkara kadısı tarafından gönderilen mektupta hırsız, eşkıya ve ehl-i fesâdı 
yakalamakla görevli Evren kethüdâ adlı sipâhinin sefere gittiği, onun yerine Gelibolu'da 
oturan hâssa reislerinden Hüsam Reis'in bu görevin üstesinden gelebileceği bildirildiğinden, 
ehl-i fesâdın takibi ve yakalanması hususunda Malkara kadısı tarafından adam talep 
edildiğinde adı geçen reisin veya bir çavuşun gönderilmesi. 

Erdel kralına 

Düşmanın silah ve asker durumu, halkdan yardım için hayli kuvvet topladıkları 
ve şu anda çok güçlü bir durumda olduklarına vs. ye dair gönderdiği mektubun alındığı; 
daha önce gönderdiği mektupta da Belgrad'da orduya katılmak isteğini bildirmiş olduğu; bu 
hususta kendisine gönderilen nâme-i hümâyunda belirtildiği şekilde hareket etmesi ve 
düşman hakkında elde edeceği bilgileri iletmeye de devam etmesi. 

Eflak voyvodasına 

Erdel kralı ile birlikte hareket edip adamları geldiğinde her türlü ihtiyaçlarının 
karşılanarak yol emniyetlerinin sağlanması ve düşman hakkında elde edilecek bilgilerin 
iletilmesi. 

Samakov kadısına ve Mehmed Çavuş'a 

Mismar ve lenger gibi Tersâne-i Âmire mühimmâtının Hacı Mehmed 
marifetiyle işletilmesi. 

[Niğbolu Beyi] Mehmed Han'a 

Niğbolu'da bulunan gemilerin Demirkapı'ya geçmeyip Vidin taraflarında 
bulunduğunun haber alındığı ve âcilen Belgrad'a gelmelerinin gerektiği; bu sebeple 
sipâhilerle birlikte gemileri vakit kaybetmeden Belgrad'a ulaştırması ve oradan 
beylerbeyinin yanına gitmesi. 

Ordu-yı hümâyun'dan Hram'a, Hram'dan Kral oğluna varıncaya kadar yol 
üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Kral oğlu'nun adamı Petri ve üç yoldaşı Kral oğlu'na gönderildiğinden, 
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geçtikleri yerlerde gereken yardımın yapılması, ihtiyaçlarının giderilmesi ve sağ sâlim 
gidecekleri yere varmalarının sağlanması. 

Şehirköy kadısı ile Angelikasrı sâbık Kadısı Mevlâna Mehmed'e ve İvaz 
Çavuş'a 

Sâbık Şehirköy Kadısı Mahmud ve bazı sipâhiler hakkındaki şikâyetleri hâvi 
defter sûretinin kendilerine gönderildiği; adı geçenin ve sipâhilerin hak üzere teftiş edilerek 
üzerlerine sâbit olan hakların alınıp sahiplerine verilmesi ve sâbit olan suçlarının 
bildirilmesi. 

Novaberde, Kratova, Srebreniçe, Vulçıtrın, Blasençe ve Zaplana kadılarına 

Daha önce gönderilen hükümde her kazadan sefer için hendek kazıcı ve 
lağımcı gönderilmesinin emredildiği, ancak şimdiye kadar kimsenin gelmediği; emir gereği 
her kazadan âcilen hendek kazıcı ve lağımcı tedârik edilip bölükbaşılarıyla Ordu-yı 
hümâyun'a gönderilmesi; aksi takdirde ihmali görülenlerin cezalandırılacağı. 

İstanbul Hâfızı İskender Paşa'ya 

İstanbul'da hırsızlık olayları meydana geldiği duyulduğundan bunlara karşı 
dikkatli olunması, levend tâifesinin kontrol edilerek kefili olmayanların şehirden 
uzaklaştırılması ve İstanbul'da kefilsiz kimse bırakılmaması; ayrıca Malkara'da çadır basarak 
adam öldürenlerden iki tanesinin yakalanarak siyâset olunduğu, suç ortağı olan iki kişinin 
ise Ergene Köprüsü'nde bir evde kaldıklarının ve reislerinin Kazdağı'ndan Divane Hüseyin 
olduğu belirlendiğinden, bu kişilerin de yakalanmaları için gereken gayretin gösterilmesi ve 
suçları sâbit görülürse haklarından gelinmesi. 

20 Zilkâde 973  (8 Haziran 1566) 

Alacahisar kadısına 

Yabokofça, Şoylak ve Senirçe adlı yerler konak tayin olunduğundan, buralara 
belirtilen miktarlarda arpa ve ekmek hazırlanması ve Ordu-yı hümâyun geldiğinde zahîre 
hususunda herhangi bir sıkıntıya meydan verilmemesi. 

Şehirköy kadısına 

Kendisinden önceki kadı tarafından asker için halktan arpa toplanıp anbara 
konulduğu, ancak arpanın askere verilmeyip anbarda kaldığı haber alındığından, konuyla 
bizzat kendisinin ilgilenerek toplanan zahîreyi kimlerden alınmış ise tekrar sahiplerine iade 
etmesi ve kimden ne kadar arpa alınıp ne kadar iade edilmişse defterini tutup Südde-i 
saâdet'e göndermesi; bu işi emredildiği şekilde halletmediği takdirde kendi âkıbetinin de 
önceki kadının âkıbeti gibi olacağı. 
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Çaçka kadısına 

Toplanan zahîre yetersiz olduğundan daha fazla zahîre toplanması ve bundan 
sonra toplanacak zahîrenin tamamının Eskihisarlık konağına gönderilmesi. 

Venedik Doju Bronimos Pribol'a ( ) nâme-i hümâyun 

Saray-ı Atik Ağası Ali Ağa'ya olan borçlarını ödemeyip Venedik'e giden 
Aleksandra ve kardeşinin borçlarının tahsil edilip, kendilerinin ve borcun tahsili için 
Venedik'e gönderilen ancak orada irtidad eden Dergâh-ı muallâ kapıcılarından Mehmed'in 
yakalanıp Südde-i saâdet'e gönderilmeleri. 

Sâbık Budun beylerbeyi olup İstanbul muhâfazasında bulunan İskender 
Paşa'ya ve Defterdar Hasan Çelebi'ye 

Menzillerde ve geçitlerde haraççıların fazla akçe aldıkları yolunda şikâyette 
bulunulduğundan, bundan sonra haraççıların haracı bizzat mahkemede ve kadı huzurunda 
almaları, haraç dışında mal ve imza akçesi alınmaması; kul tâifesine beratlarında yazılı olan 
akçe dışında fazla akçe almamaları yolunda tenbihte bulunulması ve bu konunun kadılar 
tarafından gereği gibi kontrol edilmesi. 

Mâmrevan Beyi Ömer Bey'e 

Erzurum beylerbeyinin arzına binâen, Havâss-ı hümâyun'a yaramayan 
zevâidden, Kemah, Bayburd, Erzincan, İspir ve Kasirik kalelerinin hisar erenlerine bin beş 
yüz, bölükbaşılarına bin altışar yüz, dizdarlara beşer-altışar bin ve ulûfesi fazla olanlara da 
yedişer bin akçelik timar tevcih edilmesi. 

Vidin beyine 

Yaptırdığı gemileri görevlendireceği sipâhiler ile âcilen Demirkapı'dan çıkarıp 
Belgrad'da Kocaili Beyi Ali Bey'e teslim etmesi ve sancağı sipâhileri ile birlikte 
beylerbeyinin yanına gitmesi. 

Şehirköy kadısına 

Madenci oldukları için celeplikten çıkarılan on iki kişinin yerine kaydedilen 
yeni celeplerin defterinin kendisine gönderildiği; bundan sonra sözkonusu celeplerin her 
sene koyunlarını muntazam olarak göndermelerinin sağlanması. 

21 Zilkâde 973  (9 Haziran 1566) 

Belgrad ve Semendire kadıları ile dizdarlarına 

Vezir Pertev Paşa'ya elli adet darbzen götürmekle görevlendirilen arabacılar 
kethüdâsının darbzenleri almadan arabaları alıp gittiğinin haber alındığından, eğer haber 
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doğru ise kethüdânın geri gönderilip darbzenlerin aldırtılması; ayrıca köprü geçildikten 
sonra Zemun'a kaç konakta gelindiğinin, Zemun'dan Varadin'e kadar kaç menzil 
bulunduğunun, her menzilin uzaklığının ne kadar olduğunun ve Tise suyu hizasından 
gidildiğinde Segedin'e kaç menzilde varılacağının bildirilmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Köprünün nerede kurulması gerektiğine karar verip gemileri ona göre tedârik 
etmesi; eğer Varadin'de kurulacaksa adam gönderip Ösek'teki gemileri de getirterek kendi 
gemileriyle birlikte köprüyü kurdurması ve durumu bildirmesi. 

Pojega beyine 

Köprünün Varadin'de kurulma ihtimali olduğundan, böyle bir durumda ihtiyaç 
duyulduğu takdirde Ösek'de bulunan gemilerin de Semendire beyine gönderilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Zaplana kadısının mektup göndererek Ordu-yı hümâyun ve Istabl-ı Âmire için 
hazırlanan zahîrenin hepsinin Kurşunlu yakınlarında konaklayan Rumeli askeri tarafından 
alındığını ve geride başka zahîre kalmadığını, önceki zahîrenin zaten kaza haricinden tedârik 
edildiğini ve ahalinin tekrar zahîre çıkartmaya kudretleri olmadığını, askerlerin Istabl-ı 
Âmire için hazırlanan zahîreyi çok düşük fiyatla zaptettiklerini bu nedenle Alacahisar 
yakınlarındaki konaklara zahîre yardımında bulunamayacaklarını bildirdiğinden, emrindeki 
askerleri gereği gibi zaptedip ordu ve Istabl-ı Âmire için hazırlanan zahîreyi yağma 
ettirmemesi, ordunun geçeceği konaklara uğramadan doğruca Sirem'e giderek orduyu 
beklemesi ve güzergâh boyunca askerlerin reâyâdan karşılıksız bir şey almamaları için 
gerekli tedbirleri alması. 

Sirem beyine 

Ösek'de köprü kurulmasından vazgeçilip köprünün Varadin'de kurulması 
kararlaştırıldığından, Ösek'deki köprü gemileri ve köprü ağaçlarıyla diğer araç ve gereçlerin 
Varadin'e gönderilmesi için Pojega beyine, Belgrad'da köprüden artan gemi vs. 
malzemelerin gönderilmesi için de Semendire beyine emir gönderildiği; bu gemileri ve 
ihtiyaç duyulan diğer araç gereç ve malzemeleri isteyip köprüyü kurmaya başlaması ve 
köprü döşemesine ağaç yetmezse geri kalanını kendisi tedârik ettirmesi. 

Sirem beyine 

Böğürdelen-Varadin güzergâhında bulunan konaklara zahîre tedârik etmekle 
görevlendirilen kadılara, belirtilen miktarlarda zahîreyi hazırlayarak konaklara getirmeleri 
hususunda sıkı tenbihte bulunulması. 

Pojega beyine ve Semendire Beyi Bayram Bey'e 

Varadin yakınlarında kurulması kararlaştırılan köprü için Ösek'de hazırlanan 
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köprü gemileri, döşeme ağaçları vs. malzeme ile Belgrad'da daha önce yapılan köprüden 
artan gemi, döşeme ağacı ve diğer mühimmâtın âcilen Sirem beyine gönderilerek gönderilen 
malzeme hakkında Sirem beyinden temessük alınıp durumun bildirilmesi. 

İzvornik'den Böğürdelen'e kadar Sava'nın iki yakasında olan kazaların 
kadılarına 

Ordu Böğürdelen yakınlarından geçeceğinden, Böğürdelen'de bulunan 
konaklara belirtilen miktarlarda arpa, ekmek, yulaf ve kapluca hazırlanarak gemilerle veya 
başka yollarla götürülüp teslim edilmesi ve konaklarda zahîre hususunda sıkıntı çekilmesine 
meydan verilmemesi. 

Tımışvar beylerbeyine, defterdarına ve kadısına 

Tımışvar'a gönderilen Pertev Paşa ve emrindeki askerlere, zahîre sıkıntısı 
olduğu söylenerek zahîre verilmediği duyulduğundan, daha önce anbara konan zahireden 
verilerek ya da başka bir yerden tedârik edilerek kendilerine bu hususta sıkıntı 
çektirilmemesi. 

Modava ve Tımışvar kadılarına 

Tımışvar taraflarına gönderilen askerler için zahîreye ihtiyaç bulunduğundan, 
menzillerde belirtilen miktarlarda zahîre hazırlanması. 

Semendire ve Belgrad kadıları ile dizdarlarına 

Seferde kullanılacak topları ve top arabalarını alıp götürmek üzere gönderilen 
arabacılar kethüdâsı, arabaları alıp topları almadan Hram'a gittiğinden, topları almak üzere 
geri döndüğünde, götürdüğü arabalara göre her arabaya ne cins top lâzım ise Belgrad ve 
Semendire'den alması; topların derhal kaleden çıkarılıp gemilere yüklenmesi ve her topa 
ellişer adet gülle verilerek yeteri kadar azeb ve hisar eri ile birlikte Hram'a gönderilmesi; ne 
kadar top çıkarıldığının, kaç gemiye yüklendiğinin ve hangi gün gönderildiğinin de 
bildirilmesi. 

22 Zilkâde 973  (10 Haziran 1566) 

Segedin beyine 

Ordu-yı hümâyun için liva dahilinde koyunu olanlardan bıçağa yarar otuz bin 
erkek koyun tedârik edilerek Ordu-yı hümâyun geldiğinde sahipleri veya vekilleri tarafından 
götürülüp sattırılmasının temin edilmesi. 

Vidin beyine 

Sefer için Vidin'deki gemilerin bir kısmının yola çıktığı, bir kısmının da 
çıkmak üzere olduğu, ancak Niğbolu'dan gelecek gemilerin henüz yola çıkmadığı haber 
alındığından, Vidin'deki gemiler yola çıktıktan sonra gemi çıkarmaya götürdüğü görevliler 
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ile birlikte Niğbolu gemilerinin çıkmasına da yardım etmesi ve gemilerin tamamının yola 
çıkması için gereken gayreti göstermesi. 

Alacahisar kadısına 

Suyun karşıya geçmeye müsait olmamasından dolayı askerler karşıya 
geçemediği ve bu taraftan ilerlemeye karar verildiğinden, karşıda olan konaklarda daha önce 
hazırlanması emrolunan zahîrenin başka bir emir beklemeden âcilen Yabokofça, Şoylak ve 
Köprübaşı konaklarına geçirilmesi; ayrıca Ordu-yı hümâyun için daha önce istenilen 
koyunların da eksiksiz olarak istenen yere götürülmesi, aksi halde görevinden alınıp 
cezalandırılacağı. 

[Niğbolu Beyi] Mehmed Han'a 

Sipahileri alaybeyi ile birlikte gemilere bindirerek boğazı geçirip yukarı 
göndermesi emredildiği halde ne sipâhilerin, ne de gemilerin hâlâ yola çıkmadığı haber 
alındığından, sipâhilerini âcilen gemiler ile yukarı geçirip oradan beylerbeyinin yanına 
gitmesi ve emrindeki askerleri gereği gibi zapturapt altına alarak halka zulmetmelerine 
meydan vermemesi; ayrıca eşya taşıma bahânesiyle halktan araba ve hayvan kiralanıp 
ücretinin ödenmediği duyulduğundan böyle bir şeye izin vermemesi ve hak sahiplerine 
ücretlerinin ödenmesini sağlaması. 

Peçuy Beyi Hamza Beye 

Pojega beyinin mektup göndererek köprü kurulması istenen yerlerde Drava 
nehrinin yükselmesinden dolayı köprü kurulmasının mümkün olmadığını ve başka bir yerde 
köprü kurulması gerektiğini bildirmesi üzerine, kararlaştırılacak yere göre kereste 
hazırlamaları hususunda Pojega ve Sekçuy beylerine emir gönderildiğinden, adı geçen 
beyler ile müşavere edilerek köprü kurulacak yerin tesbit edilmesi ve köprü için yeteri kadar 
kereste hazırlaması. 

Pojega ve Sekçuy beylerine 

Drava nehrinin yükselmesi ve köprü kurulmak istenen yerde köprü 
kurulmasının mümkün olmadığı bildirildiğinden, köprü kurulmaya münasip başka bir yer 
bulunarak ona göre kereste hazırlanıp, durumun bildirilmesi ve daha sonra gelecek emre 
göre hareket edilmesi; bu hususta Peçuy beyine de emir gönderildiğinden, onunla da 
müşavere edilmesi. 

23 Zilkâde 973  (11 Haziran 1566) 

Resava kadısına 

Kazası dahilinde tesbit edilen konaklarda asker için, belirtilen miktarlarda arpa, 
ekmek vs. zahîre hazırlaması ve diğer kadılara da bu hususta yardımcı olması. 
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[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

İnşâsı emrolunan köprü için ne kadar gemi lâzım olduğu, nerede kurulacağı, ne 
zaman biteceği ve eni ve boyunun ne kadar olacağı hususlarında bilgi vermesi. 

Segedin beyine 

Daha önce istenen koyunların dışında, bir miktar da sığır tedârik edilmesi ve 
cerahor yazılıp gönderilmesi gerektiğinden, eğer Solnok beyinin yanında ise izinli olarak 
gelip bu işle kendisinin ilgilenmesi veya güvenilir bir voyvodasını bu iş için 
görevlendirmesi; ayrıca Varadin'den Segedin'e Segedin'den Solnok'a kaç konak olduğu, her 
konağın arasının ne kadar uzaklıkta olduğu ve köprü yapımına elverişli yer olup olmadığını 
da araştırarak ayrıntılı olarak bildirmesi. 

Solnok beyine 

Yanında bulunan Segedin beyi asker için koyun ve cerahor tedârik etme 
hizmeti ile görevlendirildiğinden, bu görevi yerine getirmesi için adı geçene izin vermesi; 
kendisinin de mümkünse sancağı dahilinden asker için koyun hazırlaması ve cerahor 
göndermesi . 

Radonik [Rudnik] kadısına 

Kaza dahilinde toplanan zahîrenin yarısının Batıçne, yarısının da Akkilise 
konaklarına getirilmesi. 

Belgrad Azeb Ağası Pîrî'ye 

Belgrad tarafında mirî hizmete tayin olunduğundan, âcilen Belgrad'a giderek 
görevine başlaması. 

Vidin beyine 

Tuna'ya gelecek gemilere kaptan tayin olunan Kocaili Beyi Ali Bey, Südde-i 
saâdet'e mektup göndererek, Karadeniz'den gelecek gemiler ile Niğbolu gemilerinin 
Tuna'dan yukarı çıkarılması için eskiden olduğu gibi Vidin halkının yardım etmesini talep 
ettiğinden, bu hususta kendisine gereken yardımın yapılması. 

Vidin beyine 

Vidin'deki gemilerin bir kısmının yola çıktığı, bir kısmının da çıkmak üzere 
olduğu fakat Niğbolu'da yapılan gemilerin hiçbirinin Tuna'ya çıkmadığı haber alındığından, 
gemileri çıkarması için Niğbolu beyine emir gönderildiği; Vidin'deki gemileri çıkarmaya 
giden görevlilerin işi bitince Niğbolu'dan gelen gemilerin çıkarılmasına da yardımcı 
olmaları. 
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Vidin beyine 

Ordu-yı hümâyun zahîresi için sancak kadıları tarafından gönderilecek 
koyunları getirmek üzere işe yarar adamlar tayin olunması ve koyunların geciktirilmeden 
Ordu-yı hümâyun'a yetiştirilmesi. 

Belgrad'dan ötede olan Mozaviçe, Grabofça, Debriciye, Pridoriçe ve 
Köprübaşı konaklarının bulunduğu yerlerin kadılarına 

Askerlerin zahîre ihtiyacı için, tayin olunan konakların her birinde biner müd 
arpa, alef, mahlûta ve yüz bin akçelik ekmek hazırlanması. 

Belgrad, Böğürdelen, İzvornik ve Tuzla kadılarına 

Askerin konaklaması için Belgrad'dan Köprü'ye kadar Moraviçe, Grabofça ve 
Pridoriçe köyleri konak yeri olarak tayin olunduğundan, buralara yakın yerlerden 
geciktirilmeden her konağa biner müd arpa, alef, mahlûta ve yüz bin akçelik ekmek tedârik 
edilmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Parakin kazasından tedârik olunan un ve arpanın mirî gemilerle Semendire 
anbarlarına götürülmek üzere iken Vezir Pertev Paşa'nın maiyyetinde bulunan askerlerin 
zahîre sıkıntısı çekmeleri üzerine Hram İskelesi'ne götürüldüğü duyulduğundan, bundan 
sonra zahîrenin başka yere gönderilmemesi ve Semendire'ye götürülüp anbarlara konması. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Top nakli için on adet geminin mevcut olduğu ancak kazma kürek vs. hırdavat 
için gemiye ihtiyaç duyulduğu bildirildiğinden, bunlar için de yeteri kadar gemi tedârik 
olunması, ayrıca dört adet de at gemisi hazırlanması; rutubetlendiği duyulan barutun da 
orada bulunan topçubaşı nezaretinde havaların müsait olduğu zaman serilip kurutulması. 

Semendire ve Hram kadılarına 

Gemileri çıkarmak için Köprü'ye gidecek olan Mehmed Han'a yeteri kadar 
şayka verilmesi. 

Topçubaşına 

Semendire Beyi Bayram Bey tarafından on adet bünyadlı top gemisinin 
yapımının bittiği bildirildiğinden, bunlardan beşine top ve top mermileri ile gemilerin 
alabileceği kadar kürek ve kazma yüklenmesi ve hazır olarak bekletilmesi. 

Topçubaşına 

Top arabaları tekerleği, top döşemesi ve metris damları için lâzım olan kiriş ve 
metris damı ağacının, bu işle görevlendirilen Dergâh-ı muallâ arabacılarından Rüstem ve 
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arkadaşları tarafından Belgrad'da hazırlandığı bildirildiğinden, bu malzemelerin gemilere 
yükletilmesi ve hazır olarak bekletilmesi. 

İzvornik sancağı kadılarına 

Semendire beyi tarafından gönderilen mektupta Belgrad'a getirilip teslim 
olunması gereken zahîre ve kürekçilerin henüz gelmediği bildirildiğinden, emrolunan zahîre 
ve kürekçilerin âcilen götürülüp teslim edilmesi. 

İzvornik beyine ve Böğürdelen kadısına 

Daha önce gönderilen emir gereğince istenen cerahor ve zahîrenin, halkın 
çeşitli bahâneler öne sürmesi ve sancakbeyinin gerekli yardımı yapmaması sebebiyle 
gönderilemediği bildirildiğinden, bu konuda görevlilerin birbirleriyle yardımlaşması; 
knezlerin, papazların ve a‘yânın çağrılarak bu konuda kendilerine gerekli tenbihte 
bulunulması; ayrıca gemilerin de âcilen gönderilmesi ve gecikme sebebinin bildirilmesi; aksi 
halde muhalefette bulunanların cezalandırılıp, ihmali görülen görevlilerin görevden 
alınacakları. 

Tuna'ya gidecek gemilere kaptan tayin olunan Kocaili Beyi Ali Bey'e 

Pertev Paşa'ya Belgrad'dan on adet şahî ve kırk adet hurde darbzen verilmesi 
emrolunduğu, ancak paşa darbzenlerin arabalarını alıp derbzenlerin kendisindeki 
darbzenlerden verilmesini istediğinden, paşaya yanında götürdüğü gemi mühimmâtından on 
adet şahî ve kırk adet hurde darbzen vermesi ve onların yerine de Belgrad'da bulunan 
darbzenleri alması. 

24 Zilkâde 973  (12 Haziran 1566) 

Karaman beylerbeyine 

Askerin zaptı için gönderilen İskender Çavuş'un bazı alaybeyileri ile güvenliği 
sağlamakta olduğu, fakat bazı kapı halkı, Anadolu tâifesi, akıncı vs. tâifenin Karaman askeri 
arasına karışıp fesad çıkarttıkları ve dirlikleri bilinemediğinden cezalandırılamadıkları 
bildirildiğinden, askerin gereği gibi zaptedilip, bu davranışları yapanların yakalanması ve 
özellikle akıncı tâifesinden olanların haklarından gelinmek üzere Ordu-yı hümâyun'a 
gönderilmesi. 

Alacahisar kadısına 

Gönderilmesi istenen koyunlara Havâss-ı hümâyun eminlerinin karşı çıktığı 
bildirildiğinden, her kimde koyun varsa tayin olunduğu üzere gönderilmesi ve karşı 
çıkanların isimlerinin bildirilmesi. 

Semendire beyine 
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Kükürde ihtiyaç duyulduğundan her kimde kükürt varsa satın alınması. 

25 Zilkâde 973  (13 Haziran 1566) 

Klis Beyi Hüsrev Bey'e 

Klis'te Blay sahrâsı adıyla bilinen yerleri, vilâyetin tahriri sırasında bazı 
şahısların, kendi üzerlerine maktû kaydettirerek oraya gidip yerleşmek, etrafı imar ve ihya 
etmek isteyen kişilere engel oldukları, halbuki bu arazinin otuz yıldan bu yana boş ve 
verimsiz olduğu, engel olan şahısların hiçbir şekilde araziyi işlemedikleri ve boş bıraktıkları 
bildirildiğinden, arazinin oralara gelip yerleşmek ve ziraaat etmek isteyenlere tahsis 
edilmesi, üzerimize maktûdur diye engel olanların dikkate alınmaması; ayrıca Lika 
nahiyesindeki tamire muhtaç olduğu arzedilen kale ile diğer harap kalelerin de tamir 
ettirilmesi. 

Varadin kadısına 

Dimitrofça kazasında tayin olunan üç konağa kendisin de zahîre tedârik ederek 
yardımda bulunması. 

Semendire beyine 

Böğürdelen'de kurulan köprü tamamlandıktan sonra Varadin'de kurulması 
kararlaştırılan köprü için mümkün olursa kendisinin bizzat giderek ilgilenmesi, mümkün 
olmaz ise işe yarar bir adam ile köprü yapımından anlayan bir mimar göndererek köprünün 
kurulmasına yardımcı olması; köprü yapımı için gemi yetmezse Sirem ve Pojega'da bulunan 
at gemileri ile zahîre gemilerinin kullanılması; ayrıca Böğürdelen'de kurulmakta olan 
köprünün son durumu hakkında da bilgi verilmesi. 

Sirem beyine 

Varadin'de kurulacak köprü için Semendire Beyi Bayram Bey 
görevlendirildiğinden, gerek köprü yapımında gerekse levâzım ve mühimmât tedârikinde 
kendisine gereken yardımın yapılması. 

Sirem beyine 

Varadin'de kurulacak köprü için Pojega Beyi Nasuh Bey'den otuz altı adet 
gemi istendiği; eğer gelecek gemiler yetmezse zahîre gemilerinden takviye olunması; 
Semendire beyinden de mimar ve işe yarar adam isteyip münasip bir yerde geniş ve sağlam 
bir köprü yaptırması. 

Budun beylerbeyine 

Daha önce hazırlanması emrolunan on topdan başka hisar döğmek için yirmi 
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adet daha on altı, on dört, on bir, on ve sekiz vukıyyelik toplar ile beş kantar ot hazırlanması; 
ayrıca düşmanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi edinilip gönderilmesi. 

Budun beylerbeyine 

Ordu birkaç güne kadar Belgrad'a varacağı halde kendisinden uzun zamandır 
düşmanın durumu hakkında herhangi bir bilgi gelmediğinden, bunun sebebini arzetmesi ve 
düşmanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi edinip işe yarar esirler alarak Südde-i saâdet'e 
göndermesi; bu hususta beylerbeyiliğine bağlı serhad beylerine de gerekli tenbihte 
bulunması . 

Pojega beyine 

Varadin'de kurulacak köprü için Ösek'te yaptırılan köprü gemilerinin döşeme, 
sepet vs. levâzımâtıyla birlikte eksiksiz olarak Varadin'e gönderilip Sirem beyine teslim 
edilmesi. 

Pojega beyine 

Emredilen işlerin tamamlandığı, gemiler, şaykalar, at gemileri, top döşeme 
tahtaları, zahîre, ekmek, kürekçi ve cerahor hazırlanıp yalnızca köprü kurma işi kaldığı 
hususunda gönderdiği mektubun alındığı; bu durumda top döşeme tahtaları ile karaağaç 
tahtalarından yarısının gemilere yüklenerek Varadin'e gönderilmesi, diğer yarısının da uygun 
bir yerde muhâfaza edilmesi. 

Hamza Bey'e 

Şimdiye kadar defalarca hüküm gönderilmesine rağmen hâlâ düşmanın durumu 
hakkında bir haber veya işe yarar esir elde edilip gönderilmemesinin sebebinin bildirilmesi; 
ordu Belgrad'a yaklaşmakta olduğundan âcilen düşmanın nerede bulunduğu, sayısı, nerede 
toplandıkları konusunda doğru haberler elde edilmesi ve ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmesi. 

Topçubaşıya 

Budun beylerbeyine kale döğmeye yarar otuz adet top hazırlaması 
emredildiğinden, bu toplara, cinslerine göre ne kadar gülle gerekiyorsa deftere edilip bir 
topçu ile beylerbeyine gönderilmesi ve ne kadar gülle gönderildiği ile güllelerin nerelerden 
tedârik edildiğini de bildirmesi. 

Belgrad dizdarına 

Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Ferhad ile Belgrad'a gönderilen suçlunun 
Belgrad Kalesi'nde hapsolunması. 

Belgrad kadısına 

Ordu-yı hümâyun için tedârik olunan bin kile arpanın yeniçeri tâifesinin 
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ağaları ile beraber gelip birkaç gün kalmaları halinde yetmeyeceğine, bazı kimselerin elinde 
bulunan arpa mühürlenmek istendiğinde bazı kimselerin para ile satın aldıkları yolunda 
cevap verilerek mühürlettirilmediğine ve Öziçe kadısının zahîre tedâriki hususunda gereken 
yardımı yapmadığına dair gönderdiği mektubun alındığı ve zahire tedârikinde yardımcı 
olması için Öziçe kadısına hüküm gönderildiği; kendisinin de mümkün olduğu kadar çok 
zahîre tedârik etmesi ve elinde zahîre bulunanların bu şekilde direnmelerine meydan 
vermeyip, anbarlardaki zahîreyi mühürlemesi. 

Öziçe kadısına 

Kendisine daha önce zahîre tedârikinde Belgrad kadısına yardım etmesi 
hususunda emir gönderildiği halde gereken yardımın yapılmadığı bildirildiğinden, emre 
aykırı iş yapmaması ve bol miktarda arpa, ekmek tedârik ederek Belgrad kadısına yardımda 
bulunması. 

Akıncı beylerinden Süleyman Bey'e 

Geçen sene sefere gelen akıncı tâifesinin gereği gibi zaptedilmedikleri için 
reâyâya zulmettikleri duyulduğundan, bu sene de aynı şekilde hareketler meydana 
gelmemesi için akıncı tâifesinin zapturapt altına alınması; aksi takdirde neticenin kendisine 
ait olacağı. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Ordu-yı hümâyun için daha önce gönderilen emirle sancağı dahilinden tedârik 
olunması istenen koyunların Haydar Çavuş aracılığıyla âcilen sürdürülüp Sirem tarafına 
geçirilmesi. 

26 Zilkâde 973  (14 Haziran 1566) 

Pertev Paşa'ya 

Kendisiyle gönderilen sol ulûfeciler ile sağ garib yiğitlerden hayli kimsenin 
gelmediği duyulduğundan, adı geçen bölüklerin ağalarından mühürlü mevcut defterlerinin 
alınarak Südde-i saâdet'e gönderilmesi. 

Eflak ve Boğdan voyvodalarına 

Daha önce Eflak ve Boğdan'dan Tımışvar'a gönderilmesi emredilen askerlerin 
henüz gelmediği bildirildiğinden, sözkonusu askerlerin bir an önce yola çıkarılarak 
Tımışvar'a gönderilmesi. 

Hram kadısına 

Eflak ve Boğdan tarafına gönderilen Ahmed Çavuş'a bir şayka tedârik edilerek 
gideceği yere ulaştırılması. 
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Semendire ve Sirem beylerine 

Varadin'de yapılacak köprü için Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Dürûdger 
Mehmed Çavuş mübaşir tayin olunduğundan, görev yerine giderek geniş ve sağlam bir 
köprü yapılması için gereken gayreti göstermesi. 

Rumeli beylerbeyine 

İşlediği suçlardan dolayı yakalanıp Belgrad Kalesi'nde hapsolunan Divane 
Hızır'ın suç ortağı olan arkadaşlarının da yakalanarak hapsolunmaları. 

Filorina kadılarına 

Filorina'da ikâmet eden Cafer Voyvoda adlı sipâhinin kulu Hasan bin Abdullah 
ve arkadaşlarının sâbit olan suçlarından dolayı küreğe konulmak üzere sicil sûretleriyle 
birlikte İstanbul'a gönderilip Galata eminine teslim olunması ve teslim olunduğuna dair 
temessük alınması. 

27 Zilkâde 973  (15 Haziran 1566) 

Topçubaşına 

Belgrad'dan Pertev Paşa'ya verilmesi emrolunan on şahî ve kırk küçük 
darbzeni almak üzere arabalarıyla giden arabacılar kethüdâsının darbzenleri almadığı 
bildirildiğinden, olayın aslının arzedilmesi ve Ordu-yı hümâyun Belgrad'a gelinceye kadar 
bütün silahların gemilere konularak hazırlıklı bulunulması. 

Topçubaşına 

Demirkapı'ya gelen gemilerin Tuna'dan yukarı çıkartılması için yeteri kadar 
adam gönderilerek gerekli yardımda bulunulması ve mirî esirler için peksimed pişirtilip 
âcilen Tuna gemileri Kaptanı Ali'ye teslim edilmesi. 

Bana, İsfirlik Banası, Koçanya, Alacahisar ve Parakin kadılarına 

Bana kadısının mektup göndererek, kaza dahilindeki martaloslara serdâr olan 
Banalı Müezzin Mustafa'nın serdarlığı esnasında halkın huzur içerisinde yaşadığı, Koçanya 
ve çevresindeki ehl-i fesâdın faaliyette bulunamadığı ve halkın güvenlik içinde olduğu, 
ancak Müezzin Mustafa'nın vefatıyla birlikte harâmi ve ehl-i fesâdın tekrar ortaya çıktığı ve 
huzurun bozulduğu yolunda kendisine gelen şikâyetleri bildirmesi üzerine, Semendire'nin 
Lefçe nahiyesinde timara mutasarrıf olan Mustafa'nın Bana kazasındaki martalos ve 
primikürlere serdar olarak tayin edildiği; bu sebeple adı geçenin sefere katılmaması ve kaza 
dahilinde ve Koçanya dağlarında ortaya çıkan ehl-i fesâd ve harâmilerin faaliyetlerinin 
önlenip cezalandırılmaları için emrindeki martalos ve primikürlerle birlikte mücadele etmesi; 
bunlar yetmediği takdirde kendisine yeteri kadar il eri verilmesi ve ehl-i fesâdın önüne 
geçilip halkın huzurunun sağlanması. 
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Parakin ve Resava kadılarına 

Morova nehri üzerinde kurulan köprünün bozulup gemilerin Belgrad'a 
götürülmesi hizmetine timar erbâbından Mustafa'nın tayin olunduğu ve kendisinin, 
kürekçiler için dört bin akçe verilerek o tarafa gönderildiği; adı geçen geldiğinde yeterli 
miktarda kürekçi temin edilerek gemilerin Belgrad'a gönderilmesine yardım edilmesi. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Varadin'de kurulacak köprüye Ösek'ten gelecek gemilerden başka ne kadar 
gemi gönderildiği, köprü için zahîre gemilerinden bozulan gemi olup olmadığı, Pertev 
Paşa'ya verilecek darbzenlerin verilip verilmediği hususlarının bildirilmesi ve ihracı 
emrolunan koyunun çıkarılması için voyvodaların kadılara gönderilerek koyunların hazır 
edilmesi; ayrıca Niğbolu ve Vidin'den geçecek gemilere yardım edilmesi için ilgili kadılara 
hüküm gönderildiği, kendisi tarafından da bu konuda voyvodalara tenbihte bulunulması; 
bunlardan başka Vidin'e gelmesi gereken elli iki adet köprü gemisi geldi ise, köprü kurmakta 
adam ve malzeme eksikliğinden dolayı zahîre gemilerinin bozdurulmasına gerek 
duyulmaması için, gemilerin bir an önce Belgrad'a, oradan da Varadin'e ulaştırılması. 

Semendire kadısına 

Tuna'dan gelecek gemilerde bulunan mirî esirler için peksimed pişirtilip Tuna 
gemileri Kaptanı Ali'ye teslim edilmesi; ayrıca Belgrad'a çıkacak gemilere de, kaza 
dahilinden yeteri kadar adam ve şayka gönderilerek yardımcı olunması. 

Semendire dizdarına 

Kalede bulunduğu bildirilen güherçile ve kükürtten on beşer kantarın Tuna 
gemilerine kaptan tayin olunan Kocaili Beyi Ali'ye verilmesi. 

Koçanya, Resava ve Belgrad'a gelinceye kadar sahillerin iki yakasında 
bulunan kazaların kadılarına 

Demirkapı tarafından gelecek olan gemilerin Belgrad'a çıkarılması için adama 
ihtiyaç duyulduğu bildirildiğinden, Havâss-ı hümâyun eminleri ve voyvodalarının da bu 
konuda gereken gayreti göstermeleri ve yeteri kadar adam göndererek gemilerin Belgrad'a 
götürülmesine yardımcı olmaları. 

Koçanya, Resava ve Hram'dan Belgrad'a varıncaya kadar Tuna kenarında 
olan kazaların kadılarına 

Demirkapı'ya gelen gemilerin Belgrad'a çıkarılması için yeteri kadar adam 
gönderilmesi; ayrıca ihtiyaç duyulduğunda yeteri kadar kürekçi de görevlendirilip gereken 
yardımın yapılması. 

Alacahisar, Koçanya, Resava ve Semendire kadılarına 

Morova Köprüsü'nün yapımında kullanılan gemiler, Evren Çavuş ile Belgrad'a 
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gönderildiğinden, gemilere geçtiği yerlerde gereken her türlü yardımın yapılması. 

Alacahisar beyine ve kadısına 

Hakkındaki şikâyet üzerine görevinden alınan Alacahisar kadısı hakkında 
gerekli teftişin yapılarak haksızlığa uğrayanlar varsa haklarının iade edilip, sonucun ayrıntılı 
olarak bildirilmesi. 

Karaman beylerbeyisine giden yolun üzerinde bulunan kazaların kadılarına 

Karaman askerinin zahîre hususunda sıkıntı çektiği, halkta bulunan zahîrenin 
de akçe karşılığı istendiği halde verilmediği bildirildiğinden, beylerbeyi tarafından zahîre 
tedârikiyle görevlendirilen adamlar geldiklerinde, kendilerine bedeli mukabilinde yeterli 
miktarda zahîre verilmesi ve askere bu hususta sıkıntı çektirilmemesi. 

Belgrad kadısına 

Daha önce tedârik edilip Sirem'e geçirilmesi emredilen koyunlar henüz Sirem'e 
geçirilmemiş ise, ordu gelmeden önce Sirem'e geçirilmesi; ayrıca kendisinden kürekçi de 
istenilmiş ise kürekçilerin de hazırlanması. 

28 Zilkâde 973  (16 Haziran 1566) 

Hacı Hasan Çavuş'a ve Mustafa Çavuş'a 

Eflak ve Boğdan askerlerinin yolda ve konaklarda gereği gibi zaptedilerek 
halktan parasız bir şey aldırılmaması ve halka zulmetmelerine meydan verilmemesi. 

Modava kadısına 

Demirkapı tarafından gelecek gemilerin Semendire'ye ulaştırılabilmesi için 
Modava kazasına geldiklerinde iki bin adam hazırlanarak gemilerin Semendire'ye 
ulaştırılmasına yardımcı olunması. 

Vidin beyine 

Kendisinin gemileri bırakıp gitmek üzere olduğu haber alındığından, gemileri 
Semendire'ye çıkarmadan başka bir yere gitmemesi ve gemileri Semendire'ye ulaştırması; 
aksi halde yoldan geri döndürüleceği. 

Beçkerek kadısına 

Konak yeri olarak tayin olunan Sürdük ve İslankamin'de zahîre hazırlanması 
hususunda ilgili kadılara hükm-i şerif gönderildiği; kendisinin de adı geçen konaklara 
belirtilen miktarlarda arpa ve ekmek götürüp teslim etmesi. 
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İslankamin ve Varadin kadılarına 

Konak yeri olarak tayin olunan İslankamin ve Sürdük'te, belirtilen miktarlarda 
zahîre ve yiyecek hazırlanması. 

Alacahisar kadısına 

Alacahisar dağlarında ortaya çıkan eşkıyanın üzerine il erleri ile gidilerek 
yakalanmaları, aksi halde eşkıyanın verdiği zararın kendisinden ve il erlerinden tazmin 
edileceği. 

Dimitrofça kadısına 

Daha önce Dimitrofça kazası dahilinde tayin olunan üç konak için hazırlanan 
zahîrenin âcilen İslankamin ve Varadin konaklarına götürülmesi ve zahîre hususunda sıkıntı 
çekilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. 

Koçanya, Güğercinlik ve Semendire kadılarına 

Demirkapı tarafından Belgrad'a gelecek gemilere kaptan olan Kocaili Beyi Ali 
Bey gönderdiği mektupta, gemilerde yeteri kadar adam bulunmadığını ve henüz tehlikeli 
mahallerden geçilmediğini belirterek yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdiğinden, gemilerin 
Belgrad'a kadar güvenlik içerisinde ulaştırılabilmesi için kazaları dahilinden iki bin kişi 
görevlendirilerek Güğercinlik kadısının Koçanya kazasına kadar, Koçanya kadısının 
Semendire'ye kadar, Semendire kadısının da Belgrad'a kadar gereken yardımı yapmaları ve 
gemileri Belgrad'a ulaştırmaları. 

Pojega beyine 

Köprünün Valpova'nın alt veya üst yanında kurulmasından vazgeçilip 
Varadin'de kurulması kararlaştırıldığından, Ösek'te inşâ olunan otuz altı adet köprü 
gemisinin bütün levâzımâtı ile birlikte âcilen Varadin'e gönderilmesi. 

[Niğbolu Beyi] Mehmed Han'a 

Durumunu bildirdiği gemilerin Semendire'ye ulaştırılması için, sipâhileri ile 
dönüp gemileri âcilen Semendire'ye götürmesi ve daha sonra sipâhileriyle birlikte Tımışvar'a 
dönmesi. 

Sirem beyine 

Daha önce emredildiği üzere köprü Varadin'de kurulacağından, Ösek'teki otuz 
altı parça gemi ile Semendire'deki otuz parça geminin Sirem'e gönderilmesi hususunda her 
iki beye de hükümler gönderildiği;  kendisinin de bu kadar geminin köprü kurmaya yetip 
yetmeyeceğini araştırması ve eğer yetmeyecek ise zahîre gemilerini de kullanarak geniş ve 
sağlam bir köprü kurması; ayrıca köprünün boy ve eninin ne kadar olacağı ve ne zamana 
kadar tamamlanacağını da ayrıntılı olarak bildirmesi. 
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[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

İlok'da mevcut olduğu bildirilen arpanın, kullanılmaya elverişli ise Varadin'e 
gönderilmesi; ayrıca aşağıdan gelen gemilerin Belgrad'a çıkarılması için de sancak kadıları 
ile voyvodaların âcilen yeteri kadar adam görevlendirmeleri ve gemilerin Belgrad'a 
çıkarılması. 

Kocaili beyine 

Götürdüğü gemileri tehlikeden uzak bir yere çıkardıktan sonra, gemilerin 
başına bir kalite ile yarar bir reis görevlendirerek kendisinin âcilen orduya katılması. 

Kocaili beyine 

Sinan Çavuş ile gönderilen üç suçlunun teslim alındıktan sonra küreğe 
konulması. 

29 Zilkâde 973  (17 Haziran 1566) 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Varadin'de inşâ olunan köprünün en kısa zamanda yetişmesi gerektiğinden 
Vidin'den gelecek elli iki adet köprü gemisinin reâyâ tarafından âcilen getirilmesi; 
kendisinin de Sirem'e gidip Sirem beyi ile birlikte çalışarak, kendi yaptırdığı köprüden artan 
gemiler ile Vidin ve Ösek'ten gelen köprü gemilerini kullanarak köprüyü en kısa zamanda 
tamamlaması. 

Sirem beyine ve kadılarına 

Varadin'de inşâ olunacak köprüde kullanılacak kerestenin taşınması için 
arabaya ihtiyaç duyulduğundan, yeteri kadar araba temin edilerek döşeme vs. malzemenin 
nakledilmesi; ayrıca köprü gemilerini götürmek için de yeterli sayıda kürekçi ve cerahor 
gönderilmesi. 

Sirem beyine 

Köprünün durumuna ve sipâhilerinin, kendi yanında hizmette bulunup, köprü 
için gereken malzemeleri Bayram Bey'in getirmesi yolundaki taleplerine dair gönderdiği 
mektubun alındığı ve talebi doğrultusunda Bayram Bey'e, köprü gemisi, kerestesi vs. 
malzeme ile birlikte Sirem'e gitmesi hususunda emir gönderildiği; kendisinin de Bayram 
Bey ile birlikte köprü hizmetini tamamlaması ve köprü bittikten sonra daha önce kendisine 
göndermesi emrolunan koyunları ve cerahorları hisar erleri ile geçirip göndermesi; ayrıca 
Pojega beyine yazılıp kendisine gönderilen hükmü de yerine ulaştırması. 

Pojega beyine 

Ösek'te yaptırdığı köprü gemilerini gemi döşemeleri, dülgerleri, demircileri vs. 
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mühimmâtıyla birlikte eksiksiz olarak Varadin'e gönderip Sirem beyine teslim etmesi. 

Segedin beyine ve kadısına 

Sancak dahilinde kaç konak olduğunun bildirilmesi, menzillerde olan azmak ve 
batakların kontrol edilerek lâzım olan yerlere yeteri kadar köprü yapılması, konaklara zahîre 
hazırlanması ve Peçuy karşısında İsfetiandaş adıyla bilinen azmağın iki üç yerinde geniş 
köprüler yaptırılması. 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Sirem beyi, Varadin'de yapılacak köprü için dülger ve demirci kalmadığını, 
sancağında bulunanlardan hepsinin Böğürdelen'deki köprü yapımında istihdam edildiğini, 
köprü levâzımının da bundan sonra tedârik olunsa bile köprünün zamanında yetişmeyeceğini 
bildirdiğinden, kendisinin Varadin'deki köprü için Vidin ve Ösek'ten gelen gemilere ilaveten 
Böğürdelen'de yapılan köprüden artan gemiler ile orada istihdam edilen dülger ve 
demircilerden yeteri kadarını orada bırakıp fazlasını alarak köprü levâzımâtı ile birlikte 
Varadin'e götürüp köprünün yapımına başlaması. 

Vidin beyine 

Havâss-ı hümâyun reâyâsından bazı harâmilerin ev basıp hırsızlık yaptıkları, 
yakalananların mahkemede suçlarını itiraf ettikleri ve suçları mahkeme tarafından tescil 
edildiği halde Havâss-ı hümâyun âmillerinin görevlerini yapmayarak suçluların gereken 
cezayı çekmelerine engel oldukları bildirildiğinden, hırsız ve harâmilerden suçlarını itiraf 
edip mahkemece suçları tescil edilenlerin mahallerinde siyâset olunmaları. 

Erdel kralına 

Düşmanın sürekli gelmekte olduğu, Tokay Kalesi yakınında köprü kurmaya 
başladıkları, hisarlarına harp âletleri göndermekte oldukları ve bazı köyleri yakmaya 
teşebbüs ettikleri yolunda gönderdiği mektubunun alındığı; ordu gelinceye kadar emrindeki 
beyler ile birlik olup düşmana karşı koyması ve memleketin muhâfazası için gereken gayreti 
göstermesi. 

Semendire kadısına 

Erdel kralının adamının, Kraşova'ya varıncaya kadar yanına bir adam katılarak 
gönderilmesi. 

Bosna beyine 

Zilhicce ayında Sirem'e, oradan da Varadin'de yapılmakta olan köprüden 
geçilerek Segedin'e varılması kararlaştırıldığından, kendisinin de sefere katılamayacak olan 
alçak halli sipâhilerden yüz elli kadarını ayırıp başlarına birini başbuğ tayin ederek, knezlere 
vs. gönüllü tâifesine de gerekli tenbihte bulunduktan sonra memleketin muhâfazasında 
bırakıp, geri kalan sipâhiler ve gönüllü askerlerle gelip Ordu-yı hümâyuna katılması. 
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Klis beyine 

Bosna beyine Bosna'nın muhâfazası için bir miktar sipâhi bırakarak Ordu-yı 
hümâyun'a katılmasının emrolunduğu; kendisinin de düşman tarafından Bosna tarafına 
herhangi bir saldırı yapılma ihtimaline karşı uyanık bulunup, gerektiğinde yardıma gitmesi. 

Vidin beyi ile Koçanya, Fethülislâm ve Semendire kadılarına 

Demirkapı tarafından gelecek gemilerin âcilen Belgrad'a ulaştırılması 
gerektiğinden, Vidin beyinin, sancağı dahilindeki reâyâdan yeterli miktarda adam 
görevlendirip, gemileri sıkışık bölgelerden çıkartmak hususunda gerekli gayreti 
göstermesiher kadının, kazasına ulaşan gemileri adam toplayarak diğer kazaya ulaştırmak 
sûretiyle gemileri Belgrad'a iletmeleri. 

Pakriç beyine 

Sancağın muhâfazası için yerine güvenilir bir adam tayin ederek kendisinin 
gelip Ordu-yı hümâyun'a katılması. 

Böğürdelen, Semendire ve Goryan kadılarına 

Gönderilen mektupta, bölgelerinde arpa sıkıntısı olduğu için her konağa beş 
yüz müd arpa tedârik edilmesi konusundaki emrin yerine getirilmesinin mümkün 
olmadığının bildirildiği, ancak her kadı'nın önceki emirde belirtilen miktarlarda zahîreyi 
tedârik ederek ilgili konaklarda hazır etmeleri. 

Bana kadısına 

Kazası dahilinden yeteri kadar zahîre ve ekmek tedârik ederek Ordu-yı 
hümâyun kazaya yaklaştığında getirip teslim etmesi. 

Semendire kadısına 

Semendire'den alınan toplar ile köprü gemilerini götürmek üzere hazırlanan 
cerahorların Mehmed Han'ın adamları tarafından Belgrad'a götürüldüğü ve gemilerin kaldığı 
bildirildiğinden, Semendire'de bulunan hisarlardan ve köylerden cerahor yazılarak top 
gemileri ve köprü gemilerinin âcilen Belgrad'a gönderilmesi. 

Balçık eminine ve voyvodasına 

Vezir Pertev Paşa'ya gönderilecek silah ve mühimmâtın taşınması için arabaya 
ihtiyaç duyulduğundan, yeterli miktarda araba gönderilerek sözkonusu silah ve mühimmâtın 
yüklenip Tımışvar'a ulaştırılması. 

Semendire beyine ve kadısına 

Tımışvar'a gönderilen silahların gemilere yüklenerek Balçık emininine 
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ulaştırılması; ayrıca çuvala ihtiyaç duyulduğundan, fazla çuval varsa derhal yarısının 
gönderilmesi. 

Niş'e varıncaya kadar yol üzerindeki kazaların kadılarına 

Kazaları dahilinden ve diğer yerlerden toplanan nüzülü getirme görevi 
Dergâh-ı muallâ çavuşlarından Hüsrev'e verildiğinden, toplanan nüzülün, yollarda 
toplanacaklarla birlikte adı geçen görevli tarafından getirilmesi. 

Kocaili beyine 

Kendisinin önce gelip Ordu-yı hümâyun'a katılması, donbazların ise sonraya 
kalması gerektiğine dair gönderdiği mektubun alındığı; ancak silah ve mühimmâtın bir an 
önce gelmesi gerektiğinden, gerekli gayreti göstererek donbazları da birlikte getirmesi. 

Selh-i Zilkâde 973  (18 Haziran 1566) 

[Semendire Beyi] Bayram Bey'e 

Böğürdelen'de yapılan köprüden artan, Vidin'den gelen ve Ösek'ten gelecek 
gemiler ile Varadin'e varıp Sirem beyi ile birlikte köprü yapımına başlaması, şayet bu 
gemiler yetmez ise noksan kalan kısmı zahîre gemilerinden tamamlaması emredildiği halde 
henüz Varadin'e gitmediği haber alındığından, derhal Varadin'e gidip köprünün bir an önce 
bitirilmesi için gerekli gayreti göstermesi; köprü hizmeti için gönderilen Mehmed Çavuş'u 
da gerekli ise köprü yapımında istihdam etmesi, değilse kendisine izin vermesi. 

İzvornik kadısına 

Kaza dahilinden hazırlanması emredilen unun, zahîre gemilerine yüklenerek 
gönderildiği, ancak Semendire beyinin koyun için araba istediği hususunda gönderdiği 
mektubun alındığı; reâyânın araba vermesine dair bir emrin olmadığı, ancak kazadan her on 
hâneden bir adam olmak üzere bin adet cerahor hazırlanması ve sözkonusu zahîrenin de 
gemilerle Belgrad'a gönderilip teslim edilmesi  

Semendire kadısına 

Vidin'den gelen zahîre gemilerinin âcilen Belgrad'a götürülmesi gerektiğinden, 
kaza dahilinden yeteri kadar cerahor hazırlanarak gelen gemilerin Belgrad'a ulaştırılması. 

Segedin beyine 

Kendisine bağlı yerlerden yazılan cerahorların yiyecek ve baltalarıyla birlikte 
hazır edilmesi; konakların her birinde daha önceki emirde belirtilen miktarlarda ekmek, arpa, 
koyun ve sığır tedârik edilerek erzak konusunda askere sıkıntı çektirilmemesi, bu hususta 
voyvodaların da kendisine yardımcı olmaları; ayrıca konaklarda azmaklar ve bataklar varsa 
araştırılıp köprü gereken yerlere köprü yapılıp ıslahı gereken yerlerin de ıslah edilmesi. 
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Belgrad dizdarına 

Toplar için topçubaşına , belirtilen miktarlarda urgan, kürek, kazma ve yeteri 
kadar ot ile sefer mühimmâtından ihtiyaç duyulan diğer malzemelerin verilmesi. 

Alacahisar kadısına 

Köprülü ve Yenice-i Vardar kazalarına âdet-i ağnam tahsiline gönderilen 
Sipâhi Yusuf'un tahsilâtı yaptıktan sonra İstanbul'a gelmeyip ortadan kaybolması üzerine bu 
hususun araştırılması için daha önce Köprülü ve Yenice-i Vardar kadılarına hüküm 
gönderildiği, ancak herhangi bir netice alınamadığından, bu hususun araştırılması görevinin 
kendisine verildiği; kendisinin de bu işle bizzat ilgilenerek adı geçenin gezdiği ve 
konakladığı yerlerden ve görüştüğü kimselerden etraflıca soruşturmak ve gerekli olan 
kişileri teftiş etmek sûretiyle bu olayı aydınlatması; bu hususta Yenice-i Vardar 
voyvodasının da mübaşir tayin olunması. 

Segedin beyine ve kadısına 

Turye adlı azmak üzerine birer ok atımı aralıklarla iki üç yerde köprü inşâ 
edilmesi; gerekiyorsa başka yerlere de köprü yapılması. 

Yeniçeri ağasına 

İnşası emredilen köprü için kereste taşımada kullanılacak araba bulunamadığı 
ve arabaların yeniçeriler tarafından alındığı duyulduğundan, derhal köprü yapımı için yeteri 
kadar araba verilmesi. 

Pojega beyine 

Varadin'de yapılacak köprü için Ösek'te inşâ edilen ve daha önce gönderilmesi 
emredilen gemilerin henüz gelmediğinin bildirildiği ve Ordu-yı hümâyun'un da Belgrad'a 
vardığı; zaman az kaldığından sözkonusu gemilerin derhal döşemeleri, dülgerleri, 
demircileri vs. levâzımâtı ile birlikte gönderilmesi. 

Çaçka kadısına 

Daha önce hazırlanması emrolunan zahîre, kürekçi ve koyunların bir an önce 
hazırlanarak koyunları getirmekle görevlendirilen Mehmed Çavuş'a teslim edilmesi. 

Nişân-ı hümâyun 

Sefer-i hümâyunda, gönüllü tâifesine Karaman zaîmlerinden İbrahim serdar 
tayin olunduğundan, sözkonusu şahsın gönüllüler tarafından serdar bilinip sözüne itaat 
edilip, emrettiği şekilde hizmette bulunulması. 

* Bu hüküm iptal edilmiştir. 
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Gurre-i Zilhicce 973  (19 Haziran 1566) 

Sirem beyine ve kadısına 

Bayram Bey gönderdiği mektupta, Böğürdelen Köprüsü'nden artan gemiler ile 
döşeme vs. mühimmâtın Varadin'de yapılacak köprüye iletilmesi hususunda kendisine emir 
geldiğini, fakat bu malzemenin gemiler ile gönderilmesi halinde ancak on günde yerine 
ulaşacağını, şayet Sirem'de bulunan arabalar ile gönderilir ise üç günde ulaşmasının 
mümkün olduğunu bildirdiğinden, sözkonusu döşeme tahtaları ve diğer köprü 
mühimmâtının arabalara yüklenerek âcilen Varadin'e ulaştırılması. 

Dobniçe kadısına 

Anadolu sipâhilerinden Türabi, asker ile gelirken hizmetkârı Ali bin 
Ramazan'ın Dobniçe voyvodası tarafından cebren alındığını belirterek bu hususta Anadolu 
Ordusu kadısından aldığı temessükü ibraz ettiğinden, sözkonusu voyvodanın teftiş edilerek 
hizmetkârı, suçlu olduğu için mi, yoksa başka bir sebepten dolayı mı aldığının tesbit edilip 
bildirilmesi. 

Sirem ve Pojega beylerine 

Daha önce hazırlanması emredilen kürekçilerin derhal emredilen yere 
gönderilip teslim edilmesi. 

İzvornik kadısına 

Seferde görev yapmak üzere kazası dahilinden bin adet cerahorun baltaları ve 
kazmaları ile birlikte hazırlanıp Ordu-yı hümâyun'a gönderilmesi; cerahorların yazılması ve 
gönderilmesi hususunda yardım için kaza içindeki dizdarlar ve voyvodalardan yeterince 
adam alınması ve ihmali görülenlerin bildirilmesi. 

Kocaili beyine 

Ordunun Zilhicce ayının birinci günü Belgrad'da konakladığı ve Böğürdelen 
köprüsünden geçilerek hareket edilmeye karar verildiği; kendisinin de bir an önce gemileri 
getirip orduya yetişmeye gayret etmesi. 

Segedin sancağı dizdarına ve eminlerine 

Segedin sancağından istenen cerahor ve zahîrenin hazırlanması hususunda 
kendilerinin de yeterince adam vererek yardımcı olmaları. 

Koçanya, Fethülislâm ve Semendire kadılarına 

Bundan önce bir çok defalar gönderilen hükümlerle aşağıdan gelecek gemiler 
her kazaya ulaştığında, o kaza dahilinden toplanacak cerahorlarla diğer kazaya iletilmek 
sûretiyle Belgrad'a ulaştırılmasının emredildiği halde henüz gemilerin gelmediği 
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görüldüğünden, emredildiği üzere gemilerin Belgrad'a ulaştırılması; aksi takdirde ihmali 
görülenlerin azlolunacağı. 

Ordu-yı Hümâyun'da ele geçirilen ve suçunu kabul eden Kalaycı Musa adlı 
hırsızın suç ortağı olan arkadaşlarının isimlerinin yazılarak kendilerine 

gönderildiği; bu şahıslarla birlikte diğer ehl-i fesâdın da yakalanarak şuçları şer‘an sâbit 
olanların haklarından gelinmesi; şer‘an sabit olmayanların ise hapsedilmesi. 

* Hükmün kime hitaben yazıldığı belirtilmemiştir. 

Böğürdelen kadısına 

Kaza dahilinde bulunan konaklarda, belirtilen miktarlarda arpa ve ekmek 
hazırlanması ve bu hususta orduya sıkıntı çektirilmemesi. 

Dimitrofça kadısına*  

Kaza dahilinde bulunan Köprübaşı ve Kopenik konakları için biner müd arpa 
ve yüzer bin akçelik ekmek hazırlanması. 

* 1960 numarada yeniden yazılmıştır. 

* 1959 numaralı hükmün aynısıdır, bkz. 1959. 

Belgrad dizdarına 

Küreğe konulmak üzere Kocaili Beyi Ali'ye teslim olunacak beş adet suçlunun, 
Ali Bey gelinceye kadar kalede hapsolunması. 

Baç kadısına 

Varadin'de yaptırılacak köprü için lâzım olan kazık, döşeme vs. köprü 
kerestesinin, orada bulunan korudan kestirilip gönderilmesi. 

2 Zilhicce 973  (20 Haziran 1566) 

Cezâyir beylerbeyine 

Sakız adası, küffâr donanması ve kürekçiler hakkında gönderdiği mektubunun 
alındığı; Sakız'daki doksan adet kâfirin yerlerinde bırakılıp hâssa haracı için bunlara 
müdahalede bulunulmamasına dair Maliye'den hüküm verilmesi hususunda emir verildiği; 
İnebahtı, Avlonya, Tırhala ve Karlıili nâzırlarına da bin kürekçi veya buna karşılık bedel 
akçesi vermeleri hususunda hüküm gönderildiği; kendisinin de düşmana karşı uyanık 
bulunması; ayrıca Sakız'da bulunan mücrimlerin de küreğe konulması. 
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İskender Paşa'ya 

Bağdad zahîresi, Basra'ya Arapların tecavüzleri ve askerlerin zahîre durumları 
hususlarında gönderdiği mektubun alındığı; gerektiğinde para, asker ve zahîre hususunda 
yardımda bulunmaları için Şehrizol ve Diyarbakır beylerbeyileri ile Kürt beylerine hükümler 
yazıldığı; kendisinin de gerekli olduğu takdirde adı geçenlerden yardım talep ederek Arap 
eşkıyâsının Basra'ya zarar eriştirmesine meydan vermemesi ve Basra beylerbeyine yardımcı 
olması. 

Diyarbakır beylerbeyine 

Bağdad beylerbeyi mektup göndererek, Basra ve Bağdad'da zahîre ve hazine 
hususunda sıkıntı çekildiğini ve Arap eşkıyâsının Basra etrafını muhasara edip fesad 
çıkardıklarını bildirdiğinden, Bağdad beylerbeyi ile haberleşerek, daha önce Basra'dan 
yardım istenmesi halinde yapılacak yardımlara dair gönderdiği defterde belirttiği şekilde 
yeteri kadar asker ve zahîre göndermesi; ayrıca Haleb'den gönderilecek hazineyi de emin bir 
şekilde ulaştırması. 

Haleb beylerbeyine 

Bağdad'a gönderilmek üzere elli bin altın verilmesi için Haleb defterdarına 
hüküm gönderildiği; altınların güvenilir adamlarla Âmid'e ve buradan Âmid beylerbeyinin 
adamları ile birlikte Bağdad'a ulaştırılıp teslim edilmesi; ayrıca Birecik'te yapılan gemiler ile 
Bağdad'a zahîre gönderilmesi ve yerlerine tekrar gemi yapılması. 

Şehrizol beylerbeyine 

Bağdad beylerbeyinin Arap eşkıyâsının Basra'yı kuşatıp tecavüz ettiklerini 
bildirmesi üzerine Diyarbakır beylerbeyine Basra'ya asker göndermesi hususunda hüküm 
gönderildiği; kendisinin de Basra beylerbeyi ile haberleşerek gerekli ise Şehrizol askeri ile 
birlikte yeteri kadar zahîre ile gidip Diyarbakır'dan gelecek askerler ve Basra beylerbeyi ile 
birlikte hareket ederek Arap eşkıyâsının defedilmesi hususunda gerekli gayreti göstermesi; 
ayrıca kendisi Basra'ya gittiğinde, Şehrizol'un muhâfazası için kendisine daha önce hüküm 
gönderilen Sultan Hüseyin'i muhâfaza görevinde bırakması. 

Haleb defterdarına 

Bağdad beylerbeyi, Basra ve Bağdad'da akçe sıkıntısı olduğunu bildirdiğinden, 
Haleb Hazinesi'nden elli bin altının Bağdad'a gönderilmesi; ayrıca Basra'ya gönderilen 
gemilerin yerine de yenilerinin yapılması. 

Sultan Hüseyin Bey ve Bedir Bey'e 

Arap âsilerin Basra'yı muhasara ederek zarar vermek üzere oldukları ve zahîre 
hususunda sıkıntı çekildiği bildirildiğinden, kendilerinin de yeterli miktarda un, arpa vs. 
zahîre ile asker toplayarak Bağdad ve Basra'ya göndermeleri; ayrıca beylerbeyi Basra 
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tarafına gideceği hususunda haber gönderdiğinde Sultan Hüseyin'in Şehrizol'a giderek 
oranın muhâfazasını sağlaması. 

Bağdad beylerbeyine 

Durumu bildirilen Kelhûr Rüstem adlı şahsın siyâset edilerek sonucun 
bildirilmesi. 

Segedin beyine ve kadısına 

Kilâr-ı Âmire için orada bulunan buzhânelerin mühürlenerek Ordu-yı hümâyun 
gelinceye kadar açılmaması ve buzhâneden kimseye buz verilmemesi. 

Trablusgarb beylerbeyine ve Trablusgarb Kadısı Mehmed'e 

Sâbık Trablusgarb Beylerbeyi Ali, Turgut Paşa'nın kethüdâsı Ali'den bazı 
kimselerin davacı olduğuna ve üzerinde mirîye ait mallar bulunduğuna dair mektup 
gönderdiğinden, konunun teftiş olunup sözkonusu şahsın üzerinde mirî mal var ise alınması; 
bunun haricinde davacı olanların da sâbit olan haklarının iade edilmesi. 

Pakriç Beyi Ferhad Bey'e 

Bosna beyine Ordu-yı hümâyun'a katılması emredildiğinden, kendisinin de, 
kendi sancağını muhâfaza ettiği gibi gerekli olduğu takdirde Bosna beyinin yerine bıraktığı 
adamına da gerekli yardımda bulunması. 

Bosna beyine 

Daha önce gönderilen hüküm gereğince yerine güvenilir bir adam bırakarak 
Ordu-yı hümâyun'a katılması ve yerine bırakacağı adama Pakriç beyi ile birlikte hareket 
etmesi hususunda tenbihte bulunması. 

Sol kol Akıncı Beyi Mustafa Bey'e 

Daha önce Bosna beyinin yanına gitmesinin emrolunduğu, ancak şimdi sancağı 
askerleri ve akıncıları ile birlikte gelip Ordu-yı hümâyun'a katılması ve yolda halkın malına 
zarar vermemeleri için akıncılarını gereği gibi zaptetmesi . 

Yeniçeri ağasına 

Cebehâne-i Âmire'yi Belgrad önünden gemiler ile Zemun'a geçirmesi. 

Belgrad kadısına 

Kurban bayramında Zemun'a varılıp bir müddet konaklanacağından, derhal 
Ordu-yı hümâyun için yeterli miktarda ekmek, arpa vs. zahîre hazırlanarak ordu vardığında 
gemiler ile Zemun'a geçirilip satılması. 
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Belgrad kadısına ve azeb ağasına 

Vidin ve Morova suyu üzerinde inşâ olunan köprü gemilerinin Varadin'e 
gönderilmesi emredildiği halde henüz ulaşmadığı haber alındığından, Vidin ve Morova'dan 
gelecek gemilerin kürekçileri vs. levâzımı tedârik edilerek âcilen Varadin'e ulaştırılması. 

Defterdar Murad Çelebi'ye 

Vidin ve Morova'dan gelecek köprü gemilerinin âcilen Varadin'e ulaştırılması 
gerektiğinden, yeteri kadar kürekçi görevlendirilip sözkonusu gemilerin Varadin'e 
ulaştırılması ve kürekçilerin geriye getirilmesi; ayrıca orduya gelen Kral oğlu için altmış 
koyun, otuz mum, üç yüz kile arpa, iki yüz çift ekmek ve bir fıçı içki gönderilmesi; bundan 
başka, iskele hizmetinde olan iki köy halkının neden dağıldığının da araştırılması ve zulüm 
sebebiyle dağılmışlar ise zulmün ortadan kaldırılarak istimâlet verilmek sûretiyle tekrar 
yerleşmelerinin sağlanması. 

3 Zilhicce 973  (21 Haziran 1566) 

Rumeli beylerbeyine 

Peçuy Beyi Hamza Bey'e yardım edilmesi gerektiğinden, Rumeli sancak-
larından Tırhala ve Ohri sancakbeylerini sancakları sipâhileriyle birlikte yardıma gön-
dermesi, kendisinin de Ordu-yı hümâyun Zemun menziline yaklaştığında askeri ile 
karşılamaya çıkması; ayrıca Arslan Paşa'nın kale muhasarası sırasında yardıma ihtiyacı var 
ise Hamza Bey'in serdar tayin edilerek gönderilmesi. 

Belgrad kadısına 

Zahîre hazırlaması hususunda kendisine çavuşlar gönderildiği halde bu hususla 
ilgilenmediği haber alındığından, gaflet etmeyerek zahîre tedâriki hususunda gerekli gayreti 
göstermesi; Ordu-yı hümâyun Zemun'da bir kaç gün konaklayacağından, ona göre tedârikte 
bulunması. 

Böğürdelen kadısına 

Köprüye varıncaya kadar yol güzergâhında bulunan bazı yerlere köprü 
yapılması gerektiği bildirildiğinden, Pîrî Çavuş geldiğinde daha önce gönderilmiş olan 
çavuşların yanına nâib tayin edilerek gerekli yerlere köprü yaptırılması; bu hususta yardıma 
ihtiyaç duyulur ise sancakbeyi voyvodası ile birlikte kendisine yeteri kadar hisar eri ve azeb 
verilmesi. 

Rumeli beylerbeyine 

Asker ve ehl-i hırefden bazı kişilerin, köprüye kadar olan yol üzerinde bulunan 
köylerdeki reâyânın mallarını alarak zulmettikleri ve buna engel olmak isteyen çavuşlara 
silahla karşılık vererek bazılarını dövdükleri, bunların ıslahı için bazılarının haklarından 
gelinmek gerektiği bildirildiğinden, reâyânın korunması için görevlendirilen çavuşlara silah 
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çekenlerin yakalanarak cezalandırılmaları; adam dövenlerin ise hapsedilerek durumlarının 
arzedilmesi ve gelecek emre göre hareket edilmesi. 

Yeniçeri ağasına 

Bazı askerlerin köylere dağılarak reâyânın harmanlarına müdahale edip zahîre 
ve arabalarını alarak karşılığında akçe vermedikleri duyulduğundan, askerlerin uğradığı 
köylere yeteri kadar yayabaşı ve yeniçeri tayin edilerek, askerlerin reâyânın mahsulüne, 
davarlarına ve arabalarına cebren müdahale etmelerine engel olunması ve parasız bir şey 
alınmasına müsaade edilmemesi; ayrıca Zemun'da bir kaç gün konaklanılacağından burada 
kalınacak her gün için ve Varadin'e kadar yol üzerinde tayin olunan üç konağın her birine, 
belirtilen miktarlarda ekmek, arpa vs. zahîrenin tedâriki hususunda ilgili kadılara yardımcı 
olmak üzere yeniçeriler gönderilmesi. 

Yeniçeri ağasına 

Cebehâne-i Âmire ve top arabalarının geçirilmesi hizmeti ile kendisi 
görevlendirildiğinden, bu husus ile bizzat ilgilenerek önce cebehâne ve top arabalarını 
gemiler ile geçirip daha sonra sipâhi bölüklerine de gemiler tayin ederek onları da karşıya 
geçirmesi. 

Sirem sancağı kadısına 

Ali Voyvoda Segedin'de mühim bir iş için görevlendirildiğinden, geçtiği 
kazalarda, emrine koçi cinsinden bir araba verilmek sûretiyle Segedin'e ulaştırılması. 

Kral oğluna nâme-i şerif 

Ordu-yı hümâyun'a katılmak için gönderdiği mektubun alındığı; nâme-i şerif 
vardığında Balçık'a gelerek bir kaç gün bekleyip Ordu-yı hümâyun Zemun'a vardığında 
gönderilecek gemiler ile gelip orduya katılması. 

Segedin kadısına, Segedin dizdarlarına ve nefer ağalarına 

Segedin kadısı, Varadin ile Segedin arasında gerekli yerlere köprü yapılması 
ve bu aradaki menzillere zahîre hazırlanması hususlarında kendisine yardım edilmesi 
gerektiğini bildirdiğinden, emredildiği üzere sözkonusu konaklarda belirtilen miktarlarda 
ekmek, arpa vs. zahîrenin hazırlanması ve gerekli yerlere köprü yapılması hususlarında 
dizdarlar, ağalar, beylerbeyi ve sancakbeyi voyvodaları, ümenâ ve ummâlin Segedin 
kadısına yardım etmeleri; ayrıca Baç yoldan uzak olduğu için, buradaki anbarlarda bulunan 
unun münasip bir yere taşınarak muhâfaza edilmesi; erzak nakliyle görevlendirilen Ali 
Voyvoda'ya da gereken her türlü yardımın yapılması. 

Metrofça kadısına 

Rumeli askerlerinin zahîre sıkıntısı çektikleri için köylere dağılıp halka 
zulmettikleri haber alındığından, Ordu-yı hümâyun için tedârik olunan zahîreden başka 
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Rumeli beylerbeyinin gönderdiği çavuşlar vardığında, Rumeli beylerbeyinin askerleri için de 
yeteri kadar zahîre tedârik olunarak gönderilmesi ve bu konuda kendilerine zorluk 
çıkartılmaması. 
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nâzırı : 709; — hâssa mukªta‘ât mültezimleri : 
448; — kªdîsı : 149, 448, 581, 596, 709, 759, 
866; — mukªta‘ât müfettişi : 448; —
 (sancak)beyi : 329, 448, 512, 624, 654, 709, 
759, 862, 1372; — tahvîl-i atîk mültezimleri : 
448 

ağustos; — akçası : 448; — irsâliyyesi : 296; —
 tevzî‘i : 448 

ağza şetm : 1364 
ahâlî : 282, 302, 466, 612, 613, 617, 1173, 1893; —-i 

dîvân : 1595; —-i şehrin muhâfazası : 1086 
âhara şîr-revgan satmak : 1353 
âhara tevcîh : 439 
ahbâr bkz. haber 
ahd : 492, 1377, 1385, 1721; — ü emân : 52, 53, 259, 

278, 292, 330, 377, 491, 492, 493, 494, 497, 
517, 656; — ü emân feshi : 57, 58, 59; — ü 
emân-ı hümâyûn : 99; — ü emâna muğâyir : 
517, 656, 668, 818, 819, 1022, 1105, 1312, 
1313; — ü emâna muhâlefet : 58; — ü emâna 
muhâlif : 1194; — ü emânı fesh : 51, 54; — ü 
emânı ri‘âyet : 331, 332, 649, 690, 1105; — ü 
peymân : 147, 1247; — ü peymân feshi : 99, 
108; —-i hümâyûn : 147, 238, 331; —-i şerîf : 
70, 77, 102; —-i şerîfe muhâlif : 70; —e 
muğâyir : 260, 332, 536, 656, 668, 690, 766, 
819, 898, 1022, 1296; —e muhâlif : 52, 53, 59, 
93, 99, 1105, 1194, 1750; —i ri‘âyet : 649, 766 

Ahdî, ehl-i fesâd, sûhte, Dursun k., Gümülcine kz. : 
1700 

âhen : 860; —-i hâm : 1001 
Ahi : 1355 
Ahi, maktûl zimmî, zimmiyye Kaya'nın zevci, 

Brayil : 20, 25, 1367 
ahid-nâme : 71, 90, 215, 330; —-i hümâyûn : 51, 53, 

54, 57, 58, 59, 70, 77, 83, 99, 108, 154, 187, 
215, 238, 270, 574, 1194, 1280, 1825; —-i 
hümâyûn feshi : 102; —-i şerîf : 215 

Ahmed : 782, 808, 811, 957, 998 
Ahmed Ağa, sipâhî : 1222 
Ahmed b. Ebûbekir, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Ahmed b. Halîl, kallâb Çingâne : 1444 
Ahmed b. Hamza, Ardahan kullarından, ehl-i fesâd : 

1364 
Ahmed b. Hân Ahmed, Seydî, mahbûs : 1733 

Ahmed b. Hüsâm, müfsid, Yazıtapan k., Akşehir : 
745 

Ahmed b. Îsâ, Emîr Kavsî b. Harkoş'un hıdmetkârı, 
kªtil, Zeydânî k., Şâm : 729 

Ahmed b. Karagöz, Kocaili Beyi Yasakcısı, yeniçeri : 
1063 

Ahmed b. Mahmûd, Kirihisâr k., Yenişehir : 1063 
Ahmed b. Mehmed, sahteci, İskenderiyye (Arn.) : 

722 
Ahmed b. Mustafa, kªdî âdemi : 1851 
Ahmed b. Receb, şâhid, Gölciler k., Mudurnı kz. : 

972 
Ahmed b. Seyyâlî (?), Sipâhî Emîr Mehmed'in 

hıdmetkârı, kªtil, Zeydânî k., Şâm : 729 
Ahmed Bey, Birecik Beyi, Rodos Muhâfızı : 518 
Ahmed Bey, Mîr İbrâhîm Bey oğlı : 1024, 1026, 

1029, 1371 
Ahmed Bey, sâbık Avlonya Sancakbeyi : 207 
Ahmed Bey, sâbık İlbasan (Sancak)beyi : 255, 839, 

1055 
Ahmed Bey, Sultân, müteveffâ Hizan Hâkimi : 1341 
Ahmed Çavuş : 1, 372, 375, 385, 388, 389, 391, 398, 

434, 489, 754, 778, 858, 862, 1006, 1363, 
1541, 1575, 1591, 1598, 1599, 1782, 1804, 
1885, 1886, 1887, 1913, 1954, 1956 

Ahmed Çavuş, Abdî oğlı : 1607 
Ahmed Çavuş, Danyal karındaşı : 1543 
Ahmed Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 71, 77, 

452, 859, 1806 
Ahmed Çavuş, Erzurum Defteri kethudâsı oğlı : 

1778, 1781 
Ahmed Çavuş, Mora Nâzırı : 1482 
Ahmed Çavuş, mübâşir : 754 
Ahmed Çavuş, Pehlivanoğlı : 879, 1964, 1965 
Ahmed Çavuş, Sivaslı : 1593 
Ahmed Çavuş, Şâh Hüseyin oğlı : 879 
Ahmed Çavuş, Üsküdar Evkªfı Nâzırı : 402 
Ahmed Çelebi : 359 
Ahmed Çelebi, Diyârbekir'in Tahrîr Emîni, sâbık 

Diyârbekir Hazîne Defterdârı : 625, 647, 648, 
673, 1230, 1498, 1617 

Ahmed Çelebi, Hasanşâh-zâde, Pertev Paşa 
Tezkirecisi : 1459 

Ahmed Kethudâ, ehl-i fesâd, Sinob : 256 
Ahmed Paşa, Rumili Beylerbeyisi : 108 
Ahmed Re’îs, Bâb-ı Sa‘âdet Ağası Yâ‘køb'un re’îsi : 

140 
Ahmed Re’îs, İstanbul zahîresini tedârüke me’mûr : 

948 
Ahmed, Abdüsselâm oğlı : 47 
Ahmed, Ahî oğlı, Yeniköy k., Taşköprü : 1478 
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Ahmed, Arnavud, ehl-i fesâd : 1889 
Ahmed, arpa emîni âdemi : 1351 
Ahmed, Ayasofya Evkªfı Mütevillîsi : 319 
Ahmed, Benlü, harâmî, Hudâvendigâr sn. : 180 
Ahmed, Burhân oğlı, sipâhî, ehl-i şenâ‘at, Avlonya : 

207 
Ahmed, Çavuş, Melvanoğlı : 1607 
Ahmed, Çavuş-oğlı : 1333, 1807, 1808 
Ahmed, Defter Kethudâsı : 268 
Ahmed, defterdâr âdemi : 510 
Ahmed, Dellâl, Sinob : 976 
Ahmed, Dergâh-ı Mu‘allâ çavuş-oğullarından : 341 
Ahmed, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, zahîre mübâşiri : 

1774, 1775 
Ahmed, Deveci, Za‘îm, Ferec nh., Şâm : 1239 
Ahmed, Dîvâne Mustafa oğlı, Biga : 295 
Ahmed, Diyârbekir Defterdârı, sâbık Rumili Tîmâr 

Defterdârı : 692 
Ahmed, Dukagin Beyi : 255 
Ahmed, Dulkadirlü Beylerbeyisi : 929 
Ahmed, Edil, kªtil, Sübaşı mh., Diyârbekir : 387 
Ahmed, Hacı Sâ‘at oğlı, Sultân Kayıtbay ve 

Eşrefiyye Evkªfı'na medyûn, Mısır : 175 
Ahmed, Hacı, Mesîre nh., Mısır : 148 
Ahmed, Hacı, Seydî Ahmed'in eytâmı vasîsi, Hor k., 

Akşehir kz. : 1203 
Ahmed, Hille Beyi : 627 
Ahmed, İstanbullu, Samakov tâcirlerinden, maktûl : 

179, 659, 1444 
Ahmed, Kabâyil-i Arab Şeyhi : 366 
Ahmed, kâtib, Sinob kl. : 256 
Ahmed, Kays oğlı, İstanbullu Ahmed'in katl zanlısı : 

179 
Ahmed, Keçel, Erbil : 563 
Ahmed, Kığışoğlı, katl zanlısı, Samakov : 659 
Ahmed, Kuyumcı, kallâb, Edirne : 88 
Ahmed, Menteşe Beyi : 557, 614, 1128, 1234 
Ahmed, Menteşoğlı, mahbûs kªtil, Samakov : 893, 

904 
Ahmed, Merdüm-zâde, çavuş-oğlı : 1799, 1903 
Ahmed, Mîr, Kerkil Sancakbeyi : 36 
Ahmed, Mustafa Kethudâ oğlı : 693 
Ahmed, müteveffâ Budun Beylerbeyisi Rüstem 

Paşa'nın dâmâdı, za‘îm : 812 
Ahmed, müteveffâ Emînü'l-Ümenâ : 92 
Ahmed, Ortavîrân k. : 263 
Ahmed, Pirlepe Kªdîsı Nâyibi : 621 
Ahmed, Semerci : 542 
Ahmed, Sirem Alaybeyisi, sefer mühimmâtına 

me’mûr : 1455 

Ahmed, Sultân, Mevlây, Tunus Hâkimi : 123, 1319 
Ahmed, Şeyh, Mesîre nh., Mısır : 148 
Ahmed Yeniçeri bkz. Hüsâm Re’îs 
Ahmed, Yeniçeri Kâtibi, Budun : 378, 382, 386 
Ahmed, yeniçeri, Budun : 283, 284 
Ahmed, Yenişehir kªdîsının âdemi : 367 
Ahmed, za‘îm : 889 
Ahmed, zehirlenen Emîne'nin nikâhlısı : 1087 
Ahtabolı [/Ohyabolı] : 836, 1102, 1477, 1688; —

 İskelesi : 1437 
ahur : 1138, 1164, 1414 
Ahyolı : 863, 1601; — kªdîsı : 456, 867, 1088, 1093, 

1111, 1378, 1382, 1406, 1407, 1437, 1600, 
1601 

ahz u celb : 450, 453, 484, 754, 787, 1138, 1180, 
1342 

ahz-ı mâl : 316 
Â’işe, Mehmed'in annesi ve vasîsi : 435 
ak dülbend : 777 
Akandilo Cevâhiri, Karayi Cemâ‘ati'nden, 

Hamunoğlı mh., İstanbul : 712 
Akbaşlar, sipâhîler, Balya nh. : 370 
Akça b. Budak, ehl-i fesâd, Mudurnı kz. : 384 
akça : 10, 11, 13, 17, 25, 61, 72, 73, 78, 79, 90, 92, 

95, 98, 101, 103, 111, 120, 129, 152, 154, 162, 
164, 169, 170, 179, 194, 204, 208, 210, 223, 
246, 261, 266, 279, 280, 287, 288, 296, 302, 
303, 304, 307, 311, 312, 317, 322, 325, 335, 
345, 348, 350, 351, 358, 390, 406, 415, 442, 
444, 445, 456, 488, 504, 508, 510, 519, 520, 
521, 523, 525, 527, 530, 538, 556, 563, 574, 
575, 580, 581, 602, 603, 607, 614, 622, 625, 
632, 644, 659, 662, 667, 675, 678, 692, 705, 
713, 721, 724, 725, 728, 729, 734, 736, 750, 
758, 767, 779, 787, 791, 801, 805, 806, 810, 
850, 901, 925, 928, 937, 941, 954, 956, 963, 
971, 996, 997, 1019, 1034, 1039, 1046, 1048, 
1049, 1063, 1088, 1140, 1144, 1150, 1152, 
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 
1163, 1165, 1168, 1173, 1188, 1192, 1196, 
1198, 1216, 1224, 1229, 1231, 1239, 1240, 
1248, 1251, 1252, 1253, 1255, 1259, 1265, 
1297, 1299, 1308, 1330, 1333, 1334, 1340, 
1344, 1353, 1361, 1364, 1381, 1393, 1413, 
1418, 1419, 1422, 1423, 1433, 1440, 1442, 
1456, 1474, 1477, 1481, 1490, 1495, 1513, 
1516, 1518, 1519, 1535, 1536, 1544, 1545, 
1546, 1561, 1568, 1577, 1590, 1591, 1593, 
1601, 1607, 1609, 1610, 1611, 1626, 1627, 
1632, 1633, 1637, 1638, 1639, 1640, 1650, 
1653, 1654, 1655, 1662, 1663, 1664, 1669, 
1673, 1674, 1675, 1676, 1680, 1685, 1687, 
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1688, 1706, 1707, 1730, 1738, 1739, 1743, 
1748, 1749, 1750, 1757, 1758, 1759, 1762, 
1773, 1774, 1775, 1777, 1779, 1781, 1782, 
1792, 1795, 1797, 1801, 1812, 1818, 1822, 
1825, 1826, 1827, 1833, 1837, 1838, 1839, 
1856, 1857, 1868, 1877, 1881, 1890, 1893, 
1894, 1902, 1904, 1907, 1908, 1910, 1915, 
1924, 1931, 1941, 1958, 1959, 1960, 1963, 
1968, 1984, 1988; — cem‘i : 414, 448; —
 gâreti : 38, 39; — gasbı : 564; — ihzârı : 1570, 
1608, 1847; — ile kürekci tutmak : 1657; —
 irsâli : 448, 1838, 1964; — kªli : 1246; —
 kesecek sikke : 713; — kesmek : 1246, 1687; 
— kılleti : 1246; — muzâyakası : 1246, 1608, 
1847; — mühürlemek : 359; — salmak : 843; 
— sikkesi : 713; — sirkası : 659, 724, 740, 
1522; — tahsîli : 522; — tedârüki : 751, 822, 
1570; — tevzî‘i : 608, 644, 805, 924, 970, 
1354, 1374, 1600; — zimmeti : 519, 522 

Akçahisâr; — kªdîsı : 1343; — Kal‘ası : 1343 
Akçakızanlık; — kazâsı : 1632; — kªdîsı : 1088, 

1186, 1405, 1514, 1632 
Akçaşehir kªdîsı : 38, 39 
akd-i meclis : 256, 659 
akd-i selem : 78 
Akdağ kªdîsı : 103 
Akdeniz : 810; — yalıları : 1307, 1310; — yalıları 

kªdîları : 589, 810, 1005, 1282 
Akhisâr : — hatîbi : 32; — Kªdîlığı : 418, 457; —

 kªdîsı : 32 
Akhisâr, Ohri kz. : 959; — kªdîsı : 1181 
Akın (?) FakΩh : 771 
akın : 1551, 1715; — çağırtmak : 668, 669; —

 etmek : 1273, 1549, 1592, 1740, 1750, 1768; 
—dan ferâgat : 1765 

akıncı(lar) (tâyifesi) : 53, 56, 239, 577, 716, 903, 
1088, 1305, 1549, 1550, 1583, 1688, 1765, 
1866, 1943; — beyi kethudâsı : 1277; —
 bey(ler)i : 53, 239, 288, 577, 903, 1305, 1550, 
1659, 1715, 1765, 1883; — cem‘iyyeti : 1659; 
— ihrâcı : 903, 1109, 1305; — tâyifesi 
çıkarmak : 1659; — tâyifesi ihrâcı : 239, 1277, 
1659; — tâyifesi te‘addîsi : 1465; — tâyifesini 
perâkende etmemek : 288; — tâyifesinin zabtı : 
288, 1109, 1550, 1883, 1975; — toycaları : 
903; —-oğlı akıncı : 1277; —-oğulları : 1277 

Akkilise; — Konağı : 1468, 1608, 1746, 1760, 1812, 
1824, 1851; — Konağı zahîresi : 1693, 1746, 
1760, 1812, 1824, 1851; — Yurdı : 1904 

Akkirman : 77, 90, 293; — beşlüsi : 1579; — beyi 
kethudâsı : 474, 755, 818, 1579, 1583; — beyi 
voyvodası : 474; — çobanları : 70; —
 Kªdîlığı : 755; — kªdîsı : 127, 1088, 1223; —

 livâsı ağaları : 703; — livâsı dizdârları : 703; 
— (sancak)beyi : 70, 77, 125, 126, 292, 293, 
294, 432, 671, 699, 701, 703, 708, 755, 818, 
1072, 1073, 1199, 1211, 1218, 1219, 1256, 
1397, 1564, 1580, 1624, 1653, 1740, 1750; —
 Tatarları : 70, 77, 755; — tâyifesi : 70 

Akkoyunlu hâsları : 1474 
Akköy karyesi, Balat kz., Menteşe sn. : 38, 39, 84 
akmişe : 791 
Aksarây Bâzârı, İstanbul : 350 
Aksarây (sancak)beyi : 611, 624, 879 
Aksem, Bana kz. : 1776, 1777; — Konağı : 1776, 

1777; — Konağı zahîresi : 1776, 1777 
Aksu derbendi, İnegöl kz. : 271 
aksülümen zehiri : 188 
Akşehir; — (sancak)beyi : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 43, 46, 611, 624, 879; —
 kªdîsı : 369, 632, 1203; — sübaşısı : 745; —
 teftîşi : 745 

Akyazı; — Kªdîlığı : 418, 457; — kªdîsı : 525, 1093 
Alâ karyesi, Şâm : 1239; — re‘âyâsı : 1239 
a‘lâ bahâ : 1336 
a‘lâ barut : 627 
a‘lâ nüzûl : 910 
alâ-tarîkı'ş-şehâde : 1124 
alâ-vechi'l-hasm : 412 
Alaca kªdîsı : 1799 
Alacahisâr (kazâsı/sancağı/livâsı) : 89, 924, 1561, 

1597, 1615, 1741, 1801, 1833; — dağları : 
1909; — kªdîsı : 208, 1117, 1607, 1608, 1663, 
1781, 1799, 1822, 1843, 1867, 1893, 1900, 
1901, 1909, 1943; — Konağı : 1746; —
 Konağı zahîresi : 1693, 1746; — livâsı/sancağı 
kªdîları : 911, 952, 1610; — (sancak)beyi : 
952, 955, 965, 1117, 1210, 1215, 1220, 1350, 
1462, 1610, 1694, 1901 

Alâ’eddîn, Hacı, Arab : 639 
Alâ’eddîn, Hımıs Kªdîsı Nâyibi : 68 
Alâ’eddîn, müteveffâ Şâm Müftîsi, Salâhuddîn Evkªfı 

Nâzırı : 1534 
Alagöz, Mehmed Hân'ın Çavuşbaşısı : 1860 
Alâ’iyye; — sancağı : 963; — sancağı sipâhîleri : 

557, 559; — (sancak)beyi : 557, 611, 623, 757, 
879 

Alakaş, Akkirman : 77 
Alaman : 1125 
Alaman Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati: 1507 
alâmet-i darb : 475 
alâmet-i şerîfe : 454, 460, 594, 720, 1443, 1515, 

1516, 1520, 1528, 1542, 1583 
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Alasonya; — bâc-ı bâzârı : 487; — kªdîsı : 159, 487, 
593, 787 

Alaşehir kªdîsı : 1291 
âlât bkz. âlet 
alay; — geçinmek : 120; —bey(ler)i : 45, 121, 154, 

167, 179, 200, 205, 263, 273, 274, 316, 328, 
329, 340, 373, 412, 465, 494, 501, 512, 516, 
536, 569, 576, 577, 611, 623, 646, 654, 686, 
699, 701, 716, 732, 733, 754, 807, 914, 939, 
940, 954, 985, 1031, 1038, 1049, 1054, 1055, 
1056, 1061, 1081, 1123, 1134, 1174, 1209, 
1436, 1440, 1448, 1453, 1455, 1458, 1528, 
1557, 1592, 1615, 1727, 1844, 1866; —beyleri 
dirlikleri : 732 

alçak hallü sipâhî(ler) : 1031, 1038, 1054, 1056, 
1391, 1491, 1927 

alçak tîmârlular : 1391 
alef : 861, 1332, 1577, 1707; — cem‘i : 1748; —

 ihzârı : 1383, 1673, 1674, 1675, 1676, 1682, 
1707, 1758, 1760, 1762, 1771, 1773, 1774, 
1775, 1776, 1777, 1837, 1839, 1847, 1856, 
1857; — iletmek : 1707; — muzâyakası : 
1673, 1682, 1748, 1774, 1777, 1837, 1847, 
1856, 1857; — tedârüki : 1682, 1758, 1762, 
1771, 1773, 1856, 1908 

Aleks veled-i Marko, voynuk-oğlı voynuk, Belâlu k., 
Sofya kz. : 69 

Aleksandra veled-i Mikel, zimmî re‘âyâ, İstanbul : 
1825 

Aleksandra Voyvoda, Boğdan Voyvodası : 25, 61, 
442, 662, 1170 

Alekseniçe; — köyi, Bana kz. : 1773; — (Köyi) 
Konağı : 1773, 1782; — (Köyi) Konağı 
zahîresi : 1773, 1782; — Yurdı : 1841 

alem mehterleri : 1374 
Alemşâhoğlı, gâsıb : 485 
âlet [/âlât]; —cı : 801; —-ı ceng ü cidâl : 569, 903, 

939; —-ı darb : 947; —-i harb : 206, 218, 239, 
283, 285, 311, 368, 663, 1018, 1197, 1337, 
1364, 1714, 1768, 1983; —-ı kal‘a : 1227; —-i 
lehv : 1700; —-i lehv ü lu‘b : 186; — irsâli : 
198; — ü esbâb(lar) : 406, 568, 1378, 1797; —
-ı harb ü kıtâl : 493, 494, 516, 576, 577, 611, 
652, 654, 701, 732, 1667; —-ı harb ü kıtâl 
verdürmemek : 67 

âlî dîvân : 1595 
Ali : 148, 265, 1030, 1249, 1443 
Ali Ağa, Bender kl. : 1219 
Ali b. Hacı, Kara, ehl-i fesâd, Beybâzârı kz. : 384 
Ali b. İsmâ‘îl, şâhid : 1399 
Ali b. İvaz, hırsuz, Barçınlu kz. : 271 
Ali b. Nasûh, yeniçeri : 993 

Ali b. Osmân, Ayamavra müstahfızlarından, 
hâ’in-zâde : 1434 

Ali b. Ramazân, Anadolı sipâhîsi Türâbî'nin 
hıdmetkârı : 1951 

Ali b. Seydî, Müftîahmedçelebi mh., Gelibolı : 1062 
Ali b. Şükür, Küçükali k., Aydos kz. : 1018 
Ali b. Veli, dârende : 632 
Ali b. Yahyâ, Kesterye Kal‘ası erenlerinden : 1260 
Ali Baba, Koca Pîr Ali'nin küyegüsi ve yatağı : 1138 
Ali Bâlî, Bevvâb, Hasköy Konağı zahîresine 

mübâşir : 1157, 1158 
Ali Bey, Avlonya Beyi : 100, 791 
Ali Bey, Esi (?) Beyi : 1029 
Ali Bey, Kara, Sekbân : 1413, 1454 
Ali Bey, Kırşehri Beyi : 1529 
Ali Bey, Kocaili (Sancağı) Beyi, Tuna Gemileri 

Kapudânı : 554, 558, 561, 637, 767, 945, 1168, 
1177, 1366, 1521, 1788, 1791, 1794, 1796, 
1805, 1828, 1853, 1865, 1892, 1896, 1897, 
1898, 1911, 1961 

Ali Bey, Lahsâ Beylerbeyisi, sâbık Hamâ Beyi : 996 
Ali Bölükbaşı, Halîlü'r-rahmân Evkªfı Nâzırı Nâyibi : 

253 
Ali Çavuş : 52, 87, 98, 100, 270, 275, 280, 287, 303, 

331, 332, 433, 467, 469, 472, 512, 531, 552, 
610, 655, 666, 667, 668, 669, 670, 680, 681, 
682, 689, 1059, 1259 

Ali Çavuş, Anadolı Çavuşı : 963, 1557 
Ali Çavuş, Armudcıoğlı, arpa tedârükine mübâşir : 

1161, 1483, 1608 
Ali Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 325, 327, 421, 

453, 1016, 1571 
Ali Çavuş, Dürûdger-zâde, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 

28, 320, 328, 413 
Ali Çavuş, Hasan Paşa'nın âdemi : 1571, 1572, 1573, 

1574 
Ali Çavuş, kapucılıkdan çıkma : 286 
Ali Çavuş, Kara, çavuş-oğlı : 1512, 1592 
Ali Çavuş, Pars(alu) : 462, 464, 701, 706, 707, 1472, 

1657 
Ali Çelebi, Bağdâd Beylerbeyisi Kethudâsı : 1373, 

1389, 1451 
Ali Çelebi, Defterdâr : 448 
Ali Hilmî, Bağdâd Beylerbeyisi Kethudâsı : 353 
Ali Hoca, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
Ali ibn-i Abdullah, Sûfî, Edirne kz. : 1680 
Ali Kethudâ : 1008, 1066, 1083, 1105, 1135, 1247 
Ali Kethudâ, Bağdâd'dan ma‘zûl Hüsrev Paşa'nın 

Kethudâsı : 199 
Ali Odabaşı, Azeb Re’îsi, Erzurum 

hisâr-erenlerinden : 325 
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Ali Paşa : 583 
Ali Paşa Evkªfı : 1251 
Ali Paşa, Belvîrân kz. : 368 
Ali Paşa, Mısır Beylerbeyisi : 998 
Ali Paşa, müteveffâ Vezîr-i A‘zam : 24, 1112, 1113 
Ali Re’îs, Hâssa Re’îsi : 742 
Ali Re’îs, kayık inşâsına me’mûr : 1167 
Ali Sübaşı, Muzaffer oğlı, Tatarbâzârı : 22 
Ali Sübaşı, oğlan cem‘ine me’mûr : 1197 
Ali Voyvoda : 1986 
Ali Voyvoda, Budun : 812 
Ali Voyvoda, mübâşir, Segedin beyi âdemi : 1988 
Ali, Abdullah oğlı, şâhid : 1101 
Ali, Akkirman Beyi Kethudâsı : 755 
Ali, Akkirman Sancakbeyi : 292 
Ali, Akkirman sancakbeyinin âdemi : 293 
Ali, Anbâr Kâtibi, sipâhî-oğlanı : 1858 
Ali, Baba, hırsuz Çingâne, Edirne : 1628 
Ali, Basdırmaoğlı Hüseyin'in kölesi, ehl-i fesâd : 302 
Ali, Bodrum Kal‘ası Topcıbaşısı, dârende : 788 
Ali, Bölükbaşı : 1020 
Ali, çavuş-oğlı : 4 
Ali, Çemişkezek Beyi : 1129 
Ali, dârende, giriftâr, Eğri kl. : 937 
Ali, Defter-i Hâkªnî Kâtibi, Dukagin ve İskenderiyye 

sancaklarının tahrîrinde kâtib : 683 
Ali, Deli Kªdî : 632 
Ali, Derzî, şâhid : 1101 
Ali, Divriği Alaybeyisi : 205 
Ali, doğancı : 1399 
Ali, ehl-i fesâd, Yeniköy k., Taşköprü : 1478 
Ali, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1893 
Ali, Erimerli, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
Ali, Erzurum Beylerbeyisi : 325 
Ali, Evhak k., Hasköy kz. : 919 
Ali, gedük mutasarrıfı, Bosna : 1140 
Ali, gemi bennâ’ı, Sapancı : 905 
Ali, Hacı, müfsid, Divriği : 80 
Ali, Hacı, Rum Çavuşları Kethudâsı : 167, 204, 223 
Ali, Hacı, Zeydânî k., Şâm : 729 
Ali, Halîl Bey âdemi : 1108 
Ali, harâmî, Mihaliç : 210 
Ali, Hasan Kethudâ oğlı, kªtil, Mora : 422, 438, 468, 

553 
Ali, hırsuz, Midillü : 131 
Ali, hisâr-ereni : 1328 
Ali, hisâr-eri, dârende, Narice (?) kl. : 228 
Ali, İskenderiyye Kapudânı (Msr.) : 555, 616 
Ali, İstanbul Muhtesibi : 1228 
Ali, kaçak sûhte, hırsuz şerîki, Gerede : 1013, 1021 

Ali, Kallâb, Yergöği kl. : 820 
Ali, Kapucı : 460 
Ali, Kapucı, kallâb : 214 
Ali, Sarâydâr, Kapucı : 1724 
Ali, Karlıili beyi âdemi : 881 
Ali, Kassâb Hamza oğlı, İstanbul : 75 
Ali, Kayseriyye : 183 
Ali, Kel, Muhzır, Gerger : 282 
Ali, Kel, Şehsuvaroğlı, harâmî, Migalkara kz. : 1138 
Ali, Kengırı Beyi : 617 
Ali, Kopuzcı, kallâb, Emeçlü k., Çirmen kz., Edirne : 

88 
Ali, Köstendil Kªdîsı Muhzırı : 1783 
Ali, Küçük, ehl-i fesâd, Gelibolı : 1622 
Ali, Lahsâ Beylerbeyisi, sâbık Hamâ Sancakbeyi : 

986, 997, 1011 
Ali, Mehmed Re’îs'in Kâtibi : 1171 
Ali, müteveffâ Budun Beylerbeyisi Rüstem Paşa'nın 

Kethudâsı : 812 
Ali, Rumili beylerbeyisi oğlının âdemi : 410 
Ali, sâbık dizdâr, Srebreniçe : 856 
Ali, sâbık Mezistre Kªdîsı Abdurrahîm'in hıdmetkârı, 

mahbûs : 123 
Ali, sâbık Trablusgarb Beylerbeyisi : 817, 1972 
Ali, Sarây-ı Atîk Ağası : 1825 
Ali, Saru, sûhte, Kuddûs Medresesi, Edirne : 700, 

843 
Ali, Saruca oğlı, mahbûs, Kengırı : 192, 193 
Ali, Sekbân, Dergâh-ı Mu‘allâ Müteferrikası : 313, 

777 
Ali, Silâhdâr : 311 
Ali, Solnok Beyi Hasan Bey'in Kethudâsı : 1033, 

1074, 1094 
Ali, Sultân : 1526 
Ali, Tımışvar Çavuşı : 426 
Ali, Tokmak, harâm-zâde, Burgos ks., Lapseki kz. : 

1291 
Ali, Turgud Paşa'nın Kethudâsı : 1972 
Ali, Üstâd, hâssa suyolcısı, Mekke : 261 
Ali, Vidin beyi âdemi : 887, 888 
Ali, Yayabaşı, acemi-oğlanı cem‘ine me’mûr : 450 
Ali, Yeniçeri, maktûl, İznikmid kz. : 1484 
Ali, kªtil yeniçeri : 1309 
Ali, Yûsuf oğlı, Maşlı demekle ma‘rûf ehl-i fesâddan, 

Yastar k., Akçahisâr kz. : 1343 
Ali, Za‘îm, sâbık Mora Nâzırı, siyâset mahkûmı : 

123, 1541 
Ali-i Azzâvî, müteveffâ Huccâc Mukaddimi : 520 
Alicân Bey, Kulb Beyi : 1029 
Alicân, Kelek, harâmî, Migalkara kz. : 1138 
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AlifakΩh karyesi, Gerede : 1013, 1021 
Alihân, Nâyib, Âmid : 42 
Alipaşaoğulları, Maşlı demekle ma‘rûf ehl-i 

fesâddan, Yastar k., Akçahisâr kz. : 1343 
Altaniç karyesi, Sofya kz. : 69 
altun(lar) : 61, 80, 156, 182, 185, 194, 200, 208, 210, 

258, 359, 406, 435, 454, 498, 510, 519, 555, 
602, 603, 616, 617, 676, 814, 1043, 1107, 
1136, 1248, 1253, 1312, 1314, 1315, 1316, 
1326, 1329, 1367, 1368, 1473, 1495, 1516, 
1541, 1733, 1793, 1966, 1968; — cem‘i : 
1276; — eğer : 166; — ekli : 875; — filori : 
555; — gönder(il)mek : 1965, 1966, 1968; —
 irsâli : 436, 1964; — kîse : 1194; — kozalak : 
76, 161, 1548, 1825; — örtü sirkası : 253; —
 şiş : 166; — tahsîli : 1490; — telefi : 81; —
 zâyi‘i : 81 

Alûc : 1502, 1503 
a‘mâ : 210 
Amâkıyye nâhiyesi, San‘â vt. : 1226 
Amasya : 1240; — kªdîsı : 103, 507, 626; —

 muhâfazası : 1556; — (sancak)beyi : 757, 879, 
890, 1301, 1556 

amâyir bkz. imâret 
amden katl-i nefs : 302 
amele yaramaz öküz : 875 
Âmid (sancağı/livâsı) : 5, 10, 682, 781, 1014, 1966; 

— beylerbeyisi : 1966; — Hazînesi : 5, 17; —
 kªdîsı : 42, 286, 724, 740, 1473, 1474; —
 Kal‘ası : 682, 1026, 1029, 1133; — kulları : 
1024, 1026, 1371; — kulları ağaları : 1025, 
1026 

Âmiller Zindânı : 712 
âmil(ler) : 425, 473, 560, 713, 787, 912, 1438, 1924 
Âmir, sâbık Buhayra Vilâyeti Şeyhi, ehl-i fesâd : 

420, 421 
Amoş, Rus : 1312 
Amûs b. Süleymân, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Anabolı : 1733; — Azeb Ağalığı : 664; — azebleri 

ağası : 422, 438, 468, 553; — kªdîsı : 759 
Anadolı (vilâyeti) : 224, 453, 539, 796, 1267, 1586, 

1866; — askeri : 1247, 1403, 1404, 1417, 
1547, 1615, 1620; — Beylerbeyiliği livâları 
kªdîları : 1531; — beylerbeyisi : 192, 193, 201, 
491, 492, 493, 516, 546, 569, 573, 611, 624, 
695, 732, 736, 757, 858, 862, 879, 963, 973, 
1031, 1032, 1041, 1049, 1076, 1081, 1118, 
1128, 1355, 1391, 1403, 1404, 1417, 1491, 
1512, 1531, 1532, 1547, 1586, 1615, 1616, 
1641, 1672, 1772; — beylerbeyisi 
(kapu)kethudâsı : 185, 348, 546, 693, 812, 

1041, 1128; — çavuş(lar)ı : 963, 1417, 1557; 
— defterdârı : 802, 1654; — efendisi : 653; —
 erbâb-ı tîmârı : 1310; — kªdîları : 196, 1019, 
1070; — ma‘zûlleri : 546; — mülâzım 
çavuşları : 1471; — Ordusı kªdîsı : 1951; —
 (sancak)beyleri : 196, 493, 624, 736, 862; —
 sipâhî-zâdeleri : 546; — sipâhîleri : 546, 693, 
1951; — vilâyeti kªdîları : 1019; — yakası : 
224; — yalıları : 1268; — yalıları beyleri : 
552; — yalıları hâfızları : 1307; — yalıları 
kªdîları : 212, 552; — yalıları kal‘aları 
dizdârları : 212; — yayaları : 546; —
 zü‘amâsı : 1310; —'da yol üzerindeki kªdîlar : 
1335; —'daki Akdeniz yalıları kªdîları : 1307; 
—'daki Akdeniz yalıları sancak muhâfızları : 
1307; —'dan koyun gelmek : 1257 

anbâr : 45, 129, 279, 601, 616, 813, 970, 1119, 1351, 
1440, 1858, 1931; — aç(ıl)mak : 253, 349; —
 bozmak : 1400; — kâtibi : 1858; —
 mühürle(n)mek : 877, 1881 

Anbâr; —-ı Âmire : 1931; —-ı Hâssa termîmi : 55 
Anber Ağa, dârende, Mısır : 1221 
Anderya : 115 
Anderya İstemad, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 

1328 
Anderya Teska, harâmî, Bezreşte k., Ohri : 1124 
Andranos kªdîsı : 878 
Ane sancakbeyi : 122 
Angelikasrı : 759; — kªdîsı : 759, 1789, 1819 
Ankara (sancağı) : 192, 193, 624, 757, 862, 879; —

 kªdîsı : 163, 196, 197, 617, 902; — sancağı 
kªdîları : 185; — yörükleri kªdîsı : 1457 

Ankoton, Çerkes beylerinden : 505 
Antalya : 28, 216, 1006, 1087; — İskelesi emîni : 

452; — kªdîsı : 452, 988; — Kal‘ası : 660 
Anutlağlava karyesi, Priştine : 1689 
Aparlu Hammâm, Diyârbekir : 387 
Arab defterdârı : 521, 522, 523, 622, 991; —

 kethudâsı : 508, 622 
Arab Fatı, yaramaz avret, Sultângîrcâmi‘i mh., 

Galata : 281 
A‘râb bkz. Arab 
arabacı(lar) : 983, 1018, 1204, 1862; —lar kethudâsı : 

1830, 1840, 1891; —başı : 1670 
araba(lar) : 45, 55, 90, 100, 269, 498, 535, 538, 562, 

566, 606, 698, 863, 896, 911, 970, 980, 1144, 
1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 1159, 1160, 1190, 1278, 1322, 
1333, 1346, 1383, 1488, 1518, 1530, 1590, 
1591, 1593, 1607, 1608, 1609, 1632, 1637, 
1640, 1658, 1662, 1663, 1781, 1782, 1800, 
1830, 1865, 1891, 1919, 1939, 1984, 1985; —
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 basmak : 132; — cem‘i : 418; — göndermek : 
1256, 1919; — ihrâcı : 1450, 1919, 1934; —
 ihzârı : 873, 1519, 1535, 1536, 1546, 1561, 
1570, 1609, 1627; — muzâyakası : 1536, 1546, 
1561, 1609, 1627; — mühimmi : 980; —
 salınmak : 1681; — sürmek : 1984; — ta‘yîni : 
1437; — tedârüki : 469, 924, 946, 1535, 1546, 
1561, 1570, 1629, 1704; — tekerleği ihzârı : 
1862; — tut(ıl)mak : 584, 743, 1844; —lar 
yürümemek : 970; —lara kereste yüklemek : 
472; —ya darbzen tahmîli : 1840; —ya kereste 
tahmîli : 896, 1945; —ya köprü mühimmâtı 
tahmîli : 1950; —ya tereke tahmîli : 1235; —
ya top tahmîli : 98, 100, 1840; —ya top 
yükletmek : 87; —ya yarak tahmîli : 743; —ya 
zahîre yükletmek : 1689 

Arabgîr; — sancağı : 204, 223; — kªdîsı : 80 
Arabistân; — gedükleri : 1361; — vilâyeti 

mukªta‘âtı : 522; — vilâyeti sancakları beyleri : 
522 

Arab(lar) [/A‘râb, Urbân] (tâyifesi) : 16, 65, 119, 
122, 191, 192, 193, 247, 253, 353, 374, 437, 
470, 572, 639, 833, 1025, 1342, 1377, 1451, 
1964; — a‘yân-ı vilâyeti : 105; — avretleri : 
191; — bâzergân : 271; — eşkıyâsı : 105, 920, 
1377, 1964; — eşkıyâsı re’îsi : 105; —
 eşkıyâsı şeyhleri : 105; — hareketi : 1371; —
 kabîlesi : 437; — katli : 1290; — müfsidler : 
1451; — şeyhi : 366; — tâyifesine gedük 
vermek : 1361; — tâyifesinin zabtı : 366; —-ı 
bed-fi‘âl : 113, 119, 829, 920, 1025, 1026, 
1027; —-ı bed-fi‘âl te‘addîsi : 1964; —-ı 
bed-fi‘âlin hareketi : 848, 1029; —-ı 
bed-nihâd : 153; —-ı şekªvet-şi‘âr : 118, 920; 
—-ı şekªvet-şi‘âr hareketi : 1025; —-ı 
şekªvet-şi‘âr muhârebesi : 113; —-ı şeyâtîn : 
933; —ın hareketi ihtimâli : 1027 

Arablu Konağı : 1152; — zahîresi : 1152 
Arabluderesi Yurdı : 1531 
Arac; —nâhiyesi/kazâsı, Kastamonı : 1173, 1231; —

 kªdîsı : 444; — kazâsı ahâlîsi : 1173 
Arad beyi : 955, 1462, 1681 
Arafat suyolı : 1492, 1493, 1495 
Arak Re’îs, kaçak : 1075 
arâkıyye : 1030 
arâzî icâresi : 68 
Arda nehri : 314 
Ardahan; — beyi : 325; — kulları : 1364 
ardıç odunı : 834; — irsâli : 830, 832, 834; —

 tahmîli : 830; — talebi : 834; — tedârüki : 830 
Arhos kªdîsı : 759 
Arhova nâhiyesi, Batum : 1364 

Ârif, Müteferrika, sâbık Akşehir Beyi Mûsâ'nın 
Kâtibi, Diyârbekir vilâyeti ve Çemişkezek'in 
tahrîrinde görevli : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 42, 43, 46, 673 

Ariz (?) Varoşı, Eflak : 143 
ark : 1143 
Arnavud; — levend kâfiri sürmek : 224; — tâyifesi : 

1274 
Aronna, Kondoğlı Re'îs'in küyegüsi, Mîrali adası : 

1005 
Arpa Kârbânsarâyı, Edirne : 88 
arpa : 390, 707, 861, 882, 883, 897, 970, 1042, 1155, 

1361, 1633, 1775, 1833, 1835, 1979; —
 arabaları : 1278; — bey‘i : 846, 1267, 1282, 
1977; — buldurmak : 1100; — cem‘i : 1331, 
1748, 1812, 1823, 1824, 1858, 1881; —
 der-anbârı : 847, 1057, 1100, 1351, 1823, 
1881; — der-mahzeni : 1915; — emîni : 69, 
761, 1020, 1143, 1351, 1380; — getürilmek : 
1383; — getürtmek : 108; — gönder(il)mek : 
882, 1024, 1026, 1028, 1407, 1513, 1738, 
1739, 1915, 1964, 1969; — hıfzı : 910; —
 ihrâcı : 846, 1346, 1679, 1931; — ihzârı : 570, 
667, 772, 782, 847, 1050, 1057, 1099, 1100, 
1144, 1150, 1152, 1154, 1157, 1158, 1159, 
1160, 1162, 1331, 1346, 1383, 1459, 1518, 
1519, 1524, 1535, 1536, 1544, 1546, 1561, 
1568, 1570, 1590, 1591, 1593, 1607, 1608, 
1609, 1626, 1627, 1632, 1637, 1638, 1639, 
1663, 1664, 1673, 1674, 1675, 1676, 1682, 
1706, 1707, 1736, 1743, 1749, 1758, 1759, 
1760, 1762, 1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 
1777, 1781, 1782, 1822, 1824, 1833, 1837, 
1839, 1847, 1856, 1857, 1882, 1907, 1908, 
1910, 1922, 1931, 1932, 1941, 1958, 1959, 
1960, 1984, 1988; — iletmek : 1707, 1833; —
 indürmek : 846, 883, 890, 1242, 1407; —
 irsâli : 890, 1026, 1028, 1394, 1466, 1965; —
 muzâyakası : 108, 846, 867, 873, 890, 1020, 
1100, 1160, 1162, 1331, 1332, 1351, 1423, 
1518, 1519, 1524, 1536, 1546, 1561, 1591, 
1593, 1607, 1608, 1609, 1626, 1627, 1632, 
1637, 1639, 1663, 1664, 1673, 1679, 1682, 
1748, 1771, 1774, 1777, 1822, 1837, 1847, 
1856, 1857, 1881, 1882, 1910, 1922, 1931, 
1941, 1981; — mühürlemek : 1881; — (satun) 
almak : 197, 1351, 1881; — sür(il)mek : 846, 
1161, 1679, 1824; — sürdürmek : 882, 890, 
1156, 1157, 1158, 1160, 1590, 1743; —
 ta‘yîni : 750, 1256, 1519, 1591, 1674, 1843, 
1960; — tahmîli : 890, 942, 1242, 1282, 1653, 
1738, 1858; — tedârüki : 707, 750, 753, 772, 
865, 909, 924, 942, 960, 1020, 1050, 1057, 
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1099, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1256, 1281, 1333, 1423, 
1518, 1535, 1546, 1561, 1570, 1590, 1591, 
1607, 1609, 1639, 1682, 1738, 1743, 1758, 
1759, 1762, 1771, 1773, 1781, 1782, 1824, 
1856, 1907, 1908, 1931, 1941, 1958, 1959, 
1960, 1977 

Arpacılar Meydânı, İstanbul : 1244 
Arsine karyesi, Buka nh. : 254 
Arslan Bey/Paşa, Budun Beylerbeyisi : 99, 102, 260, 

330, 403, 1980; — kethudâsı : 403 
Arslan Çavuş : 275, 623, 736, 757 
Arslan Kethudâ, mübâşir : 446, 1416 
Arslan, Kudüs : 336 
Arslan, yeniçeri, acemi-oğlanı cem‘ine me’mûr : 959 
arşun : 253, 772, 774 
artuk ayâr akça : 1246 
artuk bahâ : 941 
Artuk-âbâd kazâsı : 1399 
Arûra (?) karyesi, Nablûs : 1321 
Arurlar (?) karyesi, Vize : 896; — halkı : 896 
Aruz [/Azor] : 1607; — Karyesi Konağı zahîresi : 

1693, 1746; — (Karyesi) Konağı/Menzili : 
1561, 1743, 1746; — Konağı/Menzili arpası : 
1743; — Konağı/Menzili etmeği : 1743; —
 Yurdı : 1792 

Aryar Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 1244 
arz; — defteri : 776, 1094; — ihdâsı : 415; —

 müsveddesi : 722; — vermek : 415, 1516; —-ı 
müzevver : 415 

Âs b. Süleymân, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb nh., 
Ma‘arra sn. : 218 

asâkir bkz. asker 
âsâyiş : 158 
ases : 387, 1546; — nâyibi : 44; —başı : 387 
ashâb-ı emlâk : 638 
ashâb-ı hukøk : 48, 68, 70, 77, 80, 148, 163, 179, 

205, 296, 351, 354, 617, 631, 721, 791, 941, 
1384, 1901 

âsî(ler) : 254, 437, 565, 597, 725, 1139, 1343; —
 Arablar : 253; — cem‘i : 254; — def‘i : 254; 
— dürzî serdârı : 565; — hâs karyeler : 842; —
 karyeler : 1106, 1131, 1222; — varoşlar : 
1222 

Âsitâne : 70, 93, 248, 1399; —-i Adâlet-ünvân : 161, 
436 

Âsitâne-i Sa‘âdet* 
asker [/asâkir] (tâyifesi) : 45, 52, 53, 59, 94, 100, 

119, 122, 158, 213, 254, 255, 270, 278, 293, 
303, 320, 353, 411, 512, 514, 536, 550, 573, 
641, 645, 649, 650, 652, 654, 686, 690, 699, 
708, 716, 732, 766, 782, 797, 807, 815, 865, 

914, 931, 939, 940, 942, 949, 954, 955, 995, 
1029, 1035, 1040, 1049, 1058, 1066, 1100, 
1105, 1131, 1148, 1165, 1174, 1199, 1200, 
1201, 1212, 1215, 1242, 1273, 1352, 1371, 
1385, 1396, 1397, 1403, 1404, 1410, 1411, 
1412, 1417, 1424, 1436, 1458, 1461, 1462, 
1466, 1471, 1472, 1479, 1487, 1548, 1564, 
1571, 1575, 1588, 1591, 1608, 1624, 1637, 
1667, 1713, 1721, 1728, 1739, 1740, 1747, 
1754, 1760, 1767, 1778, 1802, 1809, 1833, 
1850, 1866, 1899, 1951, 1965, 1980; —
 arasında ârıza : 426; — cem‘i : 591, 668, 669, 
819, 1421, 1549, 1551, 1623, 1653, 1764, 
1768; — cem‘iyyeti : 57, 98, 99, 154, 158, 
259, 410, 426, 747, 954, 995, 1008, 1036, 
1073, 1206, 1208, 1211, 1247, 1410, 1411, 
1412, 1458, 1462, 1620, 1644, 1705, 1712, 
1716, 1726, 1727, 1927; — çıkarmak : 1323; 
— dağılmak : 330; — defteri : 1024; —
 gemileri : 821; — getürtmek : 116, 1027; —
 gönder(il)mek : 54, 259, 294, 491, 492, 920, 
933, 1024, 1025, 1026, 1027, 1199, 1200, 
1377, 1573, 1625, 1657, 1754, 1886, 1965, 
1967; — ihrâcı : 1050, 1241, 1965; — ihzârı : 
960, 1026, 1886; — irsâli : 71, 108, 158, 829, 
1255, 1302, 1395, 1425, 1460, 1525, 1598, 
1642, 1731, 1750, 1839, 1965, 1969; —
 kışlamak : 576; — mühimmâtı : 1450; —
 mürûrı : 1629; — sürdürmek : 1886; —
 ta‘yîni : 1965; — talebi : 668, 669, 829; —
 tedârüki : 829, 847, 1281; — uğrağı : 1681; —
 vermek : 71; — zâd ü zevâdesi : 707, 1081, 
1281; — zahîresi : 108, 154, 158, 321, 847, 
909, 942, 954, 1024, 1026, 1028, 1057, 1524, 
1531, 1626, 1632, 1642, 1748, 1796, 1802, 
1823, 1838, 1839, 1847, 1856, 1857, 1902, 
1908, 1932, 1964; —-i fevz-me’âsir : 140, 154, 
158; —-i hezîmet-âsâr : 493; —-i hezîmet-eser 
hareketi : 1564; —-i küffâr : 497; —-i küffâr 
hareketi : 803; —-i makhûre : 1715; —-i 
mansûre : 1092, 1597; —-i mansûre 
mühimmâtı : 111; —-i mansûre zehâyiri : 111; 
—-i müslimîn : 1310; —-i nusret-eser 
gönderilmek : 1025; —-i nusret-karîn : 154; —
-i nusret-makrûn : 1597; —-i nusret-me’âsir : 
118, 122, 146, 153, 315, 817, 1310, 1427, 
1448, 1471, 1500; —-i şeyâtîn-rehber : 1878; 
—-i zafer-eser : 27; —-i zafer-me’âsir : 45; —
-i zafer-rehber : 168, 174; —e akıncı 
karışmak : 1866; —e çiğnetmemek : 1655, 
1656; —e icâzet : 426, 576, 591, 701; —e 
levend karışmak : 1866; —e serdâr ta‘yîni : 
1592; —e zahîre bey‘i : 945; —e zarar : 340; 
—i akında yıpratmak : 1715; —i görüp 
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gözetmek : 1615; —i hıfz : 1041, 1049, 1547; 
—i kaldurmak : 1463, 1464; —i taşurgatmak : 
957, 1027; —i zabt : 260, 303, 1041, 1081, 
1551, 1750, 1844, 1866, 1904; —in adem-i 
zabtı : 1833; —in eşkıyâsını ıslâh : 1983; —in 
hıfz u hırâseti : 1866; —in mürâca‘atı : 649; —
in zabt u rabtı : 1448, 1547, 1729, 1745 

asker halkı : 54, 170, 260, 275, 925, 952, 969, 1023, 
1028, 1041, 1049, 1097, 1117, 1161, 1166, 
1279, 1410, 1448, 1655, 1656, 1662, 1757, 
1761, 1838, 1841, 1915, 1932, 1983, 1984, 
1989; —na icâzet : 153; —na zahîre : 1099; —
na zahîre bey‘i : 1594; —nı gözetmek : 1616; 
—na te‘addîden men‘ : 1615; —nı zabt : 111, 
287, 1616, 1681, 1772; —nın te‘addîsi : 111; 
—nın zapt u rabtı : 1833 

asker-i hümâyûn : 45, 54, 108, 118, 119, 154, 174, 
1567; — azıkçısı : 108; — terekesi : 170; — 
zahîresi : 29, 146, 154, 158 

asker/asâkir-i İslâm : 26, 27, 292, 330, 331, 332, 466, 
491, 492, 494, 497, 517, 546, 649, 668, 669, 
684, 707, 865, 954, 960, 965, 1201, 1215, 
1310, 1412, 1479, 1549, 1555, 1560, 1644, 
1681; — halkı : 154; — irsâli : 330, 1731; — 
serdârı : 546; — zahîresi : 1609; —a zahîre : 
1281; —ın mürâca‘atı : 649; —-ı 
nusret-fercâm : 331, 1592; —-ı zafer-fercâm : 
436 

asl-ı mâl : 78 
asma ipi : 1877 
Astan, ban, levend kâfir : 432 
Aşağa Belgrad : 1130 
Aşağa Kargadamı, Musul : 1451 
Aşârne Kabîlesi, âsî A‘râb kabîlesi, Hamâ : 374, 437 
Aşaş (?) göli : 1048 
aşâyir bkz. aşîret 
aşçı(lar) : 289, 735, 791, 1040; —ları ıdlâl : 1752 
aşık(lar) (tayifesi) : 741, 1071, 1295 
aşîret(ler) [/aşâyir] : 17, 18, 122, 479, 724, 855, 857, 

1024, 1029, 1304, 1381, 1474; — ağaları katli : 
1474; — beyi : 857; — zabtı : 36 

Aşû‘, maktûl zimmî, Diyârbekir : 1473 
at gemisi(leri) : 55, 525, 1053, 1165, 1471, 1629, 

1797, 1859, 1871, 1877; — binâsı : 1472; —
 irsâli : 1472; — mühimmi : 525; — re’îsleri : 
1437; — çekmek : 1487; — ihzârı : 1487, 
1728, 1802 

Ata, şakΩ : 632 
Atak; — nâhiyesi : 1240; — beyi : 1240 
Atçeken Yurdı, Karapınar : 1730 
Atebe-i Aliyye* 

Atebe-i Ulyâ*; — çavuşları : 592; —
 müteferrikaları : 313 

âtıl; — u bâtıldan karye vermek : 855; — u bâtıldan 
sancağı olanlar : 857; — u bâtıldan sancak 
tasarrufı : 855; —dan sancak tasarrufı : 857 

atîk celeb(ler) : 787, 852, 1088, 1111 
atîk emvâl tahsîli : 521, 522 
atîk kul tâyifesi : 1354 
Atina; — beyi : 759; — kªdîsı : 759; — sancağı 

kªdîları : 759 
at(lar) : 25, 72, 73, 79, 166, 179, 192, 198, 205, 311, 

368, 444, 445, 598, 617, 631, 632, 634, 663, 
688, 694, 729, 754, 793, 803, 818, 1019, 1063, 
1090, 1106, 1130, 1343, 1473, 1474, 1859; —
 arkasından inmemek : 803; — beslemek : 
1419; — bey‘i : 610; — binip yarak 
kuşanmak : 1342; — devşürmek : 447; —
 gâreti : 105, 365; — hıdmeti : 901; —
 muzâyakası : 927; — na‘lı : 1649; — na‘lı 
kesdürmek : 1649; — salmak : 22, 465; —
 satmak : 1419; — sirkası : 201, 365, 463; —
 tedârüki : 1790; — ve dona kªdir olmak : 686, 
1277, 1491; — verdür(me)mek : 67, 181, 598, 
1361; — zebûn olmak : 1019; —a binmek : 
1342, 1566; —a kªdir olmak : 797 

atlas kîse : 71, 76, 252, 1201 
Atlu Ases bkz. Kamer 
atlu : 491, 492, 493, 517, 827, 949, 953, 954, 1224, 

1474, 1653, 1712; — asker : 119, 954; —
 beyler : 1312; — defteri : 809; — gedüği : 
937; — ihrâcı : 943, 1241, 1256; — irsâli : 
1424, 1466; — kâfir : 292, 293; — müsellem 
tâyifesi : 1504; — yazımı : 809; — yeniçeri 
irsâli : 353; —başı : 733 

attâr : 1040 
av; — avlamak : 919; — çağırtmak : 919 
avân : 976 
avârız : 503, 555, 1768; — edâsına inâd : 1603; —

-hânesi : 223, 1606, 1688; —-hânesine ilhâk : 
1724; — salmak : 414, 555, 616; — tarîkı : 
555, 616; —-ı dîvâniyye : 503; —-ı 
dîvâniyyeden mu‘âfiyet : 642, 1724; —dan 
mu‘âfiyet : 642, 1576, 1703 

Avasak, müştekî Ermeni, Van : 286 
Avlonya (sancağı) : 1272, 1299; — dizdârı : 1272; —

 havâss-ı hümâyûnı : 106; — İskelesi : 361, 
1343; — kªdîsı : 106, 207, 361, 719; —
 mukªta‘ât müfettişi : 719; — nâzırı : 106, 
1963; — sancağı beyleri : 1272; — sancağı 
sipâhîsi(leri) : 98, 100, 500, 501; — sancağı 
sübaşısı(ları) : 98, 100; — sancağının hıfzı : 
500; — sancağının tahrîri : 1123; —
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 (sancak)beyi : 98, 100, 207, 303, 361, 500, 
501, 624, 701, 719, 791, 862 

Avraslu (?) karyesi, Gelibolı : 347 
Avrethisârı kªdîsı : 159, 787 
Avretler Zindânı : 482; —'nı basmak : 482 
avret(ler) : 91, 182, 191, 281, 476, 657, 934, 961, 

976, 1004, 1101, 1269, 1432, 1446, 1474, 
1490, 1645, 1692; — istihdâmı : 934; —
 rehni : 1015; — tasarrufı : 1474; — tâyifesine 
yapışmak : 1844 

ayak etmek : 1080 
ayak köprüsi yapmak : 1797 
Ayamavra : 1543; — azebleri : 1293; — azebleri 

ağası : 1293; — dizdârı : 881, 1293, 1434; —
 kªdîsı : 575, 759, 881, 1293, 1300, 1336, 1340, 
1375, 1434; — Kal‘ası : 881; — Kal‘ası 
hisâr-erenleri : 1434; — (Kal‘ası) 
müstahfızları : 1293, 1434; — Kal‘ası'nın 
binâsı : 1375; — karyeleri keferesi : 1340; —
 kethudâsı : 1434; — topcıbaşısı : 1293 

Ayan Göli : 905 
a‘yân : 412, 564, 1479, 1757, 1778, 1825, 1864; —-ı 

kefere : 1334; —-ı vilâyet : 86, 103, 105, 256, 
302, 314, 335, 351, 563, 617, 695, 838, 1308, 
1340, 1355, 1425 

ayârdan tedennî : 1246 
ayartmak : 693 
Ayas Bey, müteveffâ Karahisâr-ı ŞarkΩ Vâlîsi : 447 
Ayasluğ dizdârı : 957 
Ayasofya Evkªfı mütevellîsi : 319 
Ayasofya, Selânik : 130 
Aydın Çavuş-oğlı bkz. Muhammed Çavuş 
Aydın, Ermeni, Bezzâzistân, İstanbul : 712 
Aydın, Hacı, ehl-i fesâd : 1007 
Aydın, zimmî, kallâblıkla maznûn, Niksar : 713 
Aydın-oğlı bkz. Muhammed Çavuş 
Aydın-zâde bkz. Muhammed Çavuş 
Aydın; — sancağı : 38, 973, 1504, 1505; —

 Memlehası : 1654; — müsellemleri : 160; —
 müsellemleri beyi : 160, 1287, 1504; —
 piyâdeleri sancakbeyi : 371; — Sancağı 
Memlehası emîni : 1654; — sancağı sipâhîleri : 
1118; — sancak(beyi) : 28, 84, 504, 579, 611, 
757, 879; — ve Saruhan nâzırı : 300; —
 yayaları : 1504; — yayaları beyi : 1287 

Aydıncık [/Edincik] : 871, 453; — kªdîsı : 861, 871 
Aydınlu karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
Aydınoğlı karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
Aydoğmuş b. Muhammed, celeb : 485 
Aydos; — kazâsı : 983, 1018, 1122; — kªdîsı : 983, 

1018, 1088, 1111, 1204, 1382, 1406, 1601 

âyende vü revende : 363, 366, 642, 929, 1343, 1381, 
1451; — cevri : 107; — teklîfâtı : 6 

aygır : 604, 793 
âyîn : 1280; —-i bâtıl : 313 
Ayn-ı Dâre karyesi, Cerd nh., Beyrût : 565 
Aynalu karyesi, Haslar kz. : 318 
Aynî (?) nehri : 696 
Aynî, Balatlu, Yeniçeri avreti, Sultângîrcâmi‘i mh., 

Galata : 281 
Ayntâb : 1061 
Ayotodor İskelesi : 859 
Ayşe bint-i Pîr Ali, Filorina : 1890 
Ayşeoğlı, hırsuz, Okcıbaşı k., Seferîhisâr : 1457 
âzâd : 1074; —suz kul : 223 
Azak (şehri) : 466, 480, 1284; — ahâlîsi : 466, 495; 

— kªdîsı : 423, 1284; — Kal‘ası : 506; —
 Kal‘ası dizdârı : 423; — Kapudânlığı : 1284; 
— muhâfazası : 1167 

A‘zâz u Kilis (sancak)beyi : 394, 786 
azeb(ler) (tâyifesi) : 112, 125, 126, 616, 657, 709, 

730, 824, 1025, 1029, 1146, 1579, 1728, 1729, 
1753, 1982; — Ağalığı : 664; — ağası(ları) : 
13, 40, 126, 151, 202, 292, 293, 422, 423, 438, 
468, 709, 710, 731, 809, 818, 824, 1104, 1293, 
1557, 1713, 1728, 1753, 1852, 1978; — ağası 
irsâli : 1713; — avretleri : 657; — berâtı : 162; 
— beyi : 695; — defteri : 809; — gedüği 
düşmek : 162; — göndermek : 1029; — ihrâcı : 
809; — irsâli : 1490; — mevâcibi : 325, 823; 
— mühimmâtı : 555; — re’îsi : 325; —
 ta‘yîni : 809, 1490; — tedârüki : 1840; —
 yazılmak : 162; —-hâne : 1007; —lerin zabtı : 
1741, 1742 

azık : 122; —cı : 108 
azl : 282, 453, 553, 567, 623, 654, 672, 699, 701, 

768, 852, 911, 913, 1173, 1182, 1248, 1311, 
1375, 1515, 1518, 1519, 1520, 1535, 1536, 
1544, 1546, 1561, 1562, 1568, 1569, 1570, 
1589, 1590, 1591, 1593, 1607, 1608, 1609, 
1626, 1627, 1632, 1637, 1638, 1639, 1640, 
1663, 1664, 1673, 1674, 1675, 1676, 1691, 
1707, 1743, 1748, 1762, 1771, 1774, 1776, 
1777, 1782, 1808, 1809, 1820, 1822, 1826, 
1837, 1843, 1847, 1856, 1857, 1863, 1864, 
1882, 1899, 1907, 1908, 1958, 1959, 1960, 
1981 

azmak : 1640, 1693, 1797, 1944; — ve batak : 1468, 
1757, 1760, 1802, 1803, 1922, 1988; — ve 
batakların ıslâhı : 1797, 1941 

aznavur(lar) : 147, 1269; — ahvâli : 153 
Azrâyil Cevâhiri, Macar, Cemâ‘at-i Salom'dan, 

Mahmûdpaşa, İstanbul : 712 
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Azor bkz. Aruz 

 

 
Bâb-ı Hümâyûn ağası : 297 
Bâb-ı Mu‘allâ : 93, 161 
Bâb-ı Rahmet, Medîne-i Münevvere : 1770 
Bâb-ı Sa‘âdet : 153, 196, 1312; — ağası : 24, 140; —

-me‘âb : 7, 22, 207, 434, 1294 
Baba kªdîsı : 231, 767 
Babaeskisi (kazâsı): 1138, 1408; — Kªdîlığı : 663; —

 kªdîsı : 1155, 1156; — Konağı : 1155, 1156, 
1331; — Konağı zahîresi : 1155, 1156; —
 Menzili : 1578; — Yurdı : 1547, 1561, 1571 

Baban; — beyi : 872; — kªdîsı : 932; — sancağı 
halkı : 727, 872 

Baboniç (?) karyesi, İzladi kz. : 1720 
bâc : 1313, 1314, 1315, 1316, 1699; — vermemek : 

1280; —-ı bahâr : 508, 519; —-ı bâzâr : 487; 
—-ı tarîk-ı Hordum (?) : 622 

Bac; — nâhiyesi, Segedin sn. : 530, 1988; — kªdîsı : 
1962 

bacaluşka : 55, 1427, 1428, 1429 
bâd-ı hevâ : 17, 256, 296 
badaloşka bkz. bacaluşka 
Badracık kªdîsı : 958 
Bafra kªdîsı : 256 
Bâğçe-i Âmire, Üsküdar : 653; — ustası : 653 
bâğçe(ler) : 749, 941; — tevsî‘i : 314; —ye tecâvüz : 

1137 
Bağdâd (vilâyeti) : 113, 153, 199, 393, 395, 598, 599, 

600, 690, 781, 825, 826, 830, 831, 832, 844, 
855, 857, 933, 1014, 1083, 1105, 1133, 1193, 
1361, 1388, 1451, 1452, 1965, 1966, 1969; —
 askeri : 122, 213, 1024; — Beylerbeyiliği : 
822, 1683; — beylerbeyisi : 118, 148, 213, 
393, 394, 405, 563, 564, 597, 598, 689, 690, 
696, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 
830, 831, 832, 833, 834, 835, 849, 855, 906, 
932, 933, 934, 1014, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1083, 1105, 1133, 1238, 1247, 
1341, 1358, 1361, 1371, 1373, 1385, 1526, 
1595, 1614, 1620, 1628, 1630, 1721, 1733, 
1965, 1967, 1968, 1969, 1970; — beylerbeyisi 
kethudâsı : 353, 920, 1373, 1389, 1451, 1452; 
— çavuşları : 1964, 1966; — defterdârı : 1230, 
1498; — Defterdârlığı : 647, 648; — Hazîne 
defterdârı : 625; — Hazînesi : 823, 1014; —
 kªdîsı : 563, 564; — kurâsı : 1451; — leşkeri : 
353; — mahbûsları : 825; — mühimmi : 1968; 
— nevâhîsi : 1451; — terekesi : 829; —
 yeniçerisi(leri) : 213, 1238; — zahîresi : 1964 

Bağdâdoğlı Vilâyeti Meşîhati : 421 
Bağdâdoğulları : 421 
bâğî(ler) : 290, 425; — kefere : 1006; —lik (?) : 

1006; — zümresi : 1222 
bağ(lar) : 249, 326, 419, 443, 484, 941; — mahsûlini 

şıra etmek : 324; — ve bâğçe ihdâsı : 1325; —
a tecâvüz : 1137 

Bahadır, müfsid, Ekrâd tâyifesinden, Kilis : 1064 
Bahâ’eddîn Ağa, Şâhkulı'nın oğlı, dârende : 1052, 

1085 
Bahâ’eddîn Bey : 1029, 1474 
Bahâ’eddîn Bey, Hizo Hâkimi : 1498 
bahâr koyunı; — göndermek : 1406; — ihrâcı : 1405; 

— sürdürmek : 1405, 1406; — ta‘yîni : 1405, 
1406 

Bahâr, Kara, hırsuz u harâmî, Mihaliç : 868, 961, 978 
bahâr; — emînleri : 508; — göndermek : 627; —

 irsâli : 1702 
Bahsitâ (?) Mahallesi, Haleb : 242, 1492 
bakªyâ : 402, 1120; — defteri : 159, 448; — kesmek : 

292, 293; — tahsîli : 325, 448, 504, 941, 967, 
1373, 1490 

bakır : 208, 682, 832; — akça : 61; — esbâbı : 1303; 
— kaynatmak : 832 

bakkâl : 1040 
Baklalu karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
Bakriç karyesi, Zaçesne sn. : 296 
bâkΩyi cem‘ : 421 
bal : 390, 730, 1057; — bey‘i : 1594; — der-anbârı : 

1100; — fuçıları : 651; — getürtmek : 108; —
 ihzârı : 1100, 1524, 1535, 1536, 1544, 1546, 
1561, 1568, 1570, 1590, 1591, 1593, 1594, 
1607, 1608, 1609, 1626, 1627, 1632, 1637, 
1638, 1639, 1664, 1833; — muzâyakası : 108, 
1100, 1524, 1536, 1546, 1561, 1591, 1593, 
1607, 1608, 1609, 1626, 1627, 1632, 1637, 
1639, 1664; — nakli : 651; — sürdürmek : 
1590; — ta‘yîni : 1591; — tedârüki : 1535, 
1546, 1561, 1570, 1590, 1591, 1594, 1607, 
1609, 1639 

Balat (nâhiyesi/kazâsı), Menteşe sn. : 30, 33, 38, 39, 
84, 115, 843, 926; — kªdîsı : 28, 84, 206 

Balatkapusı, İstanbul : 313 
Ba‘lbek kªdîsı : 68 
Balçık : 924, 1987; — emîni : 1934, 1935; — kªdîsı : 

456, 867; — voyvodası : 1934 
balık saydı : 1048 
Balıkbâzârı, İstanbul : 524 
balıkcı kefere : 313 
Balıkesri; — kazâsı : 354, 544, 889; — kªdîsı : 544, 

653, 889, 1182 
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Balıklı karyesi, Yenişehir, Rumili : 221 
Bâlî Ağa, Draç Azebleri Ağası : 202 
Bâlî b. Saruca, siyâsete mahkûm, Rum ey. : 156 
Bâlî Bey, Sirem Beyi : 373, 408, 1488, 1640 
Bâlî Çavuş, Arab Defterdârı Kethudâsı : 508, 622 
Bâlî Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, koyun 

hıdmetine ve na‘l, mıh tedârükine me’mûr : 
164, 250, 337, 406, 414, 481, 624, 719, 759, 
852, 1691, 1800, 1807, 1811 

Bâlî Çavuş, Kavlak, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, 
mübâşir : 952 

Bâlî Çavuş, Sevindük : 1846, 1856 
Bâlî Çelebi : 619 
Bâlî Kethudâ : 1684 
Bâlî, Aydın Piyâdeleri Sancakbeyi : 371 
Bâlî, ehl-i fesâd, Filorina : 1890 
Bâlî, hırsuz şerîki, Gerede : 1013, 1021 
Bâlî, İsmâ‘îl oğlı, dârende, kürek mahkûmı : 528 
Bâlî, Kara, Yeniköy k., Taşköprü : 1478 
Bâlî, Karlıili ve İnebahtı Sancakları Mukªta‘âtları 

Nâzırı, Za‘îm : 1293, 1336, 1340 
Bâlî, köprü binâsına me’mûr, Varadin : 1962 
Bâlî, Mevlânâ, Milan Kªdîsı : 617 
Bâlî, Selânik Nâzırı : 358 
Bâlî, Şeyh : 1368 
Bâlîs; — sancağı/livâsı : 200; — alaybeyisi : 200; —

 sancakbeyi : 200 
balkan : 1292 
balta : 170, 586, 943, 985, 1241, 1941, 1953 
Balya; — nâhiyesi, Biga sn. : 370; — kªdîsı : 545 
Balyabadra; — ahâlîsi : 709; — kªdîsı : 759; —

 Kal‘ası'nın ta‘mîri : 1482 
Bana; — Kal‘ası : 102, 649, 650, 668; — Kal‘ası'nın 

fethi : 259, 492, 493, 494, 497, 766; —
 Kal‘ası'nın muhâsarası : 491, 493, 497, 766; 
— martalosları : 1893 

Bana; — kazâsı : 1773, 1777, 1893; — kªdîsı : 1776, 
1893, 1932 

Banac veled-i Bezon, ehl-i fesâd zimmî, Midillü : 82 
Bancesne (?) Karyesi Konağı : 1746; — zahîresi : 

1608, 1693, 1746 
ban(lar) : 27, 465 
Banya şehri : 330 
Bar; — beyi : 818; — Kal‘ası kâfirleri : 818; —

 Kal‘ası, Leyh kl. : 818 
Baraklu karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
bârân : 1567, 1668 
barça : 320, 322, 580, 746, 859, 1006, 1336; —

 batmak : 1; — irsâli : 162; — re’îsi kâtibi : 
1006; — sulamak : 746; —ya zahîre tahmîli : 
149, 168 

Barçınlu; — kazâsı : 138, 271; — kªdîsı : 138, 165, 
1114 

bârgîr : 72, 73, 271, 357, 444, 637, 694, 761, 793, 
818, 1020, 1235, 1733; — alımı : 1393; —
 irsâli : 1393 

barışık(lık) : 330, 497 
barkan : 376; — ta‘mîri : 586 
Bartın kªdîsı : 1093 
barut [/barut-ı siyâh, siyâh barut] : 45, 55, 100, 152, 

158, 190, 259, 512, 566, 627, 628, 702, 739, 
746, 831, 946, 982, 1014, 1016, 1079, 1171, 
1172, 1176, 1193, 1207, 1232, 1322, 1450; —
 der-mahzeni : 962; — etdürmek : 1044; —
 gönder(il)mek : 393, 405, 627, 667, 680, 831; 
— hıfzı : 393, 746; — ıslâhı : 702; — ihzârı : 
393, 405, 781, 1126; — iltizâmı : 1286, 1348; 
— irsâli : 154, 405, 628, 667, 680, 743, 873, 
946, 1016, 1215; — isrâfı : 1169, 1171, 1172, 
1272; — işle(t)mek : 375, 393, 512, 627, 666, 
667, 680, 681, 682, 685, 687, 717, 766, 1016, 
1059, 1126, 1286, 1348; — işletdürmek : 375, 
680, 681, 687, 1059; — kâr-hânesi(leri) : 375, 
1286; — kurutmak : 1859; — mühimmi : 687; 
— mültezimi : 1286; — nemnâk olmak : 1859; 
— örtüsi : 924; — serdürmek : 1859; —
 tahmîli : 393, 405, 680, 682, 962, 1014, 1169, 
1172; — tahsîli : 1126; — talebi : 681; —
 tedârüki : 682, 1016; — tevzî‘i : 831 

barut-ı siyâh bkz. barut 
Basra (vilâyeti) : 23, 67, 152, 598, 696, 822, 825, 

826, 827, 830, 831, 833, 834, 848, 920, 930, 
931, 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1359, 
1360, 1371, 1377, 1385, 1964, 1965, 1967, 
1969; — askeri : 122, 353; — Beylerbeyiliği : 
23; — beylerbeyisi : 23, 65, 66, 67, 81, 92, 
113, 118, 119, 152, 353, 393, 395, 597, 598, 
599, 822, 823, 824, 825, 829, 830, 831, 833, 
834, 848, 886, 920, 933, 951, 966, 1011, 1014, 
1025, 1026, 1027, 1247, 1358, 1360, 1361, 
1371, 1381, 1385, 1620, 1965, 1967; —
 beylerbeyisi âdemi : 1377; — beylerbeyisi 
kethudâsı : 930, 931, 933, 1024; —
 beylerbeyisi sâliyânesi : 906; — Hazînesi : 
822; — kªdîsı : 824, 886; — kılâ‘ı : 81; — kul 
tâyifesi : 1361; — leşkeri : 1024; — Mahzeni : 
152; — muhâfazası : 213, 931; — muhâsarası : 
113, 153; — mühimmi : 835, 1968; —
 müstahfızları : 1361; — nevâhîsi : 920; —
 re‘âyâsı : 1964; — vilâyetinin istîlâsı : 213; —
 vilâyetinin zabtı : 353; — yolı : 1381; —'nın 
hasârı : 122; —'nın hıfzı : 118, 1361 

baş kaldurmak : 974 
baş ta‘yîni : 954 
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baş; — almak : 330; —cı : 1040 
baş; — harâmî : 429; — müfsid : 1222; — olan ehl-i 

fesâd : 1689 
Başaçuk; — Melik : 147, 153, 618, 1004; — ülkesi : 

1004 
başbuğ : 125, 361, 428, 1135, 1572, 1927; — ta‘yîni : 

329, 557, 686, 985, 1169, 1728 
başdefterdâr : 267, 268 
Başsedre karyesi, Arhova nh., Batum : 1364 
Baştak (?) Kal‘ası, İlbasan : 298, 307; —

 hisâr-erenleri : 307 
batak : 1849, 1938; —ların ıslâhı : 1941; —ların 

tâ‘mîri : 1773 
Batıçne; — Konağı : 1812, 1824, 1851; — Konağı 

zahîresi : 1812, 1824, 1851; — Yurdı : 1891 
batman : 915, 1259 
battâl ocaklar : 1516 
Batum; — sancağı : 1364; — beyi : 1368 
Bayat; — beyi : 931, 934, 1381; — halkı : 932; —

 kªdîsı : 934 
Bayburd (nâhiyesi/kazâsı/sancağı) : 316, 754, 1229, 

1456; — kªdîsı : 316, 754; — kªdîsı nâyibi : 
754; — Kal‘ası dizdârı : 1827; — Kal‘ası 
neferleri : 1827; — kazâsı alaybeyisi : 754, 
1528; —'un tahrîri : 705 

Bâyezîd : 368 
Bâyezîd Bey, Beyşehri Beyi, Karaman mehâyifinin 

teftîşine me’mûr : 263, 369, 634 
Bâyezîd karyesi : 896 
Bâyezîd, Çavuş-oğlı : 1772 
Bâyezîd, evi basılan a‘mâ, Mûsâ k., Mihaliç kz. : 210 
Bâyezîd, Sultân : 447 
Baygeros karyesi, Priştine : 1689 
Bayındır Karyesi Konağı : 1546 
bayrak kaldurmak : 723, 725 
Bayram Bey, Semendire Sancakbeyi : 55, 275, 283, 

406, 414, 541, 751, 753, 891, 897, 911, 923, 
924, 1068, 1453, 1465, 1468, 1513, 1689, 
1690, 1704, 1717, 1728, 1739, 1788, 1790, 
1794, 1795, 1797, 1801, 1802, 1831, 1836, 
1848, 1858, 1859, 1861, 1862, 1872, 1884, 
1895, 1915, 1918, 1920, 1923, 1938, 1950; —
 kethudâsı : 1453, 1455; — voyvodaları : 1895 

Bayram Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, Silivri 
Konağı zahîresine ve koyun hıdmetine 
me’mûr : 209, 231, 1151, 1346, 1518, 1637, 
1639 

Bayram Hâce, Sübaşı, zâlim mültezim, Keskin nh. : 
1324 

bayram namâzı : 191 
Bayram, gurebâ-i yemînden, Belgrad : 1540 

Bayram, Hacı, sipâhî-oğlanı : 1769 
Bayram, kªtil, Sinob : 256 
Bayram, Rodoscuk : 335 
Bayramlu, kªtil Yahûdî, mahbûs, Filibe : 1714 
Bâzârcık : 1063; — kªdîsı : 388 
bâzâr(gâh) : 60, 186, 191, 359, 414, 487, 662, 735, 

771, 1253, 1577, 1655; — bozmak : 367; —
 ikâmeti : 61; — muhâfazası : 1086; — yeri : 
390; —başı : 1009 

Bâzârlı b. Abdullah, Çingâne, ehl-i fesâd : 1596 
Bâzârlı b. Pîrî, Bıyıklu k., Ruskasrı kz. : 983, 1018 
Bazboşko (?), ban, Leyh beylerbeyisi : 819 
bâzergân(lar) : 271, 440, 488, 944, 1180, 1248, 1312, 

1334, 1733; — bas(ıl)mak : 44, 70, 1400; —
 katli : 1400 

be-nevbet; —lü : 623; — eşer sipâhîler : 623; —
 eşmek : 1586; — tîmâr tasarrufı : 646 

Bebek Görgi; —'nin avreti : 1015; —'nin oğlı 
[/Bebek-oğlı] : 1015, 1074, 1644 

Bebek-oğlı bkz. Bebek Görgi'nin oğlı 
Beç (vilâyeti) : 492, 493, 733, 1419; — kâfiri : 91, 

1750; — kralı : 91, 331, 441, 491, 492, 493, 
497, 1750; — kralı elçisi : 51, 52, 54, 57, 58, 
59, 64, 72, 99, 102, 158, 270, 1578; — kralı 
leşkeri : 51, 99, 270; — kralı leşkeri 
kapudânları : 102; — kralı leşkeri serdârları : 
102; — vergisi : 102 

Beçe (?) Kal‘ası, Pojega vt. : 901 
Beçkerek kªdîsı : 1907 
bedel; — akçası : 801, 956, 1963; — tarhı : 1248; —

 tevcîhi : 1441; — tutmak : 404; —-i havâss-ı 
hümâyûn : 1205; —-i siyâset : 522 

Bedir Bey, Cizre Hâkimi : 1029, 1473, 1498, 1969 
Bedir Bey-oğlı : 1029 
Bedr Kal‘ası, Artuk-âbâd : 1399 
Bedr, Sultân bkz. Süleymân Paşa 
Bedreddîn, Hımıs Kªdîsı Nâyibi Alâ’eddîn'in oğlı : 68 
Bedreddîn, kaçak, AlifakΩh k. : 1013 
Bedreddînoğlı Mahallesi, Burusa : 1087 
Behbûd Kethudâ : 242 
Behisni Kal‘ası : 223 
Behlûl, ma‘zûl Klis Beyi Mehmed Bey'in za‘îmi : 

776 
Behrâm b. Abdullah, ehl-i fesâd, Filorina : 1890 
Behrâm Kethudâ, Şeyh : 1038 
Behrâm Paşa, Diyârbekir Beylerbeyisi : 286, 1603 
Behrâm, Basdırmaoğlı Hüseyin'in kölesi, ehl-i fesâd : 

302 
Behrâm, Basra Beylerbeyisi : 831 
Behrâm, Bostân Çelebi hıdmetkârı : 734 
Behrâm, Canbolad Bey'in âdemi : 1064, 1067 
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Behrâm, Çanad beyi âdemi : 219, 260 
Behrâm, ehl-i fesâd, Karahisâr-i ŞarkΩ : 447 
Behrâm, Hamâ Sancağı Mutasarrıfı : 998 
Behrâm, sarıkcı, Pîrî Çavuş'un hıdmetkârı : 277 
Behrâm, şakΩ, Karamürsel : 672 
Behzâd, Mültezim Ferruhşâd'ın şerîki : 425 
Behzâd, nüzûl hıdmetine me’mûr : 1677 
bekâret izâlesi : 1720 
bekçi : 4, 1063 
Bekdaş, sipâhî : 695, 1355 
Bekeki (?) karyesi bkz. Evikalo karyesi 
Bekir b. Abdullah, Nâyib, Gerger : 282 
Bekir Bey, Karaçadırlu Aşîreti Beyi : 855, 857 
Bekir Çavuş : 1042 
Bekir, Asesbaşı, Diyârbekir : 387 
Bekir, Boscaada Kal‘ası Hisâr-erleri Kethudâsı : 212 
Bekir, çavuş-oğlı : 455 
Bekir, Erbil Sancakbeyi : 564 
Bekir, Kara, ehl-i fesâd sûhte, Söğenli mevzi‘i, 

Gümülcine kz. : 1700 
Bekir, Karabaşoğlı, kassâb, İstanbul : 524 
Bekir, Muhzır Kâtibi : 1784 
Bekir, sâbık Bağdad ve Diyârbekir Defterdârı 

Ahmed'in Kethudâsı : 1498, 1617 
Bekir, ümerâ-i Ekrâd'dan : 1964 
bel‘ [u] ketm : 1577 
Belâlu karyesi, Sofya kz. : 69 
belde-i tayyibe : 191 
Belgrad : 53, 55, 56, 100, 207, 275, 283, 284, 380, 

431, 568, 666, 670, 687, 701, 924, 979, 1042, 
1208, 1217, 1223, 1242, 1299, 1322, 1394, 
1513, 1540, 1558, 1560, 1594, 1609, 1615, 
1653, 1657, 1660, 1662, 1689, 1691, 1704, 
1706, 1707, 1713, 1726, 1731, 1737, 1739, 
1741, 1742, 1747, 1757, 1772, 1778, 1784, 
1788, 1790, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 
1804, 1806, 1807, 1808, 1810, 1811, 1814, 
1817, 1828, 1833, 1834, 1840, 1852, 1853, 
1856, 1862, 1863, 1865, 1875, 1878, 1891, 
1894, 1895, 1899, 1900, 1911, 1915, 1929, 
1933, 1939, 1940, 1946, 1954, 1956, 1976; —
 Anbâr(lar)ı : 45, 970, 1741, 1931; — azeb 
ağası : 1852, 1978; — dizdârı : 1785, 1805, 
1830, 1840, 1880, 1942, 1961; — gâzîleri : 
733; — kªdîsı : 283, 284, 406, 414, 762, 1608, 
1609, 1626, 1663, 1830, 1840, 1857, 1881, 
1882, 1898, 1899, 1903, 1977, 1978, 1981; —
 Kal‘ası : 45, 55, 414, 667, 702, 964, 982, 
1432, 1880, 1889; — Konağı : 1609, 1857; —
 Konağı zahîresi : 1693, 1857; — Köprüsi : 
1626; — Yurdı : 1950; —'a kadar Karadeniz 

yalılarındaki kªdîlar : 1168; —'a kadar Tuna 
yalılarındaki kªdîlar : 1168; —'a kadar 
Tuna'nın iki yakasındaki yalı kªdîları : 1898, 
1899; —'a kadar yol üstündeki kªdîlar : 95, 
1531, 1633, 1761; —'a kadar yol üstündeki 
sağ-kol kªdîları : 1288; —'a kadar yol 
üstündeki sol-kol kªdîları : 1288; —'dan 
Budun'a kadar yol üstündeki beyler : 1470, 
1565; —'dan Surdek İskelesi'ne kadar olan 
emînler : 275; —'dan Surdek İskelesi'ne kadar 
olan kªdîlar : 275; —'dan yukarıda yol 
üstündeki kªdîlar : 1758 

bel‘iyyât : 444, 678, 889, 1227 
Belova (?) karyesi, Yörük köyi, Filibe : 1714 
Belömer karyesi : 192 
Belvîrân kazâsı : 368 
Benâ’î Marma, Yahûdî kassâb, İstanbul 

Cemâ‘ati'nden : 1244 
bend : 924; — bozmak : 353; —-i hark : 1693 
Bender : 1385, 1579; — ahâlîsi : 818; — azebleri : 

1579; — beşlüsi : 1579; — fârisleri : 1580; —
 hargelesi : 1564; —'in hıfzı : 198; — kªdîsı : 
1218, 1219; — Kal‘ası dizdârı : 1072, 1218, 
1219; — Kal‘ası erenleri : 1219; — Kal‘ası 
hisâr-erenleri : 1218; — Kal‘ası istaburı : 
1218; — Kal‘ası voyvodası : 818; —
 Kal‘ası/Hisârı : 818, 1072, 1073, 1219, 1579; 
— (sancak)beyi : 1201, 1302, 1396; — sınurı : 
1564 

Bender-i Şihr : 1699; — hâkimi : 1699 
Bengi-oğlı bkz. Bengi-zâde 
Bengi-zâde [/Bengi-oğlı]: 346, 461, 481 
Benî-Rebî‘a sancakbeyi : 394 
Benî-Ziyâd Kabîlesi, âsî Arab kabîlesi, Hamâ : 374, 

437 
bennâ’ : 782, 1114, 1220, 1443; — yazımı : 626; —

 zirâ‘ı : 319, 1747 
bennâk : 932 
ber-vech; —-i maktû‘ : 1344; —-i nakd : 1039, 1490; 

—-i tekª‘ud : 385; —-i terakkΩ : 607 
Beradosî Hasan Bey'in kethudâsı : 479 
Beradost hâkimi : 999 
berât : 5, 14, 439, 530, 546, 778, 809, 858, 937, 963, 

971, 1136, 1198, 1205, 1344, 1418, 1441, 
1545, 1554, 1779, 1826; — çıkarmak : 223; —
 etdürmek : 307; — ibrâzı : 348, 1249, 1265; 
— ihrâcı : 415, 1779; — olunmak : 858; —
 resmi : 880; — sicilli : 1249; — sûreti : 1265, 
1310; — ver(il)mek : 1094, 1646; — zabtı : 12; 
—-ı hümâyûn : 450, 625; —-ı şerîf : 162, 
1296; —ı (elinden) alınmak : 12, 204, 1229, 
1249, 1779; —ı mühürlenmek : 1229 
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berber : 791 
Berekât, ehl-i fesâd başbuğı, Halîlü'r-rahmân : 428 
Berekât, Mehmed b. Abdüddâyim'in karındaşı, 

Beytveren (?) k., Nablûs : 1321 
Bereket, Nâyib, Hımıs : 68 
Berinçin [/Peçin] kazâsı, Menteşe sn. : 700, 843 
Berkofça; — kazâsı : 1691; — kªdîsı : 159, 793, 852, 

1691, 1743, 1809, 1811 
Berksas (?) Varoşı : 953 
Berzet karyesi, Buka nh. : 254 
besâtîn bkz. bostân 
bess-i şekvâ : 148, 632 
Beşîr, çavuş-oğlı : 1035 
beşlü(ler) (tâyifesi) : 382, 887, 954, 1397, 1448, 

1579; — ağası : 818, 1103, 1779; — gedükleri 
tevcîhi : 1094; — mevâcibi : 908; —
 yaz(ıl)mak : 686, 908 

bevvâb(lar) : 191, 439, 791, 1157, 1158 
bey‘ u şirâ’ : 61, 390, 406, 613, 1184, 1246; —dan 

men‘ : 487 
bey-zâde : 1490, 1585 
Beyalanı, Çirmen kz. : 1546; — Konağı : 1518, 1535; 

— Konağı zahîresi : 1535, 1570, 1590, 1607, 
1627; — Yurdı : 1605, 1633 

Beyâza (?) karyesi, Nablûs : 1321 
Beybâzârı kazâsı : 384 
beyhûde top atılmak : 1169 
bey(ler)*; — cem‘iyyeti : 408, 1462; — hâsları : 588, 

589, 842, 1130; — hâsları terekesi : 588, 589; 
— kulları : 377; — sübaşıları : 470; — ta‘yîni : 
66; — (kapu)kethudâsı : 45, 163, 176, 177, 
192, 236, 243, 254, 255, 276, 369, 579, 581, 
582, 611, 614, 665, 722, 723, 725, 726, 730, 
733, 745, 748, 755, 756, 767, 778, 818, 838, 
842, 894, 901, 936, 948, 964, 984, 1006, 1007, 
1022, 1033, 1037, 1074, 1085, 1087, 1089, 
1090, 1139, 1176, 1177, 1179, 1196, 1198, 
1246, 1273, 1285, 1293, 1299, 1347, 1364, 
1370, 1384, 1400, 1455, 1486, 1494, 1583, 
1611, 1612, 1618, 1672, 1845, 1846, 1876, 
1938, 1946; — nökerleri : 65; — voyvodası : 
1066, 1486 

beylerbeyi*; — âdem(ler)i : 148, 1044; — berâtı : 12, 
348; — cem‘iyyeti : 1409; — çavuşını katl : 
248; — çavuşları : 1989; — defterdârı : 1120; 
— dizdârı : 998; — hâsları : 5, 589, 705, 778, 
1650; — (kapu)kethudâsı : 40, 80, 147, 198, 
218, 348, 352, 353, 357, 401, 408, 409, 431, 
437, 511, 530, 546, 550, 566, 568, 576, 578, 
591, 605, 611, 618, 629, 632, 640, 649, 676, 
677, 693, 721, 749, 812, 847, 880, 920, 927, 
930, 931, 933, 938, 954, 955, 999, 1000, 1004, 

1024, 1041, 1049, 1051, 1059, 1096, 1107, 
1121, 1125, 1126, 1128, 1130, 1163, 1229, 
1239, 1243, 1247, 1252, 1259, 1303, 1373, 
1388, 1389, 1451, 1452, 1462, 1467, 1827; —
 kâtibi : 1230; —(lik) askeri : 260, 426, 955, 
1247, 1620; — nasbı : 1479; — oğlı : 410; —
 ordusı : 1989; — sübaşıları : 470; — ta‘yîni : 
66, 783; — voyvodası : 1988; — yâftası : 778; 
—ler hâsları terekesi : 588, 589 

beylerbeyilik : 99, 118, 153, 154, 185, 213, 247, 274, 
470, 491, 493, 494, 516, 550, 569, 573, 618, 
640, 652, 686, 699, 710, 718, 732, 752, 785, 
797, 809, 822, 826, 830, 880, 996, 998, 1025, 
1041, 1049, 1081, 1178, 1206, 1215, 1226, 
1247, 1377, 1418, 1427, 1448, 1563, 1667, 
1683, 1713, 1756, 1875; — beyleri : 1620; —
 hıfzı : 1967; — sipâhîsi : 1354; — tarîkı : 710, 
711 

Beyrût (kazâsı) : 565, 1016, 1091, 1232; — İskelesi : 
1337; — Kal‘ası dizdârı : 1232 

Beyşehri; — (sancak)beyi : 263, 369, 611, 624, 745; 
— beyi kethudâsı : 745 

Beytü'l-Mâl : 508, 519, 778; — emîn(ler)i : 508, 
1533 

Beytveren (?) karyesi, Nablûs : 1321 
beyyine : 435, 621, 993; — talebi : 621, 1101 
bez : 1699; — tedârüki : 742, 758 
Bezreşte karyesi, harâmî karye, Makri nh., Ohri kz. : 

959, 1124; — keferesi : 959 
Bezzâzistân, Diyârbekir : 381 
Bezzâzistân, İstanbul : 712, 1645 
Bezzâzistân, Yenişehir (Rumili) : 454 
bıçak : 983, 984, 1018, 1122; —a yarar erkek koyun : 

965, 969, 1841, 1867; —a yarar koyun : 209, 
1117, 1691; —a yarar sığır : 1245; —la 
ur(ıl)mak : 104, 983 

bıçkı : 485 
bıldırki toklu : 209 
bırağındı : 862; — tevcîhi : 858 
Bıyıklu karyesi, Ruskasrı kz. : 983, 1018 
bî-berât alay geçinmek : 120 
bî-hâsıl yerler : 823 
Bîvazin (?) Cemâ‘ati kethudâsı : 1473 
bid‘at : 1979; — ihdâsı : 563, 1373 
Biga (sancağı) : 210, 370, 736; — beyi : 370, 611, 

623, 757, 879, 1035, 1058; — Kªdîlığı : 418; 
— kªdîsı : 124, 295, 370, 545, 878; — kasabası 
ahâlîsi : 295; — ovası : 1041, 1049, 1081, 
1403, 1404, 1417, 1512 

bilâ-nikâh tasarruf : 370 
Bilecik : 203, 562; — kªdîsı : 3, 388, 389, 907, 1137, 

1191, 1309, 1516; — Ma‘deni : 3, 160, 388, 
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389, 737, 907, 1137, 1287, 1515, 1516; —
 (Ma‘deni) nâzırı : 1515, 1516 

bileği : 985 
binâ : 1097, 1482; — hıdmeti : 1375; — mühimmi : 

1188 
binilürlü gemiler : 1704 
Birecik (nâhiyesi) : 5, 353, 394, 680, 696, 849, 1016, 

1028, 1059, 1190, 1388, 1389, 1966; — beyi : 
518, 849; — gemileri : 353; — Kal‘ası : 655, 
1126 

Bitlis : 1252; — beyi : 1029 
Blajko, mahbûs mühtedî : 937 
Blasençe kªdîsı : 1820 
Blay (?) sahrâsı, Klis : 1869 
Bobofça Kal‘ası : 665 
Bodrum Kal‘ası; — dizdârı : 788; — topcıbaşısı : 788 
bogası : 289 
Bogat b. Mihal, harâmî, Gelibolı : 144 
Bogat Dulhâtûnoğlı, harâmî, Gelibolı : 144 
boğaça; — bişürtmek : 1640; — ihzârı : 1640, 1655, 

1662, 1797; — muzâyakası : 1655; —
 tedârüki : 1662 

Boğaz : 169, 453, 558, 1310, 1404, 1427, 1490, 
1844; — hıfzı : 1412 

Boğaz Hisâr(lar)ı : 30, 140, 462, 623, 940, 1035, 
1058; — dizdârları : 50, 85; — İskelesi : 364; 
—'na kadar Rumili yakasındaki kªdîlar : 416 

boğça : 1030 
Boğdan (vilâyeti) : 27, 74, 83, 108, 114, 166, 641, 

671, 679, 708, 815, 819, 942, 1192, 1266, 
1302, 1352, 1396, 1397, 1571, 1623, 1624, 
1653, 1740, 1745, 1750, 1887; — askeri : 708, 
1323, 1352, 1395, 1424, 1425, 1464, 1466, 
1904; — askeri cem‘iyyeti : 1073; — askeri 
ihrâcı : 1241; — atlusı : 1466; — davarları : 
1201; — eşkıyâsı : 61, 70; — harâcı : 1581, 
1595, 1792; — haymâne koyunı : 341; —
 leşkeri : 112, 114, 1256; — muhâfazası : 1572, 
1573; — müfsidleri : 1266; — re‘âyâsı(ları) : 
70, 166, 1201, 1253, 1623, 1624, 1750; —
 serhaddi : 819; — sınurı : 1266; — vilâyeti 
rençberleri : 1253; — voyvodası : 20, 25, 61, 
73, 74, 112, 114, 126, 166, 219, 236, 237, 442, 
517, 641, 662, 671, 679, 701, 708, 747, 815, 
942, 943, 1072, 1073, 1168, 1170, 1192, 1201, 
1241, 1245, 1253, 1255, 1256, 1266, 1302, 
1314, 1323, 1367, 1393, 1394, 1396, 1397, 
1421, 1424, 1425, 1439, 1466, 1497, 1513, 
1573, 1623, 1624, 1653, 1739, 1792, 1886; —
 yamağı : 1466; — yeniçerileri mevâcibi : 
1581; — yeniçerileri nafakası : 1581; —
 yeniçerileri ulûfesi : 1581; —'a kadar yol 

üstündeki beyler : 1311; —'a kadar yol 
üstündeki iskele emînleri : 1316; —'a kadar yol 
üstündeki kªdîlar : 1311; —'a tâbi‘ Tuna 
yalıları : 237; —'ın hıfz u hırâseti : 236; —lu : 
61 

Bohtan (?) Cemâ‘atî : 1603 
bolar(lar) : 953, 1421, 1479, 1625, 1657 
Bolavadin kªdîsı : 369 
Bolı (sancağı) : 182, 185, 1582; — beyi kethudâsı : 

1007; — Kªdîlığı : 262; — kªdîsı : 383; —
 müsellemleri : 160; — müsellemleri 
(sancak)beyi : 160, 1275, 1327; — sancağı 
kªdîları : 262, 630, 1258; — (sancak)beyi : 
177, 182, 262, 290, 383, 384, 611, 630, 631, 
643, 757, 875, 879, 890, 972, 1007, 1021, 
1115, 1275; — Zindânı : 631, 643 

Bonam karyesi, Sofya kz. : 69 
Bonovise Kuleleri, Belgrad kl. : 982 
boru : 1197 
Boscaada Kal‘ası hisâr-erleri : 212; — kethudâsı : 

212 
Bosna (sancağı) : 697, 1198, 1344, 1592, 1723, 1768; 

— alaybeyisi : 465; — askeri : 52, 1715, 1927; 
— beyi hâsları : 280; — beyi kethudâsı : 642, 
1198; — gâzîleri : 1549; — re‘âyâsı : 1973; —
 sancağı kªdîları : 220; — (sancak)beyi : 52, 
87, 97, 98, 100, 270, 390, 465, 536, 642, 697, 
701, 803, 979, 1140, 1198, 1344, 1486, 1549, 
1550, 1551, 1592, 1715, 1723, 1764, 1765, 
1768, 1927, 1928, 1973, 1974, 1975; —
 serhadd(ler)i : 52, 87, 803, 1550, 1551, 1723; 
— sipâhîsi : 100; —'nın hıfzı : 1768, 1928, 
1973, 1974 

Bostân Çelebi, Kªdî-askerlik'den oturak : 734 
bostân [/besâtîn] : 544, 1552; — icâresi : 68; —a 

tecâvüz : 1137 
Bostân, Anadolı Beylerbeyisi Kethudâsı : 1128 
Bostân, Defter-i Hâkªnî Kâtibi, Çemişkezek ve 

Erzurum'un tahrîrine me’mûr : 43, 46, 334, 
705, 1456 

Bostân, ehl-i fesâd, Konya : 693 
Bostân, Menteşe beyi âdemi : 926 
Bostân, Mevlânâ, ma‘zûl Balıkesri Kªdîsı : 354, 544, 

653 
Bostân, odabaşı, Burusa : 657 
Bostân, sûhte, Menteşe sn. : 843 
bostân-oğlanları : 1552 
bostâncı(lar) : 763, 1262; — Acem'in teftîşi : 653, 

763; — oğlanı (?) : 482; —başı : 229, 919, 
1552 

Bovate (?) karyesi, Hâslar Kªdîlığı : 1271 
boy kethudâsı(ları) : 42, 271 
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boya-hâne : 309 
Boyaluk karyesi, Seydîşehri : 698 
Boyana nehri : 1048 
Boylu (?) tâyifesi, Rum vt. : 425 
boyunduruk : 759 
boz yer : 1869 
boza-hâne; — ref‘i : 419; — ruhsatı : 419 
Bozdepe karyesi, Budaközi kz. : 1447 
bozdoğan : 659 
bozgun kadırga : 320 
Bozkuş karyesi, Kurşunlu kz. : 617 
Bozok : 678; — kªdîsı : 103; — kazâsı mehâyifi : 

103; — mâl müfettişi : 678; — muhâfazası : 
1556; — sancakbeyi : 103, 611, 678, 879, 
1556; — sipâhîleri : 1556 

Bozöyük (kazâsı), Menteşe sn. : 139, 240, 700; —
 kªdîsı : 235; — Mukªta‘ası mültezimi : 1654 

Bozulus : 1451 
Bozyaka karyesi, Mudurnı kz. : 384 
Böğürdelen : 1638, 1747, 1757, 1784, 1788, 1790, 

1802, 1833, 1835, 1837, 1871, 1923; — kªdîsı : 
770, 856, 1638, 1758, 1857, 1864, 1931, 1958; 
— kªdîsı nâyibi : 1982; — Konağı : 1637; —
 Konağı zahîresi : 1638; — Köprüsi : 1938, 
1950, 1954 

bölük(ler) : 53, 97, 100, 108, 283, 482, 644, 827, 
1032, 1107, 1146, 1149, 1354, 1516, 1540, 
1985; — ağası : 39, 129; — çavuşı : 840; —e 
çık(ar)mak : 547, 1164; — halkı : 403, 409, 
411, 578, 919, 1062, 1459, 1696, 1838, 1858; 
— kâtibi : 1354; — kethudâsı(ları) : 95, 476; 
— kulları : 403 

bölükbaşı(lar) : 227, 267, 386, 428, 547, 644, 870, 
891, 900, 961, 985, 1017, 1020, 1190, 1191, 
1225, 1232, 1709, 1827, 1942; —lık : 223, 
594; —lık tevzî‘i : 594 

Braslav : 77 
Braslavyar Kal‘ası, Leyh kl. : 1564, 1580 
Brayil Seran (?), harâmî : 432 
Brayil [/İbrayil] : 112, 114, 125, 243, 294; —

 dizdârı : 125, 233; — emîni : 232; — kªdîsı : 
20, 25, 125, 767; — Kal‘ası müstahfızları : 
125; — müstahfızı : 1688 

Brehle (?) karyesi, Makarska İskelesi : 1194 
Bretotorik nâhiyesi : 723 
Brod; — kazâsı : 980; — kªdîsı : 296 
Brodoski (?) kasabası, Pojega : 697 
Bronimos Pribol (?), Venedik Dojı : 1825 
Bucıyan Aşîreti, Diyârbekir : 1029 
buçuk; — terakkΩ : 227; — tevzî‘i : 594 
Budak Bey, müteveffâ Beradost Hâkimi : 999 

Budak, Abdullah oğlı, hâssa suyolcısı, Mekke : 261 
Budak, Cemâ‘at-i Bîvazin (?) Kethudâsı : 1473 
Budak, harâmî Hurrem'in küyegüsi : 1138 
Budak, hırsuz, AlifakΩh k., Gerede : 1013, 1021 
Budak, Millü Cemâ‘ati Mîr-i Aşîreti, tîmâr 

mutasarrıfı : 17 
Budak, müteveffâ tîmâr sâhibi, Erzurum : 1229 
Budak, sol-bölük garîb yiğitlerinden, Seferîhisâr : 

695, 1355 
Budak, Şaştacı, harâmî Çingâne : 1138 
Budaközi; — kazâsı, Çorum : 1447; — kªdîsı : 1324; 

— ve Sorkun Hâsları mültezimi : 678 
Budun (vilâyeti) : 40, 55, 95, 156, 259, 260, 327, 

378, 380, 403, 407, 409, 420, 431, 666, 667, 
668, 669, 685, 733, 892, 1020, 1130, 1214, 
1286, 1408, 1470, 1565, 1634, 1644, 1665, 
1709, 1716, 1717, 1728, 1746; — askeri : 154, 
260, 426, 491, 497; — askeri serdârı : 59, 154; 
— askerlerine icâzet : 502; — beylerbeyisi : 
53, 54, 64, 98, 99, 102, 121, 156, 222, 260, 
270, 278, 283, 284, 330, 331, 332, 379, 382, 
403, 436, 476, 491, 492, 493, 494, 497, 530, 
540, 566, 568, 591, 649, 666, 667, 668, 669, 
687, 688, 733, 766, 812, 842, 898, 901, 937, 
949, 953, 1008, 1023, 1086, 1094, 1104, 1125, 
1130, 1178, 1205, 1206, 1208, 1209, 1257, 
1286, 1294, 1348, 1410, 1412, 1420, 1453, 
1470, 1479, 1517, 1528, 1537, 1559, 1560, 
1584, 1643, 1644, 1658, 1665, 1684, 1690, 
1697, 1705, 1708, 1709, 1713, 1715, 1716, 
1722, 1726, 1733, 1751, 1813, 1814, 1826, 
1874, 1875, 1879; — beylerbeyisi 
(kapu)kethudâsı : 40, 401, 408, 409, 431, 530, 
566, 568, 576, 578, 591, 649, 1125, 1130; —
 beyleri : 491, 892, 1479; — çavuş(lar)ı : 1410, 
1420; — defterdârı : 540, 762, 1205, 1794, 
1795, 1796; — gönüllüleri : 1104; —
 Hazînesi : 1286, 1348; — kªdîsı : 72, 762; —
 Kal‘ası : 566; — leşkeri : 1727; — mevâcibi : 
378, 379; — muhâfazası : 382, 1643; —
 serhadleri : 54; — sipâhîleri : 493; — yeniçeri 
ağası(ları) : 284, 382, 386; — yeniçerileri : 
284, 382, 1008, 1023, 1410, 1412, 1427, 1644; 
— Yeniçerileri Ağa Bölüği : 283; —
 yeniçerileri ağası : 283; — yeniçerileri kâtibi : 
407; —'a kadar yol üstündeki beyler : 1356 

buğday : 37, 78, 263, 390, 539, 861, 882, 895, 948, 
1018, 1361, 1402; — alımı : 456, 464; —
 bey‘i : 587, 1267, 1282; — der-mahzeni : 483; 
— gemileri : 455, 456, 1267; — getürmek : 
1018; — gönder(il)mek : 882, 1024, 1026, 
1028, 1964; — ihrâcı : 1931; — irsâli : 456, 
1026, 1028, 1965; — muzâyakası : 867; —
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 sirkası : 253; — tahmîli : 140, 149, 456, 483, 
587, 1282; — tasarrufı : 1265; — tedârüki : 
456, 464; — yükletmek : 1006 

Buhayra; — vilâyeti : 420, 421; — Şeyhu'l-Arablığı : 
420; — Vilâyeti Meşîhati : 421 

Buka nâhiyesi, Dukagin : 254 
Bukamir karyesi, İskenderiyye (Arn.) : 1139; —

 âsîleri : 1139 
Bulak : 421 
Bulgur, kassâb, Kili : 714 
burc u bârû : 1678 
Burgaz/Burgos/Burgoz; — kasabası : 527; — kªdîsı : 

124, 1092; — Konağı : 1159, 1160, 1567; —
 Yurdı [/Dâvûdpaşa Çayırı] : 1144, 1517, 1541, 
1561, 1563; — (Yurdı) Konağı zahîresi : 1144, 
1159, 1160 

Burgos İskelesi, Aydos kz. : 983, 1018, 1204 
Burgoz/Burgos kasabası, Lapseki kz.: 861, 1291 
burnına kıl geçirüp teşhîr etmek : 1716 
burnını kesmek : 586 
Burusa (sancağı) : 48, 62, 349, 1087, 1202, 1351, 

1417, 1446, 1512; — Avretler Zindânı : 482; 
— beyi (kapu)kethudâsı : 62, 271, 276, 289, 
478, 1087; — beyi sübaşısı : 1087; — kªdîsı : 
75, 230, 235, 251, 271, 304, 434, 482, 489, 
542, 609, 694, 971, 1063, 1132, 1141, 1202, 
1415, 1446, 1555, 1698; — kumaşcıları : 304; 
— (sancak)beyi : 32, 48, 139, 210, 241, 345, 
478, 544, 653, 763, 861, 978, 1013, 1021, 
1063, 1087, 1132, 1141, 1320, 1641; —
 Zindânı : 1274; —'dan İnegöl'e kadarki 
kªdîlar : 235 

buz; — ihzârı : 762; — tedârüki : 762; —
 verdürmemek : 1971; —-hâne hıfzı : 1971; —
-hâne mühürlenmek : 1971 

Bünyâd, çavuş-oğlı : 543 
Bünyâd, köyi ilhâk olunan kişi, Bayburd : 1456 
bünyadlu top gemileri : 1861 
Bünyak (?) b. Sopota, harâmî, Gelibolı : 144 
Büyük Ahûr : 1164, 1414 
Büyük Çekmece : 626; — Köprüsi : 1275 
 
 
câbî(ler) : 504, 787, 1062 
Caca nâhiyesi : 1549, 1550 
Ca‘fer : 284, 1173 
Ca‘fer Ağa, müteveffâ Kapuağası, İstanbul : 971, 

1136; — Cami‘i, Remle : 1136; — Câmi‘i, 
Burusa : 971; — Evkªfı Nâzırı : 971, 1136; —
 Evkªfı, Burusa : 971; — Evkªfı, Remle : 1136; 
— Mu‘allim-hânesi, Burusa : 971; —

 Mu‘allim-hânesi, Remle : 1136; — Vakfı 
mütevellîsi : 1136 

Ca‘fer b. Bâzârlı, Çingâne, ehl-i fesâd : 1596 
Ca‘fer Bey, II. Selîm'in oğlı Şehzâde Murâd'ın lalası : 

30, 39, 579, 1032 
Ca‘fer Çavuş : 90, 624, 794, 795, 798, 799, 803, 806, 

1345, 1769 
Ca‘fer Kethudâ, Van Beylerbeyisi Kethudâsı : 1142, 

1252 
Ca‘fer Re’îs : 29 
Ca‘fer Re’îs, Boğaz Hisârlu : 538 
Ca‘fer Voyvoda : 89, 208 
Ca‘fer Voyvoda, sipâhî, Filorina : 1890 
Ca‘fer, Ali Bey'in âdemi : 1898 
Ca‘fer, Bâb-ı Hümâyûn Ağası Yâ‘køb'un müteveffâ 

akribâsı : 297 
Ca‘fer, Çanad Alaybeyisi, Başbuğ : 985 
Ca‘fer, Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerisi : 983, 1018, 1204 
Ca‘fer, evi basılan Seferîhisârlı : 1457 
Ca‘fer, Hacı, : 1319 
Ca‘fer, harâmî, gurbet tâyifesinden : 1224 
Ca‘fer, hisâr-ereni : 1489 
Ca‘fer, kuyumcı, Alacahisâr kz. : 208 
Ca‘fer, maktûl Anabolı Azebler Ağası : 422, 438, 

468, 553 
Ca‘fer, müteveffâ Budaközi ve Sorkun Hâsları 

Mültezimi Hândân'ın Kâtibi : 678 
Ca‘fer, müteveffâ Eğil Hâkimi Kªsım'ın oğlı : 1498 
Ca‘fer, Sehâbe Evkªfı Nâzırı, Mısır : 895, 935 
Ca‘fer, serhad emekdârı, küffâra giriftâr : 1697 
Ca‘fer, Seydî Ahmed'in eytâmı vasîsi Hacı Ahmed'in 

kölesi, Hor k., Akşehir kz. : 1203 
Ca‘fer, Seydî Çavuş oğlı : 1188, 1669 
Ca‘fer, Silâhdâr, posta : 1138 
Ca‘fer, sipâhî : 1103 
Ca‘fer, yeniçeri, acemi-oğlanı cem‘ine me’mûr : 959 
Cames (?), ra‘ıyyet, Sivas : 204 
câmi‘ [/cevâmi‘] : 63, 226, 909, 1490, 1555; —

 binâsı : 63; —den mermer almak : 68; —den 
taş almak : 68; —den yer almak : 68; — harâb 
olmak : 1017; — hıtâbetleri : 1646; —
 kapanmak : 1017; — kurbünde kefere : 319; 
— minberi binâsı : 258; — minberi yıkmak : 
258; — mürtezikası : 971, 1136; — suyolı : 
1443; — vakfını ekl : 1017; — ve 
mu‘allim-hâne mütevellîsi : 971, 1136 

Câmi‘-i Kebîr, Galata : 319 
Câmi‘-i Nûrî, Hımıs : 68 
câmûs; — çıkarmak : 792; — çifti : 792; — sürmek : 

792 
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cânbâz(lar) : 798, 1045, 1061; — ihrâcı : 1102; —
 ocağı : 798; —-oğlanı : 207 

Canbolad Bey, A‘zâz u Kilis Sancakbeyi : 267, 273, 
394, 619, 786, 821, 829, 849, 1064, 1067, 
1360, 1426 

Cani, harâmî yatağı, Harmenli k., Migalkara kz. : 
1138 

Canik-i Süflâ karyesi, tîmâr karye, Bayburd nh. : 
1456 

Canik-i Ulyâ karyesi, tîmâr karye, Bayburd nh. : 
1456 

Canik; — (sancak)beyi : 757, 879, 890, 1438; —
 sancağı kªdîları : 1430; — vilâyeti beyleri : 
1438; — vilâyeti beyleri sipâhîleri : 1438 

Cankirman : 819; — azeb ağası : 292, 293; —
 dizdârı : 292, 293; — kªdîsı : 292, 293; —
 Kal‘ası : 292, 293; — Kal‘ası varoşı : 292, 
293; — sahrâsı : 755 

Cansevdi, zimmî, eşirrâ serdârı, Erzincân : 199 
câriye : 279, 693, 1890; — ayartmak : 991, 1121; —

 ıdlâli : 663; — satun almak : 312; — tahrîki : 
335 

Cârullah Çavuş : 362 
Cârullah, Nâyib, Niğde kz. : 1481 
Cârullah, sâbık Kudüs-i Şerîf Kªdîsı : 1248 
câsûs(lar) : 26, 87, 491, 492, 517, 954, 1033, 1125, 

1503, 1548, 1598, 1814, 1925; — göndermek : 
26, 100, 502, 898, 899, 1033, 1178 

cebe : 25, 1140, 1752; — vü cevşen : 198, 493, 494, 
569, 576, 577, 591, 611, 645, 646, 652, 654, 
699, 701, 732, 939, 940, 1031, 1123, 1490 

cebe-hâne : 866, 1214, 1490, 1671, 1681, 1810, 
1985; — göçürmek : 1671; — kâtibi : 1934, 
1935 

Cebe-hâne-i Âmire : 1976, 1985 
cebecibaşı : 1670; — defteri : 1810 
cebecilik : 1140 
Cebele nâhiyesi, San‘â vt. : 1226 
cebelü(ler) : 493, 494, 516, 569, 576, 577, 591, 611, 

645, 646, 652, 654, 699, 701, 732, 939, 940, 
1031, 1123, 1712 

Cebrâyilkendi karyesi, harâbe karye, Erzurum : 1229 
cedîd arpa : 1931 
cedîd celeb(ler) : 787, 852, 1088, 1111 
;cedîd emvâl tahsîli : 521, 522 
cedîd kul tâyifesi : 1354 
celâ-yı vatan : 66, 428, 698, 721, 959, 1066, 1373, 

1812 
Celâl, Kâtib, Hımıs : 68 
Celâl, sipâhî : 695, 1355 
celb u ahz : 419, 675 

celb-i mâl : 199, 359, 674, 1114, 1983 
celeb (tâyifesi) : 127, 159, 209, 417, 485, 777, 969, 

1088, 1111, 1514, 1688; — defteri : 787, 1260, 
1829; — defteri sûreti : 127; — emîni : 107; —
 kaydı : 67, 107, 787, 1769, 1829; — kitâbeti 
hıdmeti : 107; — koyunı : 209, 787, 1186, 
1258, 1292, 1382; — koyunı ihrâcı : 1186; —
 tahrîri : 69, 127, 787; — teftîşi : 1769; —
 yamağı : 787, 1088; — yaz(ıl)mak : 69, 503, 
1088, 1260, 1277, 1769, 1829; — yoklamak : 
852; —lere kefâlet : 787; —lik (hıdmeti) : 107, 
127, 787, 1088, 1769, 1829; —likden ihrâc : 
127, 1769, 1829 

Cem Ahmed Çelebi : 211 
Cemâ‘at-i Bîvazin (?) kethudâsı : 1473 
cemâ‘at(ler) : 281, 365, 463, 929, 1507; — ağniyâsı : 

1507; — kethudâsı : 17, 1473; — zabtı : 1603; 
—-i müslimîn : 281, 319; —başı : 208 

cem‘iyyet : 254, 255, 260, 286, 549, 631, 815, 819, 
822, 843, 1036, 1684, 1705, 1722, 1727; —
 üzre oturmak : 1556; —-i re‘âyâ : 1554 

Cemşîd, Delvine beyi âdemi : 1197 
Cemşîd, Palu Sancağı Hâkimi : 724, 740 
Cemşîd, serrâc : 1271, 1346 
Cemşîd, sipâhî, Tırhala : 181 
cengî asker : 320 
cenk : 219, 254, 292, 293, 330, 353, 827, 1006, 1037, 

1091, 1434, 1564, 1580; — ü cidâl : 99, 100, 
102, 330, 493, 494, 516, 565, 569, 576, 577, 
611, 652, 654, 701, 732, 903, 939, 1619, 1983; 
— ü harb : 1893 

cenkci(ler) : 320, 321, 353, 557, 559, 582, 926, 1284, 
1717; — ihrâcı : 328, 1128; — ihzârı : 1029; 
— irsâli : 272, 1717; — istihdâmı : 1128; —
 ta‘yîni : 329, 1024, 1128; — tedârüki : 1029, 
1717 

cerâhatden fevt : 1793 
cerahor : 503, 1768, 1798; — çıkarmak : 1941; —

 göndermek : 174, 1953; — hükümleri : 756; 
— ihrâcı : 170, 174, 756, 775, 923, 1640, 1655, 
1662, 1665, 1727, 1797, 1849, 1850, 1864, 
1919, 1920, 1929, 1939, 1940, 1941, 1955, 
1956; — ihzârı : 756, 1640, 1655, 1656, 1681, 
1849, 1850, 1933, 1939, 1941; — irsâli : 154; 
— salınmak : 1681; — sürmek : 756; —
 ta‘yîni : 756, 1741; — tedârüki : 174; —
 yazmak : 1655, 1656, 1797, 1849, 1850, 1877, 
1933, 1941, 1953; —luktan mu‘âfiyet : 642 

cerâyim bkz. cürm 
Cerd nâhiyesi, Beyrût : 565 
cerh : 947; —-i meşhûd : 435 
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cerîme : 359, 579, 636, 825, 826; — almak : 474, 
621; — defteri : 354 

cerrâr : 663 
cevâhir : 1312 
Cevâhirî Albarez Kalfa, Yahûdî, Cemâ‘at-i 

Salom'dan, Âmiller Zindânı, İstanbul : 712 
cevâmi‘ bkz. câmi‘ 
cevşen : 516 
Cezâyir bkz. Trablusgarb 
Cezâyir (vilâyeti) (Basra) : 67, 1024; — mühimmâtı : 

394; — vilâyeti kılâ‘ı : 353; — vilâyeti kurâsı : 
353; — vilâyeti mühimmi : 353; — vilâyetinin 
fethi : 353; — vilâyetinin zabtı : 353 

cezâyir ahâlîsi (Nakşe Dükalığı'na tâbi‘) : 1280 
Cezâyir-i Garb bkz. Trablusgarb 
Cezâyir-i Garb Trablusı bkz. Trablusgarb 
cezîre : 302, 1006, 1134, 1334; — muhâfazası : 807 
Cezîre-i Memleha-i Meys, Rodos : 660 
Cezîre-i Nakşe beyi : 246 
Cezîre-i Ömeriyye : 36 
cibâl kal‘aları : 1678 
cidâl : 1620 
cifr; — tercemesi : 1578; — yazılmak : 1578; —

 yazısı : 1578 
cihâd : 1247, 1310, 1555; — u gazâ : 796 
Cihân bint-i Dervîş, Filorina : 1890 
Cihângîr, Lûristân hâkimlerinden kızılbaş beyi 

Mehmed'in oğlı : 690, 1105 
Cihânşâh, vakfa müdâhil, Zile : 638 
cihât : 5, 415, 1248; — arzı : 415 
cisr : 813; — ta‘mîri : 813, 998; —-i cedîd binâsı : 

314 
Cizre hâkimi : 1498 
cizye : 199, 1827; — edâsı : 1253; — vermemek : 

842 
Cuhûdkapusı, İstanbul : 524 
cum‘a namâzı : 191; — kılınmak : 428 
Cum‘a, çeribaşı, dârende : 103 
Cum‘abâzârı kªdîsı : 787 
cünûd : 330; —-i muvahhidîn : 1310, 1476, 1555 
cürm [/cerâyim] : 256, 825, 826, 1227, 1733; — sâbit 

olmak : 474; —-i galîz : 272, 354, 369, 370, 
522, 559, 579, 1254 

cüz’ tilâveti : 1555 
cüz’î bahâ : 1253 

 

 
Çaçka [/Thaçka] kªdîsı : 1812, 1824, 1947 
çadır : 382; — basılmak : 1821 

Çağa kªdîsı : 290, 631 
Çakaltaşı, Klis : 412 
Çakırağa Değirmeni [/Çakırağaç, Yedideğirmen]; —

 mahalli : 1535, 1546, 1607, 1637; — Konağı : 
1518, 1535, 1670; — Konağı zahîresi : 1535, 
1570, 1607, 1627; — Yurdı : 1641 

Çakırağaç bkz. Çakırağa Değirmeni 
Çakırcı, Çekeler k., Uzuncaova-i Hasköy kz. : 1499 
çakşır : 1030; —cı : 1040 
Çalbukoğulları [/Çalıkokoğulları], isyâncı Çerâkise 

tâyifesi, Kefe : 495, 505 
Çalıkokoğulları bkz. Çalbukoğulları 
çam; — direkleri : 1283; — tahtası kesilmek : 364; 

— tahtası tahmîli : 364 
Çan kªdîsı : 545 
Çanad (livâsı) : 909, 910, 924, 1838; — alaybeyisi : 

985; — beyi : 219, 260, 955, 1462; — Kal‘ası : 
847; — sancağı kªdîları : 911 

çanlar çalmak : 248 
çar : 414 
Çara Kal‘ası : 1420 
Çardak İskelesi : 364 
çarsû(lar) : 735, 1413; — basılmak : 243 
çârşeb : 1030 
çâşnigîr : 277, 996, 1379 
Çatalca (kazâsı) : 132, 239, 400; — kªdîsı : 37, 159, 

400, 759, 787, 1034; — keferesi papası : 86; —
 Konağı : 1144; — Konağı zahîresi : 1144; —
 Köprüsi Konağı : 1346; — Köprüsi Yurdı : 
1518 

Çavdar Re’îs, dârende : 1228 
çavuş*; — katli : 219, 248; — mülâzımı : 1354; —

 re‘âyâsı : 672; — ta‘yîni : 1270, 1591, 1607; 
— tîmârı : 477; —-oğlı(ları) [/çavuş-zâde] : 4, 
30, 31, 75, 301, 306, 349, 455, 456, 483, 543, 
615, 787, 789, 848, 967, 1035, 1186, 1337, 
1356, 1512, 1570, 1608, 1691, 1799, 1807, 
1808, 1811, 1817, 1828; —başı : 41, 68, 156, 
159, 200, 216, 281, 331, 418, 637, 674, 713, 
853, 863, 905, 921, 929, 941, 1002, 1062, 
1093, 1098, 1144, 1150, 1151, 1152, 1153, 
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 
1161, 1162, 1173, 1268, 1335, 1531, 1593, 
1596, 1679, 1856, 1860, 1937; —lar 
kethudâsı : 167, 1473; —luğı alınmak : 967; —
luk almak : 223; —luk hükmi : 1270; —luk 
inâyeti : 1216 

çavuş-zâde bkz. çavuş-oğlı 
Çavuşoğlı, yeniçeri katl zanlısı, Gümülcine : 172 
çayır : 1143, 1144, 1403, 1547, 1595, 1615, 1767; —

 ayuklamak : 1191; — biç(dür)mek : 761, 
1351; — çiğnenmemek : 1767; — hıfzı : 1703; 
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— koruması : 460; — tasarrufı : 460; —
 voynukları : 1380; — yedürmek : 1403, 1404, 
1417, 1512; — zamânı : 382 

Çeh (vilâyeti) : 491, 492, 493, 517, 953, 1125; —
 Kal‘ası : 649, 650 

çehâr-yâra dil uzatmak : 120 
Çekeler karyesi, Uzuncaova-i Hasköy kz. : 1499 
Çekmece : 245, 472, 1102, 1379 
Çelebi, Okçıoğlı, ehl-i fesâd, Yeniil kz. : 273, 274 
çelik göndermek : 1495 
çeltük; — hıdmeti : 11; —ci yazılmak : 1277 
Çeltükci karyesi, Zağra Eskisi kz. : 133 
Çemişkezek; — [beyi] : 1129; — livâsı defterleri : 

43; — sancağının tahrîri : 46 
çenberden yuvalak geçürmek : 891, 1861 
Çengelköyi, İstanbul : 169 
Çenkkaya, Gelibolı : 1622 
Çepni tâyifesi : 316, 754 
Çepni, kızılbaş ehibbâsı, Kürtün kz. : 1401 
Çerâkise bkz. Çerkes 
çeribaşı(lar) : 3, 103, 340, 346, 501, 569, 611, 761, 

793, 798, 807, 836, 1275, 1287, 1392, 1438, 
1453, 1455, 1542, 1569, 1587, 1605; —
 ihrâcı : 160 

Çerkes Bey, Kayseriyye Beyi, Lofça ve Karaman'ın 
muhâfazasına me’mûr : 797, 1049, 1081; —
 kethudâsı : 1384 

Çerkes kazâsı : 201 
Çerkes [/Çerâkise] (tâyifesi) : 505, 994; — beyleri : 

458, 495, 505, 994, 1200, 1201; — isyânı : 
505, 506; — oğlanı : 90; — sipâhîleri : 994 

Çerkeskirman Kal‘ası : 292, 293 
Çermik livâsı : 1498 
Çernovi : 1322; — kªdîsı : 231, 503, 800, 820, 1088, 

1322 
çeşme : 1443; — binâsı : 1231, 1443; — kerestesi : 

1231; — meremmâtı getürmek : 1413; —
 meremmâtı harcı : 1413; —ciler : 694 

Çeşme, Çirmen kz : 1590; — kªdîsı : 131, 1576; —
 Konağı zahîresi : 1590 

Çetroz [/Karaca] İskelesi, Karaferye kz. : 400, 859 
Çınar beyi : 141 
Çınarhoyser (?) beyi : 136 
çırak : 1447 
Çırpan; — nâhiyesi : 1536; — kªdîsı : 1591 
çift [/çit] : 10, 1144, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 

1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1383 
çifte hammâm binâsı : 1365 
çiftlik(ler) : 279, 776, 941, 1150, 1336, 1500; —

 binâsı : 171; — evi : 941; — halkı : 296; —
 mahsûli : 1445; — mutasarrıfı kefere : 10; —

 mutasarrıfı müslimânlar : 10; — tasarrufı : 10, 
1680; — teftîşi : 1680; — temlîki : 412 

Çiğilbeli derbendi, Karaman : 247 
Çine nâhiyesi/kazâsı, Menteşe sn. : 843, 926 
Çingâne(ler) (tâyifesi) : 88, 186, 208, 311, 630, 663, 

706, 715, 770, 1088, 1138, 1342, 1438, 1444, 
1596, 1628; — ispençesi mültezimi : 311; —
 müsellemleri : 798; — müsellemleri ihrâcı : 
1392 

Çirmen; — kazâsı, Edirne : 88, 1590; — akıncısı : 
56; — beyi : 56, 288, 577, 624, 699, 701, 798, 
862, 1305, 1605; — kªdîsı : 231, 1088, 1111, 
1186, 1405, 1514, 1518, 1569, 1605, 1606, 
1607, 1627, 1666; — kªdîsı nâyibi : 1111; —
 Konağı : 1546; — Konağı zahîresi : 1607; —
 müsellemleri : 1587, 1659; — sancağı 
kªdîları : 1587; — toycası : 56 

Çiroz Re’îs, zimmî, kaçak re’îs, Mîrali adası : 1005, 
1075, 1402 

çit bkz. çift 
çizme : 688, 1130 
çoban : 70, 77, 210, 1564, 1651, 1652; — sâhibleri : 

62; — sûretinde yürümek : 311 
Çoher suyı, Boğdan : 166 
Çorlı (kazâsı): 528, 1013, 1577; — (Deresi) Yurdı : 

1546, 1547; — Kªdîlığı : 663; — kªdîsı : 1, 
341, 399, 424, 443, 484, 535, 1151, 1152, 
1333, 1519, 1542; — Konağı : 1152; —
 Konağı zahîresi : 1152; — müderrisi : 1577 

Çorum (sancağı) : 490, 1224; — kªdîsı : 309, 1224; 
— sancağı sipâhîleri : 645; — (sancak)beyi : 
309, 507, 623, 645, 646, 757, 879, 1065, 1224, 
1447 

Çorumlu Hasan Çavuş-oğlı : 490 
Çoşet [/Doset] Kal‘ası/Hisârı : 649, 650, 954; —

 muhâsarası : 668, 954 
Çörekçi-zâde Mescidi, Tahte'l-kal‘a, Edirne : 88; —

 mü’ezzini : 88 
çuka : 238, 791, 1030, 1183, 1298, 1339; — çakşır : 

1030; — işlemek : 1480; —cı : 1040 
Çulhaoğlı, harâmî, Lapseki : 636 
Çulovası, Karahisâr-ı Sâhib : 741, 1071 
çuval : 925, 970, 1935; — akçası alınmak : 924 

 

 
Daday kªdîsı : 1173 
Dadyan Melik ülkesi : 1004 
dağ : 1893, 1909 
dağ urmak : 267 
dağarcık : 271 
dâhil-i defter olmayan re‘âyâ : 18 
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dahl; — ü ta‘arruz : 412, 1039, 1255, 1311, 1321, 
1344, 1984; — ü te‘addî : 560, 1494; — ü 
tecâvüz : 1448, 1494, 1883, 1967 

dam ağacı : 1862; — işletdürmek : 1862 
Damcı karyesi, Silivri : 1346 
damgala[n]mak : 230, 944, 1454 
damla (?) suyı mazgalı : 1219 
damlar ihrâkı : 663 
dânişmend : 1364, 1733; — sûretlü : 1063 
Dânişmendlü karyesi, Hasköy kz. : 919 
Danofça Varoşı : 376 
darb u harbe kªdir : 1451; — gönüllü : 686 
darb-hâne ihdâsı : 406 
darb-ı mâl : 316, 754 
darb; —-ı şedîd : 256, 698, 1340; —dan fevt : 1364 
darbzen(ler) : 45, 100, 119, 568, 681, 849, 1830, 

1840, 1865, 1891, 1895; — arabaları : 1865; 
— dökmek : 55, 682; — fındığı : 45; —
 kundağı : 45; — levâzımı : 682; — tahmîli : 
1840; — yuvalağı : 45 

Darda karyesi, İskenderiyye (Arn.) : 725 
Darıca karyesi, Üsküdar : 326; — bağları : 326; —

 halkı : 326 
daru yoklamak : 856 
dâru'l-harb : 275, 1689; — barçası : 1336; —e âlât-ı 

harb u kıtâl verilmek : 67; —e at göndermek : 
1130; —e at ver(il)mek : 67, 1130, 1361; —e 
çizme göndermek : 1130; —e çizme vermek : 
1130; —e firâr : 1101; —e metâ‘ göndermek : 
688; —e metâ‘ vermek : 1130; —e pâbûş 
göndermek : 1130; —e pâbûş vermek : 1130; 
—e sahtiyân göndermek : 1130; —e sahtiyân 
vermek : 1130; —e tereke satmak : 1336; —e 
yarak vermek : 1130, 1361; —e zahîre 
vermek : 1361; —e zehâyir verilmek : 67 

Dâru's-Saltanati'l-Aliyye : 63, 1201 
da‘vâ : 48, 68, 140, 148, 206, 241, 336, 507, 763, 

1478; — etmek : 621; — istimâ‘ı : 211; —
 satın almak : 838; —-yı hak : 36, 148, 163, 
167, 201, 204, 205, 207, 223, 256, 290, 296, 
354, 363, 368, 370, 383, 390, 397, 414, 559, 
617, 632, 698, 721, 806, 929, 941, 1400, 1442, 
1695, 1789, 1901, 1972; —-yı telbîs : 1478; —
cılar : 734; —dan ferâgat : 1680 

davar : 25, 70, 95, 98, 111, 145, 171, 192, 279, 444, 
460, 538, 556, 572, 606, 661, 691, 725, 819, 
900, 994, 1063, 1066, 1201, 1255, 1279, 1292, 
1313, 1314, 1369, 1448, 1530, 1594, 1618, 
1663, 1703, 1745, 1784, 1984; — çıkarmak : 
755; — fürûhtı : 61, 1253; — gâreti : 265, 725; 
— göndermek : 1256; — ihzârı : 1795; —
 kışlamak : 556; — satmak : 1253; — sirkati : 

631, 659; — tedârüki : 860, 863; — tutılmak : 
1844; — zahîresi tedârüki : 389; — zâyi‘i : 77; 
—a zarar : 340 

David Levi, Yeğserici, Yahûdî kassâb, Tahtakal‘a : 
1244 

Dâvûd Paşa Evkªfı : 1251 
Dâvûd, doğancı : 1399 
Dâvûd, gedük sâhibi, Behisni kl. : 223 
Dâvûd, Hacı, eşirrâ, Belvîrân kz. : 368 
Dâvûd, harâm-zâde, Azak kl. : 506 
Dâvûd, müteveffâ, Ca‘fer Ağa Câmi‘i ve 

Mu‘allim-hânesi Mütevellîsi : 971, 1136 
Dâvûd, Rodos beyinin âdemi : 807 
Dâvûd, Şehzâde Selîm'in Cebecisi : 444 
Dâvûdpaşa Çayırı bkz. Burgaz Yurdı 
dâyire : 289 
de‘âvî : 211 
Debreçiçe : 1165 
Debri nâhiyesi, Dukagin : 254 
Debriciye Karyesi Konağı : 1856; — kªdîsı : 1856; 

— zahîresi : 1856 
def‘; —-i ifsâd : 1451; —-i mazarrat : 920; —-i 

mazarrat u ifsâd : 1090; —-i mehâyif : 522; —
 u ref‘ : 668, 1027, 1029, 1470, 1764 

defn : 191, 1344; —olunmak : 1198 
defter; —-i atîk : 1198, 1456, 1611; —-i bakªyâ : 

678; —-i cedîd : 5, 6, 8, 9, 69, 787, 1198, 
1344, 1456; —-i cedîd irsâli : 477; —-i cedîd-i 
hâkªnî : 8, 10, 16, 107, 638, 1039; —-i dîvânî : 
638; —-i hâkªnî : 8, 9, 11, 256, 414, 1108, 
1321; —-i hâkªnî kâtib(ler)i : 43, 46, 316, 334, 
683, 705, 754, 778; —-i hümâyûn : 932, 1066; 
—-i kadîm : 5; —den esâmî ihrâcı : 127; —den 
ihrâc : 107; —e kayd : 18, 1433; — hârici : 68; 
— hârici re‘âyâ : 1611; — hârici re‘âyâ 
mukªta‘ası bedeli : 1611; — kâtib(ler)i : 204, 
1456; — kethudâsı : 268, 494, 1778, 1781; —
lü çavuş : 1270, 1354; — tatbîkı : 801 

defterdâr : 11, 26, 40, 148, 154, 170, 174, 200, 272, 
372, 375, 385, 420, 421, 448, 509, 510, 521, 
522, 523, 532, 540, 600, 601, 622, 647, 692, 
721, 801, 802, 813, 841, 910, 991, 1120, 1121, 
1205, 1230, 1265, 1351, 1388, 1418, 1450, 
1498, 1603, 1617, 1654, 1739, 1794, 1826, 
1838, 1966, 1968, 1979; — efendi : 267; —
 kethudâsı : 508, 519, 622; — mühri : 1354; —
 tebdîli : 494; —lık tefvîzi : 692 

değirmen : 420, 542, 941, 993, 1546, 1570, 1641, 
1670; — arkı : 1143; — binâsı : 542; —
 ihdâsı : 42, 145; — suyı : 694; — taşı almak : 
246; — taşı göndermek : 246; — taşı tahmîli : 
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246; — yürütmek : 870; —ler yürümemek : 
970 

değnek(ler) : 368, 1689; — çekmek : 1983 
dekâkîn bkz. dükkân 
Delvine; — kazâsı : 1197; — alaybeyisi : 329, 512; 

— beyi : 624, 701, 862, 1197; — muhâfazası : 
328 

dem; — talebi : 25, 273, 843; — heder olmak : 368 
Demre nâhiyesi, Kaş kz. : 580, 660, 1006 
demür : 571, 828, 831, 860, 863; — âlât göndermek : 

794; — âlât işlet(dür)mek : 706, 794; — bey‘i : 
1042; — furunı : 179; — kesdürmek : 770; —
 tedârüki : 706; — tel : 834; — tel göndermek : 
1371; — tel irsâli : 828, 832, 834, 1371; — tel 
talebi : 834; — top hıdmeti : 203; — top 
yuvalağı hıdmeti : 1515; — verdürmemek : 67; 
— yuvalak : 3 

demürci : 208, 1040, 1493, 1921, 1923, 1946; —
 sürmek : 1938 

Demürkapu : 701, 707, 865, 960, 1281, 1817, 1828, 
1892, 1899 

demürtaş atar top : 566 
Demyan veled-i Boyo, voynuk-oğlı voynuk, 

Nikovinç k., Sofya kz. : 69 
Demyan veled-i İstoyanço, voynuk-oğlı voynuk, 

Miyorminlü k., Sofya kz. : 69 
Dendikkalo, Semendire nh. : 1222 
der-anbâr; — arpa : 846, 882, 1881; — galle : 279; 

— soğan : 349; — tereke : 539, 585, 595, 813, 
882, 895, 1823, 1881, 1902; — un : 1988; —
 zahîre : 897, 1346 

der-mahzen; — arpa : 1915; — barut : 962; —
 buğday : 483; — daru : 856; — kurı meyve : 
362, 483; — natron (?) : 421; — pirinç : 483; 
— zahîre : 1797, 1838 

der-zincîr etmek : 138, 144, 165, 273 
derbend : 247, 1182, 1224; — hıdmeti : 6; —

 kâfirleri : 659; — karyesi keferesi : 107; —
 kaydı : 107; — muhâfazası : 107 

Derbendağzı : 1607, 1712 
derbendcilik : 107 
Dere mevzî‘i, Burusa : 542 
Dergâh-ı Âlem-penâh* 
Dergâh-ı Âlî*; — çâşnigîrleri : 1379; — çavuşları : 

179, 418, 894, 1098, 1760; — müteferrikaları : 
1137; — topcıları : 405; — yeniçerileri : 382, 
1122 

Dergâh-ı Mu‘allâ çavuşı* 
Dergâh-ı Mu‘allâ*; — arabacıları : 1862; —

 çâşnigîr(ler)i : 277, 996; — çavuş-oğulları : 
31, 301, 341, 1811; — hasekileri : 1610; —
 kapucıları : 1825; — kulları : 53, 804, 861; —

 müteferrikaları : 777, 1276, 1507; —
 silâhdârları : 1216; — silâhdârları kethudâsı : 
1597; — sipâh-oğlanları : 1342; —
 tercemânları : 1165; — topcıları : 773, 892; —
 topcıları ağası : 1805; — topcıları 
bölükbaşısı : 891, 1709; — yayabaşıları : 484, 
691, 791, 1793; — yeniçeri bölükbaşıları : 443, 
900; — yeniçerileri : 134, 254, 255, 353, 730, 
958, 961, 983, 1018, 1191, 1302, 1427 

deri : 1564 
Dermân, müfsid, Mazun kz. : 843 
Derne sancağının tahrîri : 855, 857, 1630 
dernek : 492, 493, 1470 
Dertenk; — beyi : 855, 857; — sancağının tahrîri : 

855, 857, 1630 
Derunik (?) Kal‘ası, Draç kz. : 1489 
Dervîş b. Ali, İsfirlik Kal‘ası erenlerinden : 715 
Dervîş b. Hasan, Kirmasti : 763 
Dervîş Çavuş, Dergâh-ı Âlî Çavuşı : 265, 291, 894 
Dervîş Kethudâ : 463, 995 
Dervîş Re’îs, İstanbul zahîresi tedârükine me’mûr : 

948 
dervîş sûretine girmek : 1400 
Dervîş, Bolı Beyi Kethudâsı : 1007 
Dervîş, Haleb Defterdârı : 619 
Dervîş, harâmî yatağı, Harmenli k., Migalkara kz. : 

1138 
Dervîş, müştekî : 544 
Dervîş, sipâhî, Bozkuş k., Kurşunlu kz. : 617 
deryâ : 1, 34, 122, 146, 161, 178, 189, 244, 293, 320, 

322, 340, 500, 825, 866, 935, 995, 1037, 1038, 
1048, 1075, 1079, 1169, 1171, 1576; —
 hıdmeti : 212; — kenârı kasabât u kurâsı : 
216; — kenârı muhâfazası : 84; — kenârındaki 
kªdîlar : 85; — kenârlarının hıfz u hırâseti : 84; 
— muhâfazası : 30, 31, 38, 39, 149, 557, 558, 
582, 1128; — seferi : 360, 611, 623, 645, 646, 
716, 913, 914, 926, 939, 940, 1035, 1058, 
1065, 1069, 1076, 1116, 1529; — seferine 
emrolunmak : 1081; — yolı : 1699; — yüzini 
zabt : 321; —dan küffâr gelmek : 776; —nın 
zamânı geçmek : 413; —ya çıkmak : 581, 709, 
717, 1310, 1347, 1543; —ya donanma 
çık(ar)mak : 499, 531, 624, 646, 652, 757, 759, 
968; —ya emrolunmak : 461, 1041, 1049, 
1118; —ya koyun verilmek : 533; —ya tereke 
bey‘i : 390; —ya tereke ver(il)mek : 37, 106, 
488, 533, 538, 806, 811, 859; —ya tereke 
verdürmemek : 453; —ya tereke vermemek : 
588, 589; —ya zâd ü zevâde verilmek : 811; —
ya zahîre vermek : 561 

derzi : 1040 
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Desorte (?) karyesi, Prebol kz. : 280 
despot : 166 
deşîşe nâzırı : 814 
devâb : 103 
Deveboynı mevzi‘i, Balat kz., Menteşe sn. : 30, 38, 

39 
Deveciler Mahallesi, Burusa : 489, 609 
deveci(ler) : 1239; — mukaddimleri : 1239 
deve(ler) : 16, 122, 263, 393, 405, 535, 556, 584, 

634, 853, 854, 1014, 1046, 1188, 1501, 1844; 
— damgalamak : 944; — dutmak : 519; —
 gâreti : 105, 365, 366; — gönderilmek : 472; 
— erişdürmek : 1070; — kışlamak : 556; —
 kirâlamak : 944; — kirâsı : 508, 519, 1046; —
 sirkası : 365, 463; — yağlanmak : 1762, 1771; 
— yüki : 289; —lere mühimmât tahmîli : 472 

Devin (?), ehl-i fesâd, zimmî : 993 
Devlet Giray Hân, Kefe (Tatar) Hânı : 70, 71, 505, 

1192, 1199, 1200 
devlet : 1476; —-i ebed-peyvend : 1412, 1448, 1525, 

1592; —-i hümâyûn : 1310, 1411, 1427, 1436, 
1722 

Devletoğlı karyesi, Barçınlu kz. : 138 
Devrek : 1115 
Deyâlâ beyi : 1526 
deyn [/düyûn] : 13, 75, 78, 325, 351, 520, 779, 941, 

1541; — edâsı : 519 
Deyo veled-i Matar Re’îs, Kondoğlı Re’îs'in 

küyegüsi, zimmî, Hızırilyâs k., Mîrali adası : 
1005, 1075, 1402 

Dırâ‘ (?) beyi : 1147 
dîdebân : 84, 866, 1134 
dîn : 1310, 1411, 1427, 1436, 1448, 1525, 1592, 

1620, 1722; — ü devlet : 353, 711; — ü 
devlet-i hümâyûn : 108, 1008, 1023; —-i 
bâtıla : 86; —-i mübîn : 1555; —e şetm : 1364 

dîvân : 80, 84, 94, 147, 148, 149, 153, 160, 186, 218, 
220, 272, 281, 381, 525, 534, 576, 577, 611, 
645, 824, 1354, 1575, 1595, 1621; — basmak : 
824; — kâtibi : 1275 

Dîvân-ı Hümâyûn : 320, 570, 889; — kâtib(ler)i : 
683, 1202, 1282 

Dîvân-ı Mısır : 616 
Dibek karyesi, Mudurnı kz. : 1007 
Didak karyesi bkz. Vidak karyesi 
dil : 733, 1131, 1294, 1408, 1713, 1715; —

 al(ın)mak : 330, 803, 898, 899, 901, 1033, 
1125, 1131, 1178, 1206, 1420, 1644, 1708, 
1875, 1878; — elegirmek : 1033; —
 göndermek : 1656, 1791; — irsâli : 1713 

Dil, Gekbovize : 141 

dilkü kürki : 1066 
Dimetoka; — Kªdîlığı : 109; — kªdîsı : 1161, 1331, 

1590, 1607 
Dimitrak, ehl-i fesâd zimmî, Kora k., Gelibolı kz. : 

975 
Dimitraş (?) : 466 
Dimitri b. Novak, harâmî, Gelibolı : 144 
Dimitri İstale, Sanuka k., Üsküb : 620 
Dimitri Nohoboğlı, harâmî, Gelibolı : 144 
Dimitri Yorgi, şerîr ve şakΩ kâfir, Kesterye ks. : 360, 

1328 
Dimitri Yovan, ma‘denci : 1829 
Dimitri, kaçak neccâr, Haramarla kz. : 308 
Dimitri, kaçak neccâr, Kınalı adası : 308 
Dimitri, kayıp mühtedî, Perkovi k., Boğdan : 166 
Dimitri, Keşişler Âmili, zimmî : 912 
Dimitri, zimmî : 450 
Dimitrofça; — kazâsı : 1638, 1639, 1870; — kªdîsı : 

1637, 1910, 1931, 1959, 1960; — Kal‘ası : 
1637, 1639; — kazâsı konakları : 1931; —
 kîlesi : 970; — Konağı zahîresi : 1639 

Dimo Maryo Dora, kaçak neccâr, İmralı adası : 308 
Dimyo b. Karaca, harâmî, Gelibolı : 144 
dingil : 1665 
Dirak karyesi, Ohri : 1124 
Diranya karyesi, re‘âyâsı girîhte, Alasonya kz. : 593 
direk : 1283 
dirhem : 304, 565, 1016, 1126 
dirlik : 204, 937, 1516, 1866; — tasarrufı : 205, 720, 

760, 1142; — tevcîhi : 1364, 1448, 1451; —
 vermek : 256; —den ferâgat : 205; —den 
ihrâc : 1142, 1143; —e dühûl : 1451; —e 
geçmek : 1451; —i âhara tevcîh olunmak : 
223, 1106; —i âhara verilmek : 111; —i 
alınmak : 120, 154, 256, 732, 761, 1364, 1448; 
—i kesilmek : 1238 

Divriği : 80, 223; — alaybeyisi : 167, 205; — beyi 
sübaşıları : 80; — Dizdârlığı : 223; — Kal‘ası 
Bölükbaşılığı : 223; — Kal‘ası/Hisârı : 135, 
204; — sancakbeyi : 135 

Diyârbekir (vilâyeti) : 118, 122, 153, 381, 600, 625, 
680, 781, 822, 832, 833, 835, 1012, 1016, 
1026, 1029, 1067, 1264, 1341, 1473, 1563, 
1967; — askeri : 213; — beylerbeyisi : 122, 
273, 274, 286, 387, 511, 600, 629, 647, 681, 
682, 692, 724, 740, 822, 825, 826, 828, 832, 
834, 835, 1012, 1024, 1026, 1064, 1067, 1129, 
1247, 1264, 1341, 1359, 1371, 1473, 1474, 
1563, 1603, 1620, 1964, 1965, 1967; —
 beylerbeyisi kethudâsı : 36, 511, 629; —
 celebleri : 777; — defterdârı : 647, 1264, 
1418, 1603, 1617; — Defterdârlığı : 692; —
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 Hazîne defterdârı : 647; — Hazînesi : 906, 
1014; — kªdîsı(ları) : 1129, 1341, 1371; —
 (sancak)beyleri : 213, 1371; — tahrîr emîni : 
647, 648; — toprağı : 273; — vilâyeti 
sipâhîleri : 12; — vilâyetinin kitâbeti : 5, 18; 
—'in tahrîri : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 42, 43, 46, 625, 648, 673, 1230 

diyet talebi : 248 
dizdâr(lar) : 31, 47, 50, 85, 125, 151, 194, 205, 212, 

233, 256, 262, 293, 306, 325, 393, 396, 404, 
430, 529, 684, 703, 722, 756, 788, 856, 866, 
881, 957, 998, 1002, 1072, 1113, 1218, 1219, 
1227, 1232, 1261, 1262, 1272, 1293, 1307, 
1357, 1372, 1434, 1509, 1608, 1678, 1753, 
1785, 1790, 1805, 1827, 1840, 1880, 1942, 
1953, 1955, 1961, 1988; — irsâli : 1490; —
 ta‘yîni : 1490; — tebdîli : 439; —-ı atîk : 856; 
—-ı cedîd : 856; —lığı âhara verilmek : 256, 
738; —lığı alınmak : 256; —lık : 1227; —lık 
berâtı : 223 

Dobniçe (kazâsı) : 1444, 1615, 1673; — Kªdîlığı : 
863; — kªdîsı : 107, 159, 179, 659, 787, 860, 
1673, 1674, 1769, 1951; — kasabası 
voyvodası : 1951 

Dobra : 1487; — Varoşı kªdîsı : 688 
doğan : 1399 
doğancı(lar) : 318, 1399, 1688 
doğurmayan hâtûnlar : 205 
doj : 1194, 1825 
dolab; — binâsı : 420; — yıkmak : 420 
Dolnekoriç karyesi, Dobniçe kz. : 107 
don : 901; —a kªdir olmak : 797 
Donaki Re’îs, zimmî re’îs, Hızırilyâs k., Mîrali 

adası : 1005, 1402 
donanma : 320, 515, 555, 1037, 1963; — ahvâli : 

328; — bozılmak : 321; — çık(ar)mak : 499, 
531, 555, 646, 757, 759, 785, 968, 1181; —
 deryâya çıkmak : 717; — gemileri : 178; —
 ihrâcı : 555, 616, 987; — mühimmâtı : 538, 
759; —-i hezîmet-âsâr hareketi : 1310 

Donanma-i Hümâyûn : 33, 38, 39, 119, 140, 146, 
168, 178, 190, 320, 321, 329, 340, 364, 370, 
451, 472, 499, 531, 624, 646, 654, 717, 757, 
759, 785, 807, 866, 879, 940, 968, 987, 1116, 
1134, 1169, 1171, 1172, 1181, 1193, 1227, 
1489; — çıkarılmak : 652; — defterleri : 801; 
— mühimmi : 1307; — seferi : 958, 1285; —
 zahîresi : 140, 149, 162 

donbaz : 942, 1937; — göndermek : 1176; — ihzârı : 
1366; — tedârüki : 1366; — tutmak : 945, 
1176; —a yarak tahmîli : 1223 

donuz damı : 977 

dorı at : 1063 
Doset bkz. Çoşet 
dostluk : 574; — şartlarını ri‘âyet : 70 
Dovigrad karyesi, Zaçesne sn. : 296 
Doyohac; — İskelesi, İzvornik : 296; — İskelesi 

hâsları : 296 
doyumluk : 1273 
döküci(ler) : 682, 1012 
dökündü iltizâmı : 425 
dönüm : 1198, 1344 
Dördünci Ağa Bölüği, Yeni Odalar, Aksaray, 

İstanbul : 983, 1018 
dört bin; — akçalık tîmâr : 530; —den eksük tîmâr : 

548, 549; —lü tîmâr : 501, 548, 549 
döşeme : 923, 1876, 1877, 1919, 1921, 1962; —

 ağacı ihzârı : 773; — ağac(lar)ı : 773, 775, 
977, 980, 1836; — ihzârı : 772, 1862; —
 tahtası : 1797, 1950; — tedârüki : 772 

Draç (kazâsı) : 298, 1489; — azebleri ağası : 202; —
 İskelesi : 1343; — Kªdîlığı : 179; — Kal‘ası : 
4 

Dragan, Boğdan voyvodası âdemi : 1623 
dragman : 166, 650, 1653, 1925; —lık : 1645 
Drak (?), zimmî, baş harâmî, Yalagoş k., Eflak : 429 
Drama; — âmili : 473; — beyi : 701; — Kªdîlığı : 

1297; — Kªdîlığı re‘âyâsı : 1353; — kªdîsı : 
159, 473, 475, 787 

Drand : 1194 
Drava : 1701; — (nehri) tuğyânı : 1797, 1798, 1802, 

1845, 1846; — nehri yalısı : 1797 
Drayko, Udhal (?) papazı oğlı, Udhal (?) k., 

Samakov : 659 
Dubrovnik : 1101, 1180, 1189; — barçası : 322; —

 beyleri : 37, 106, 400; — gemisi : 561, 859; —
'e kadar yol üstündeki kªdîlar : 1189; —lü : 
533, 1006; —lü'ye tereke vermek : 859 

duhter (?) tâyifesi : 1137 
Dukagin; — beyi kethudâsı : 254, 255; — sancağının 

hıfzı : 1055, 1174; — sancağının müceddeden 
tahrîri : 683; — (sancak)beyi : 254, 266, 624, 
683, 701, 725, 726, 862, 1038, 1048, 1055, 
1056, 1174, 1180, 1183, 1298, 1339, 1551 

Dulkadirlü [/Zülkadirlü]; — beylerbeyisi : 273, 274, 
521, 850, 915, 929, 1061, 1247, 1442, 1620; —
 beylerbeyisi kethudâsı : 1247, 1259 

Duman, dârende Ali b. Veli'nin karındaşı : 632 
Durakcı karyesi, Gönen kz. : 241 
durak(lar) : 370, 432, 1224, 1274, 1385, 1943 
Durali Bey, İskenderiyye Beyi (Arn.) : 726, 1048 
Durali, ehl-i fesâd : 1400 
Durali, Hüseyin Çavuş âdemi : 1449 
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Durali, serhad emekdârı Ca‘fer'in karındaşı : 1697 
Durali, Yergöği Kal‘ası'nda iki oğlı mahbûs : 800 
Durası, Şaşı, sûhte, Balat kz. : 843 
Dursun köyi, Gümülcine kz. : 1700 
Dursun, Belvîrân kz. : 368 
durûdger bkz. dülger 
Dustek, Nemçe serhaddinde : 1421 
Duş karyesi, Buka nh. : 254 
Duzla kªdîsı : 545 
dükkân(lar) [/dekâkîn]: 279, 735; — aç(ıl)mak : 271, 

1013; — icâresi : 1248 
dülbend : 777, 1013, 1030; — giydürmek : 1106 
dülger [/durûdger] (tâyifesi) : 1263, 1920, 1921, 

1946; — muzâyakası : 1263; — sür(dür)mek : 
1923, 1938 

dündâr : 1549 
dürûzî [/dürzî] (tâyifesi) : 565, 1091 
dürzî bkz. dürûzî 
düşmen : 27, 87, 100, 108, 119, 122, 154, 158, 187, 

353, 962, 1169, 1171, 1310, 1420, 1479, 1678, 
1684, 1754, 1768, 1925, 1928; — ahvâli : 213, 
708; — ahvâlini tetebbu‘ : 708; — alayı : 
1925; — askeri dağılmak : 330; — basılmak : 
213; — cem‘iyyeti : 330; — def‘i : 118; —
 güzergâhı : 54; — hisârları : 1925; — taburı : 
330; — üzerine var(ıl)mak : 908, 1754; —
 yarağı : 45, 51, 52, 54, 57, 58, 87, 97, 98, 108, 
153, 154, 260, 491, 494, 516, 557, 569, 576, 
586, 611, 623, 645, 646, 652, 654, 699, 701, 
716, 914, 931, 939, 940, 954, 955, 1038, 1049, 
1055, 1065, 1076, 1165, 1200, 1208, 1209, 
1211, 1212, 1273, 1410, 1411, 1435, 1436, 
1458, 1460, 1461, 1462, 1470, 1486, 1549, 
1625, 1659, 1667, 1715, 1716, 1726, 1729, 
1778; —-i bed-fi‘âl : 153; —-i bed-girdâr : 
213; —-i makhûr : 158; —in def‘-i mazarratı : 
1073; —in kal‘ u kam‘ı : 108; —in kam‘ı : 213 

düyûn bkz. deyn 

 

 
Ebâ-Eyyûb-ı Ensârî Câmi‘i : 1555 
ebnâ-yı sebîl : 6, 70, 77, 254, 354, 527, 1787, 1893; 

—in zabt u sıyâneti : 377 
ebrâr : 1555 
Ebre, Yahûdî, Hamunoğlı Evi, İstanbul : 712 
Ebrû, Vârisoğlı, ehl-i fesâd : 1889 
Ebu'l-Avn, kâtib, dârende, Kudüs : 1175 
Ebu'l-Fazl, Hımıs Kªdîsı Nâyibi Alâ’eddîn'in oğlı : 68 
Ebu'l-Feth, Arab bâzergân : 271 
Ebu's-Su‘ûd, Müftî : 1365 

Ebû-Aram bkz. Mehmed b. Seydî 
Ebû-Rîş Bey : 1, 405, 1014 
Ebû-Sâliha, Nablûs : 1290 
Ebûbekir, Bedir Bey'in hısımı : 1473 
ebvâb-ı mahsûlât : 280, 1490 
Ece ovası, Niğbolı [Gelibolı] : 636 
ecnebî : 204, 223, 1229; — teftîşi : 223; —ye dirlik 

vermek : 256; —ye gedük vermek : 256 
ecr-i misl : 1248 
edâ-yı salavât : 1376 
edevât; —-ı ceng ü cidâl : 493, 494, 516, 576, 577, 

611, 652, 654, 701, 732; —-ı harb u kıtâl : 569, 
939 

Edhem Çavuş : 1546 
Edhem Çavuş, Çorlı Konağı zahîresine me’mûr : 

1152 
Edincik bkz. Aydıncık 
Edirne (kazâsı) : 164, 166, 184, 337, 435, 919, 1013, 

1099, 1161, 1186, 1225, 1351, 1405, 1408, 
1499, 1530, 1549, 1550, 1561, 1569, 1585, 
1587, 1588, 1593, 1621, 1680, 1696, 1786; —
 Bağçesi : 790; — bâzârbaşısı : 1009; — beyi : 
624; — bostâncıbaşısı : 314, 919; — hâfızı : 
1683, 1786; — kªdîsı : 79, 88, 184, 214, 314, 
435, 624, 626, 700, 799, 884, 919, 1009, 1060, 
1100, 1162, 1519, 1524, 1555, 1596, 1680, 
1700; — kªdîsı muhzırı : 1225; — kassâbları : 
1647; — Mahkemesi muhzırı : 214; —
 muhâfazası : 1614, 1695, 1697; — muhâfızı : 
1696; — re‘âyâsı zahîresi : 1009; — sübaşısı : 
1628; — Yurdı : 1419, 1576, 1588, 1594, 
1595, 1608, 1620; —'den Alacahisâr'a kadar 
yol üstündeki kªdîlar : 1597; —'den Sofya'ya 
kadar sağ-koldaki kªdîlar : 1544; —'den 
Tımışvar'a kadar yol üstündeki kªdîlar : 1423; 
—'ye kadar yol üstündeki kªdîlar : 79, 1097, 
1330, 1422, 1459, 1519 

Edirnekapusı, İstanbul : 63, 712, 1413, 1500 
ednâ; — bahâ : 730, 1336; — nüzûl : 910 
Edremid kªdîsı : 302, 351, 545 
edviye : 1189 
ef‘âl; —-i kabîha : 693; —-i şenî‘a : 186, 630 
Eflak (vilâyeti) : 108, 143, 145, 164, 219, 248, 429, 

1053, 1192, 1278, 1352, 1449, 1469, 1745, 
1887; — askeri : 707, 865, 960, 1242, 1281, 
1352, 1425, 1464, 1625, 1657; — askerinin 
zabtı : 1904; — bolarları : 1657; — (haymâne) 
koyunı : 164, 341; — ıyâlleri : 1201; —
 karyeleri : 143; — kerestesi : 1440; — kurâsı : 
143; — memleketinin zabtı : 1657; —
 (re‘âyâsı) davarları : 171, 1201; —
 re‘âyâsı(ları) : 145, 1201, 1750; — sınurı : 
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143, 145, 171; — terekesi : 1322; — ümerâsı : 
1657; — vilâyeti muhâfazası : 1625, 1657; —
 voyvodası : 116, 143, 145, 155, 171, 429, 449, 
592, 679, 707, 708, 865, 950, 960, 1050, 1168, 
1179, 1192, 1201, 1242, 1255, 1281, 1393, 
1424, 1425, 1449, 1469, 1571, 1625, 1719, 
1738, 1815, 1886; — voyvodası kâtibi : 1625, 
1657 

Eflaklar Yurdı : 1758 
efsâne : 649; — haber : 1479 
eğer : 166 
Eğil; — hâkimi : 1498; — mahsûli : 1498; — ülkesi 

tahrîri : 1498 
Eğirdir kªdîsı : 572 
Eğri : 1066, 1644; — Kal‘ası alaybeyisi : 733; —

 Kal‘ası, harbî kal‘a : 733, 937, 1697 
eğseri bkz. yeğseri 
Ehil veled-i Şaytay Levi, Yahûdî kassâb, Zeytûn 

Cemâ‘ati'nden : 1244 
ehil güherçileci : 1505 
ehl ü ıyâl : 260, 1201, 1222, 1224, 1300, 1425, 1476, 

1745, 1750; — almak : 1343; — bey‘i : 296, 
1343; — çekilmek : 296; — esîr etmek : 260, 
374, 437 

ehl-i berât : 279 
ehl-i cihât : 1248 
ehl-i dalâlet : 612 
ehl-i fesâd : 32, 33, 44, 62, 70, 82, 105, 112, 126, 

139, 141, 144, 171, 184, 185, 192, 207, 218, 
233, 237, 243, 254, 256, 285, 289, 290, 292, 
310, 365, 369, 381, 384, 423, 432, 463, 495, 
550, 621, 629, 636, 641, 643, 726, 755, 819, 
838, 843, 936, 959, 975, 1032, 1063, 1064, 
1090, 1091, 1106, 1115, 1194, 1196, 1224, 
1227, 1252, 1254, 1266, 1289, 1290, 1301, 
1339, 1343, 1349, 1355, 1384, 1400, 1426, 
1502, 1522, 1551, 1583, 1596, 1689, 1696, 
1734, 1787, 1793, 1813, 1821, 1889, 1890, 
1893, 1909, 1957, 1961; — ahvâlini tecessüs : 
1182; — akribâsı : 1494; — arkalandurmak : 
1274; — başbûğ(lar)ı : 428, 1135; — cem‘i : 
176, 447, 671, 679, 749, 1386; — cem‘iyyeti : 
182, 631, 922; — gemileri tecessüsi : 112; —
 gemisi : 429; — harâmîler : 377; — hareketi : 
1786; — kâfirler : 1689; — karye halkı : 163; 
— kefere : 255; — levendler : 709; — mekânı : 
376; — sûhte cem‘i : 559; — sûhteler 
(tâyifesi) : 262, 559; — şenâ‘ati : 1196; —
 teftîşi : 24, 354, 355, 657; — ü şekªvet : 671; 
— ü şenâ‘at : 36, 48, 114, 125, 126, 177, 182, 
219, 224, 236, 248, 262, 271, 318, 354, 377, 
383, 479, 565, 679, 755, 769, 825, 826, 929, 
1067, 1310, 1386, 1489, 1527, 1529, 1614, 

1683, 1786; — ü şenâ‘ati teftîş : 235; —
 yatağı : 112, 114, 723; — zâd ü zevâdesi : 
114; — zuhûrı : 1182, 1653; —a mu‘âvenet : 
723, 1194, 1308; —ı himâyet : 1182; —ı 
korutmak : 1438; —ın def‘i : 232; —ın def‘ u 
ref‘i : 1696; —ın ilticâsı : 232 

ehl-i garaz : 354, 697, 1769 
ehl-i hayr : 440 
ehl-i hevâ : 423 
ehl-i hibre : 319 
ehl-i hiref : 1983 
ehl-i ilim : 1198, 1344 
ehl-i irtişâ : 1089 
ehl-i İslâm : 146, 313, 470, 649, 650, 665, 675, 684, 

766, 819, 901, 954, 1074, 1201, 1564, 1592, 
1768; — rençber tâyifesi : 249; —'ı habs : 
1334; —'ın mürâca‘atı : 650, 766 

ehl-i kırâ’et : 1555 
ehl-i Kur’ân : 1198, 1344 
ehl-i mahbes : 672 
ehl-i örf : 563 
ehl-i şekªvet : 1090 
ehl-i şenâ‘at : 207, 262, 376, 824 
ehl-i tezvîr u telbîs : 563 
ehl-i ticâret : 1183 
ehl-i vukûf : 16, 145, 314, 319, 412, 655, 674, 727, 

801, 829, 1004, 1110, 1124, 1175, 1183, 1293, 
1386, 1443, 1474, 1485, 1496, 1680, 1688, 
1747, 1763, 1769, 1813, 1830, 1871, 1873 

Ehlüddînoğlı Kemâl Bey kethudâsı : 1902 
e’imme şehâdeti : 1700 
ekâbir : 1757; — çiftliği : 1518; — himâyeti : 944 
ekin : 420; — ekdürmemek : 1321; — ekmek : 748, 

837; —e tecâvüz : 1137 
Ekizlük karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
ekmek bkz. etmek 
Ekrâd bkz. Kürd 
eksük; — fiyât : 1248; — si‘r : 1687; — vezin : 253 
el kat‘ı : 1628 
Elbasanca karyesi, Samakov : 659 
Elbistân kªdîsı : 273 
elçi : 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 64, 70, 72, 73, 74, 79, 

83, 85, 93, 99, 102, 108, 158, 161, 215, 259, 
260, 270, 271, 1559, 1560, 1578 

eli emîrlü çavuş(lar) : 1229, 1354 
eli tüfenklü tâyifesi : 1438 
ellici : 1277, 1688 
Elmalu; — kazâsı : 1306; — kªdîsı : 1306 
elmas kargı : 271 
Elvâh vilâyeti : 421 
Elvân beyi : 690, 1105 
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Elvânbey(lü) : 1555; — Konağı : 1153, 1154, 1332, 
1383; — Konağı zahîresi : 1153, 1154 

Elyakim, Yahûdî, Yeni Bezzâziyye, İstanbul : 1244 
emâkin; —-i mutahhara : 19; —-i müşerrefe : 612; —

-i müteberrike : 612 
emânet : 454, 616; — hıdmeti : 92; — muhâsebesi : 

802; — tarîkı : 1680; — tevcîhi : 92; —den 
ref‘ : 721; —le zabt : 555 

emcek bahâ : 994 
Emeçlü karyesi, Çirmen kz. : 88 
Emîn (?), Kobran k., Ruskasrı kz. : 1122 
Emînbey Mahallesi, İstanbul : 735 
Emîne bint-i İmirze, Müftîahmedçelebi mh., Gelibolı 

kz. : 1062 
Emîne bint-i Veli, İlyâs b. İmirze'nin hâtûnı, 

Müftîahmedçelebi mh., Gelibolı kz. : 1062 
Emîne, müteveffâ Hacı Mustafa'nın kızı, 

Bedreddînoğlı mh., Burusa : 1087 
emîn(ler) [/ümenâ] : 29, 66, 70, 77, 85, 107, 112, 

143, 159, 169, 173, 206, 209, 225, 232, 275, 
343, 430, 448, 452, 470, 508, 522, 524, 678, 
712, 721, 761, 769, 778, 787, 801, 802, 852, 
901, 1002, 1009, 1046, 1062, 1088, 1244, 
1254, 1276, 1307, 1316, 1321, 1378, 1405, 
1416, 1438, 1444, 1497, 1510, 1533, 1579, 
1629, 1654, 1680, 1756, 1800, 1819, 1867, 
1898, 1900, 1934, 1935, 1955, 1963, 1988; —
 ta‘yîni : 195, 1603, 1794; — vü ummâl : 421, 
459, 467, 470, 755, 813, 935 

emînü'l-ümenâ : 92 
Emîr Çavuş : 1924 
Emîr Gâzî : 103 
emîr [/ümerâ] : 23, 54, 153, 182, 183, 278, 315, 516, 

555, 616, 699, 727, 935, 1120, 1148, 1215, 
1240, 1247, 1417, 1427, 1448, 1450, 1556, 
1563, 1592, 1713; — çavuşı : 183; —nın 
te‘addîsi : 111; — ta‘yîni : 1024; —ya hâsıl 
kaydolunmak : 855; —-yı kirâm : 1310 

Emîr, Hoca, harâmî, Migalkara kz. : 1138 
Emîr, şakΩ, Turgud : 634 
emîr-i ahûr : 771, 1020; — ağa : 1164 
emîr-i alem [/mîr-alem] : 1239; — ağa kâtibi : 1374 
emîr-i hâc/huccâc [/mîr-i huccâc] : 508, 509, 935, 

944, 1239, 1493, 1495; — ta‘yîni : 966 
Emîrşâh, tüfenk sâhibi, Gelibolı : 1250 
Emîrze (?), Penek Kal‘ası Dizdârı : 1357 
emlâk bkz. mülk 
emn ü emân : 28, 66, 70, 77, 112, 114, 161, 177, 216, 

247, 292, 353, 506, 711, 1048, 1166, 1247, 
1476, 1479, 1614, 1768, 1964; —-ı bilâd : 466; 
—-ı memleket : 66; —-ı vilâyet : 1201, 1373 

Emre, Havâss-ı Hümâyûn İltizâm Emîni, Niksar : 713 

emred oğlan : 207 
Emrekeçilü karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
Emrullâh Hoca, Akhisâr Hatîbi : 32 
Emrullâh, Dânişmendlü k., Hasköy kz. : 919 
Emrullâh, Dergâh-ı Mu‘allâ Silâhdârı : 1216 
emvâl bkz. mâl 
emvâl-i hâssa; — nâzırı : 511, 532, 709, 886; —

Nezâreti : 692; — tahsîli : 511, 619; —
- zâyi‘âtı : 152; —-i hümâyûn : 886 

Enez kªdîsı : 1282 
Er ahâlîsi : 1017 
Erarslan, müteveffâ, İbrâhîm b. Mûsâ'nın dayısı : 632 
erbâb-ı cihât : 415 
erbâb-ı hukøk : 207, 290, 383, 1173 
erbâb-ı ribâ : 78 
erbâb-ı saz : 1295 
erbâb-ı sebîl : 48 
erbâb-ı tîmâr : 5, 9, 78, 111, 193, 200, 260, 310, 320, 

321, 340, 348, 368, 459, 467, 491, 493, 494, 
516, 532, 550, 576, 589, 623, 646, 652, 654, 
665, 699, 701, 705, 732, 741, 778, 784, 787, 
797, 857, 861, 926, 939, 940, 954, 1025, 1049, 
1056, 1081, 1092, 1138, 1197, 1310, 1436, 
1448, 1450, 1453, 1458, 1518, 1592, 1615, 
1637, 1768, 1893, 1894, 1900; — berâtı : 14; 
— defteri : 1391 

Erbil; — kasabası : 563, 564; — kªdîsı : 563, 564; —
 kasabası re‘âyâsı : 563; — sancakbeyi : 564 

Erciş; — azeb ağası : 809; — beyi : 844; — Kal‘ası : 
681, 682; — Kal‘ası'nın ta‘mîri : 809; —
 kulları kethudâsı : 1252 

erdeb : 421 
Erdel (vilâyeti) : 27, 51, 53, 57, 58, 99, 108, 112, 

114, 154, 219, 248, 260, 275, 330, 332, 436, 
491, 492, 493, 494, 497, 502, 649, 650, 668, 
669, 898, 949, 953, 954, 1008, 1023, 1066, 
1165, 1166, 1255, 1425, 1432, 1470, 1476, 
1479, 1548, 1778, 1925; — askeri : 1479; —
 askerinin cem‘iyyeti : 1712; — kal‘ası(ları) : 
53, 54, 59, 102, 649; — kralı : 27, 58, 99, 102, 
248, 252, 259, 275, 315, 330, 331, 436, 491, 
492, 493, 494, 497, 517, 649, 650, 661, 684, 
686, 908, 909, 954, 1165, 1185, 1189, 1425, 
1432, 1470, 1476, 1479, 1598, 1642, 1712, 
1814, 1815, 1925, 1926; — leşkeri : 158, 330, 
684; — memleketi : 99, 331, 332; — re‘âyâ vü 
berâyâsı : 1479; — re‘âyâsı : 111, 260, 275, 
315, 684, 1166, 1425, 1476, 1479; — seferi : 
1094; — (vilâyeti) beyleri : 684, 1255, 1479, 
1712, 1778; — (vilâyeti) esîrleri : 260, 275, 
502, 1432; — vilâyeti esîrlerinin ıtlâkı : 259; 
— vilâyeti sınurı : 99, 102; — vilâyetine 
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hücûm : 1642; — vilâyetine ta‘arruz : 278; —
'in istî‘lâsı : 669 

erdenler : 465 
Erdod Kal‘ası : 154, 158, 649, 650, 668; —

 muhâsarası : 108; —'nın fethi : 187, 260 
Erdoğdı, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1893, 1894 
Erdohik; — Köprüsi, Tımışvar : 170, 174; —

 Palankası : 426 
Ereğli; — kazâsı : 308; — kªdîsı : 308; — Limanı : 1 
Erenler dağı : 936 
eren(ler) : 586, 1372 
Ergami karyesi, Yarhisâr kz. : 1063 
Ergani : 1024; — beyi : 1026, 1029, 1371 
Ergene; — kazâsı : 1138; — İmâreti mütevellîsi : 

1080; — kªdîsı : 264, 341, 1080, 1155, 1156, 
1331; — Köprüsi : 1821; — nehri : 264 

Erim; — kazâsı : 845; — nâyibi : 845 
erkek koyun : 1867; — ihzârı : 1117; — satmak : 

1088; — tedârüki : 1841; — yazmak : 969 
Erkeksu karyesi, Murtaz-âbâd (?) : 1184; —

 zimmîleri : 1184 
Ermeni : 286 
Ermenibâzârı kªdîsı : 339 
Ermiye nâhiyesi, Çatalca kz. : 239, 859 
erzâk : 811; — gâreti : 1062 
Erzincân [/Erzingân] (kazâsı/vilâyeti): 199, 381, 705; 

— kªdîsı : 199; — Kal‘ası dizdârı : 1827; —
 Kal‘ası neferleri : 1827; — vilâyeti keferesi : 
199; — vilâyeti müslimânları : 199 

Erzingân bkz. Erzincân 
Erzurum (kazâsı/sancağı/nâhiyesi): 705, 1229; —

 azebleri : 325; — Beylerbeyiliği : 325; —
 beylerbeyisi : 153, 199, 325, 381, 605, 618, 
676, 870, 1000, 1004, 1107, 1229, 1269, 1296, 
1303, 1326, 1357, 1364, 1368, 1611, 1612, 
1613, 1620, 1827; — beylerbeyisi hâsları : 
1650; — beylerbeyisi (kapu)kethudâsı : 147, 
605, 618, 676, 1000, 1004, 1107, 1229, 1247, 
1303, 1357; — Defteri kethudâsı : 1778, 1781; 
— dizdârı : 325; — hisâr-erenleri : 325; —
 Kal‘ası : 705; — kulları : 1107, 1364; —
 Kulları Bölüği : 1107; — kulları gedüği : 
1326; — kulları kâtibi : 1107; — tahrîr emîni : 
778; — Tahrîr Kitâbeti : 778; — (vilâyetinin) 
tahrîri : 316, 705, 754, 778, 1441, 1456 

esâmî; — defteri : 674, 1128; — ihrâcı : 127 
es‘âr : 813; —ın galâsı : 813 
esbâb : 279, 347, 359, 363, 368, 425, 447, 801, 1303, 

1337, 1339, 1473, 1474, 1490, 1622, 1862; —
 almak : 894; — bey‘i : 351; — fürûhtı : 61; —
 gâreti : 38, 39, 62, 105, 137, 141, 184, 210, 
215, 247, 256, 295, 366, 421, 1052, 1062, 

1085; — sirkası : 82, 271, 335, 1030, 1138, 
1645; — u emlâk : 941, 1425; — u emlâk 
satdurmak : 390; — u emvâl gâreti : 48, 109, 
265, 297, 421; — u etvâr gâreti : 725; —
 yağması : 580; — zabtı : 1335; —-ı ceng ü 
cidâl : 577; —-ı mîrî : 520; —-ı tersâne : 852, 
854 

Esbando (?) karyesi, Ohri kz. : 1124 
esedî penez : 954 
Eser, Çingâne, kallâb, Kayınhor k., Edirne : 88 
esîr(ler) : 84, 88, 506, 782, 1104, 1222, 1432, 1476, 

1549, 1666, 1697, 1892; — al(ın)mak : 154, 
330, 502, 776, 1166; — âzâdı : 83; —
 başkaldurmak : 974; — bey‘i : 83; —
 çıkarmak : 315, 755; — defteri : 1166; —
 Erdel re‘âyâsının ıtlâkı : 315; — etmek : 70, 
90, 260, 292, 293, 374, 466, 656, 684, 1194, 
1347, 1448; — Françe re‘âyâsı : 656; —
 hâfızları : 1416; — halâsı : 71, 219, 248; —
 hıfzı : 1166; — istihdâmı : 224; — kâfir 
avreti : 476; — kâfir gaybeti : 1416; — (kâfir) 
ıtlâkı : 70, 77, 83, 111, 259, 260, 476; — katli : 
248; — kethudâ ıtlâkı : 476; — meskeni 
binâsı : 319; — re‘âyânın ıtlâkı : 154; —
 tarîkı : 83; — tebdîli : 476; — yeniçeri ıtlâkı : 
476; — yoklamak : 275; —lik : 335 

Esi (?) beyi : 1029 
Eski Bezzâzistân, İstanbul : 524 
Eski Câmi‘, Selânik : 130 
Eski Zağra bkz. Zağra-i Atîk 
eski celeb : 1382 
eski fâris : 954 
eski konaklar : 1757, 1763, 1802 
eski tereke : 1682 
Eskicâmi‘ [/Eskicum‘a] Mahallesi, Gelibolı : 35, 44 
eskici : 1040 
Eskicum‘a Mahallesi bkz. Eskicâmi‘ Mahallesi 
Eskihisâr-ı Zağra bkz. Eskihisâr(lık) 
Eskihisâr(lık) [/Eskihisâr-ı Zağra]; — kªdîsı : 761, 

1380, 1604; — Konağı : 1746, 1812, 1824; —
 Konağı zahîresi : 1746, 1812, 1824 

Eskişehir kªdîsı : 1258 
esmâ-i husnâ : 230 
Estergon bkz. Usturgon 
eşcâr : 1321; — dikdürmek : 1703 
Eşher, Rus bâzergân : 1312 
eşirrâ : 163, 182, 199, 291, 368, 428, 629, 697, 838, 

1017, 1024; —-yı A‘râb : 353, 1024 
eşkıyâ bkz. şakΩ  
eşkıyâ-yı A‘râb : 920, 1377, 1964; — hareketi : 1026, 

1027; —'ın def‘i : 1026 
eşkinci : 1688 
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Eşkincioğulları, yeniçeri katl mazınnası, Gümülcine : 
172 

eşmek : 797, 1083, 1452, 1586 
Eşrefiyye Evkªfı : 175 
Eştere karyesi, Koğrıbeli, Gelibolı : 635; —

 kethudâsı : 635 
et : 333; — muzâyakası : 159, 209, 339, 1244, 1382, 

1405, 1423; — tedârüki : 1423 
Etil, Yahûdî, İstanbul : 712 
etmek [/ekmek] : 1154, 1519, 1561, 1626, 1655, 

1775, 1812; — bey‘i : 1977; — bişür(t)mek : 
253, 1518, 1640, 1744, 1757; — bişürenler : 
1057; — defteri : 1669; — göndermek : 1979; 
— ihrâcı : 1158, 1679; — ihzârı : 1099, 1150, 
1151, 1155, 1156, 1157, 1159, 1160, 1518, 
1524, 1535, 1536, 1544, 1546, 1568, 1570, 
1590, 1591, 1593, 1607, 1608, 1609, 1626, 
1627, 1632, 1637, 1638, 1639, 1640, 1655, 
1662, 1663, 1664, 1669, 1673, 1674, 1675, 
1676, 1706, 1707, 1736, 1743, 1748, 1749, 
1758, 1759, 1760, 1762, 1771, 1773, 1774, 
1775, 1776, 1777, 1781, 1782, 1797, 1822, 
1833, 1837, 1839, 1847, 1856, 1857, 1882, 
1907, 1908, 1910, 1922, 1932, 1941, 1958, 
1959, 1960, 1984, 1988; — iletmek : 1707; —
 muzâyakası : 1057, 1160, 1423, 1518, 1524, 
1536, 1546, 1591, 1593, 1607, 1608, 1609, 
1626, 1627, 1632, 1637, 1639, 1655, 1663, 
1664, 1673, 1679, 1748, 1771, 1774, 1776, 
1777, 1822, 1837, 1847, 1856, 1857, 1882, 
1910, 1922, 1941, 1981; — salmak : 1669, 
1910; — sürdürmek : 1157, 1158, 1160, 1590, 
1743; — sürilmek : 1679; — ta‘yîni : 1591, 
1674, 1843, 1960; — tedârüki : 1099, 1144, 
1150, 1152, 1153, 1156, 1159, 1160, 1332, 
1423, 1518, 1535, 1546, 1570, 1590, 1591, 
1607, 1609, 1639, 1662, 1743, 1758, 1759, 
1762, 1771, 1773, 1781, 1782, 1856, 1907, 
1908, 1931, 1941, 1958, 1959, 1960, 1977; —
 tevzî‘i : 1877; — vezni : 253; —ci : 1040 

Etoy, Yahûdî, kassâb, Selânik Cemâ‘ati'nden : 1244 
ev : 49, 68, 279, 281, 336, 1681; — aç(ıl)mak : 335, 

354, 1030, 1138, 1522, 1622, 1821; —
 avlusına otluk yığmak : 1218; — bas(ıl)mak : 
21, 131, 142, 182, 184, 185, 210, 241, 354, 
384, 559, 565, 632, 672, 749, 843, 1062, 1124, 
1132, 1196, 1384, 1457, 1473, 1523, 1700, 
1720, 1924; — bey‘i : 1376; — binâsı : 1072, 
1073; — gâreti : 572; — ihrâkı : 241, 663, 725, 
1700; — kapanmak : 369; — mezâdı : 242; —
 muzâyakası : 1219; — yakmak : 218, 295; —
 yapmak : 1219, 1293; —e girmek : 1700; —
ler târâc olmak : 295, 296 

Evhak (?) karyesi, Hasköy kz. : 919 
Evikalo [/Bekeki (?)] karyesi, Filek : 1222 
evkªf bkz. vakf 
evkât-ı hamse edâsı : 242 
evlâd-ı Arab : 191 
evlâddan mütevellî olmak : 415 
Evren Çavuş : 1368, 1399, 1418, 1620, 1900 
Evren Kethudâ, sipâhî : 310, 1813 
evsat nüzûl : 910 
eyâlet : 1969; — tarîkı : 18 
Eymir, Bozdepe k., Budaközi kz. : 1447 
Eymir, dârende Murâd b. Temür'ün karındaşı : 632 
Eymirşâh, zimmî, Kayseriyye : 188 
eytâm : 1203; — emvâli nâzırı : 1203; —a vasî 

olmak : 68 
Eyvanlu Yurdı : 1549 
eyyâm-ı şitâ : 491 
Eyyûb, harâmî Kara Veli'nin yoldaşı, Eskicâmi‘ mh., 

Gelibolı : 44 
Eyyûb, kªtil, Filibe : 1714 
Ezine kªdîsı : 545 
ezvâc ü ıyâl tasarrufı : 177, 182, 185 

 

 
fâhişe : 186, 309; — avret : 370, 976 
Fahrî Hâtûn, Sûfî Mahmûd Ağa'nın hâtûnı, Edirne : 

435 
Fahrüddîn, kªtil, Halka k., Hârîm kz. : 267 
Fâ’ik, Halîl Bey'in âdemi : 138 
FakΩh Yûnus : 1321 
fakΩr [/fukarâ] : 601, 730, 935, 1227, 1252, 1769, 

1844; — avretini almak : 182; — avretleri : 32; 
— ezvâc u ıyâli : 182; — gedükleri : 439; —
 hakkı : 928, 934; — kızını almak : 182; —
 kızları : 32; — perâkende olmak : 78; — vü 
zu‘afâ : 697; —e deve ta‘yîni : 944; —e gadr : 
944; —e hıdmet : 895; —e koyun tahmîli : 
107; —e te‘addî : 564, 634; —e zulm : 182, 
420; —e zulm ü te‘addî : 617, 721; —i 
rencîde : 1198, 1344; —in evi tarâc olmak : 
296; —u'l-hâl : 1198 

Falka (?) bint-i Şa‘bân, Yahûdiyye, Filibe : 1714 
Fanta nâhiyesi, Dukagin : 254 
fâris : 1643; — ağası : 1644; — irsâli : 1643; —

 mevâcibi : 954; — yazmak : 954; —
 yoklamak : 954 

fâsık u fâcir : 120 
fâsid barut : 702 
Faş karyesi, Belgrad : 207 
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Fatma bint-i Mehmed, Müftîahmedçelebi mh., 
Gelibolı kz. : 1062 

Fâyik (?), Eflak Voyvodası Kâtibi : 1657 
Fâzıl b. Fazlullah, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Fazlî-zâde : 1901 
Fedor, Leyhlü esîr : 77 
fellâh(în) (tâyifesi) : 470, 1017, 1039, 1451; —

 avretleri : 191 
Fener; — kazâsı : 60, 714; — kªdîsı : 60, 159, 714, 

787 
Ferec (?) nâhiyesi, Şâm : 1239 
Ferecik kªdîsı : 626, 691, 1331 
Ferecullah, Seyyid, maktûl, Belömer k. : 192, 193 
Ferenduş Hersek, kefere : 491, 492, 493, 517 
Ferhâd : 533, 738 
Ferhâd Ağa : 1769 
Ferhâd b. Osmân, sahteci, İskenderiyye (Arn.) : 722 
Ferhâd Bey, Pakriç Beyi : 1973 
Ferhâd Bey, Zaçesne Sancakbeyi : 87, 100, 296 
Ferhâd Çavuş : 1050, 1192, 1211, 1212, 1461 
Ferhâd Çavuş, Dergâh-ı Âlî Çavuşı, gemi mühimmâtı 

ve odun hıdmetine me’mûr : 418, 457 
Ferhâd Çavuş, gemi mühimmâtı ve binâsına me’mûr : 

541, 1042, 1043 
Ferhâd Çavuş, hazîne ile kaybolan yeniçeri ahvâline 

me’mûr : 900 
Ferhâd Çavuş, Rumili Çavuşı, mahbûs nakline 

me’mûr : 1880, 1889 
Ferhâd Çavuş, Tatar askerinin sevkine me’mûr : 

1352, 1463, 1464 
Ferhâd Çavuş; Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, Yahûdî 

ahvâline me’mûr : 424 
Ferhâd Kilârî, Otuz Beşinci Bölük, Belgrad : 1540 
Ferhâd Paşa, Vezîr : 487 
Ferhâd Tercemân [Dergâh-ı Mu‘allâ 

Dragmanı/Silâhdârı/Hasekisi] : 650, 1165, 
1185, 1610 

Ferhâd [/Yanuk Veli], müzevvir, şâhid-i zûr : 632 
Ferhâd, Dergâh-ı Mu‘allâ Hasekisi bkz. Ferhâd 

Tercemân 
Ferhâd, Dragman bkz. Ferhâd Tercemân 
Ferhâd, Ergene İmâreti Mütevellîsi Îsâ'nın kulı : 1080 
Ferhâd, Kapucıbaşı : 1346 
Ferhâd, Kara, Tatarbâzârı : 1752 
Ferhâd, Kefe beyinin âdemi : 994 
Ferhâd, mahbûs, Mora Nâzırı Za‘îm Ali'nin 

hıdmetkârı : 123 
Ferhâd, Marmara k., Zihne : 1651 
Ferhâd, Muha Kapudânı : 272 
Ferhâd, paşa kapucılarından : 1555 

Ferhâd, sâbık Misis (?) Sancakbeyi, Misis (?) Kal‘ası 
ta‘mîrine me’mûr : 1553 

Ferhâd, sipâhî, Bolı : 643 
Ferhâd, Sübaşı, Dergâh-ı Mu‘allâ Yayabaşısı, teftîş 

ve acemi-oğlanı cem‘ine me’mûr : 791, 869 
Ferhâd, yeniçeri : 1309 
Ferhâd, zindâncı : 1444 
Ferîd, paşa âdemi : 675 
Ferîdûn Bey : 320, 449, 480, 561, 577, 666, 779, 

1388, 1449, 1487, 1744, 1769 
ferrâş(lar) : 191; —lığa ta‘yîn : 24 
Ferruh b. Abdullah, Müftîahmedçelebi mh., Gelibolı : 

1062 
Ferruh Bey, Kırkkilise Beyi : 701 
Ferruh Bey, müteveffâ Bâlîs Sancakbeyi : 200 
Ferruh Çavuş : 1132, 1141, 1939 
Ferruh Çavuş, Yanyalı, mübâşir : 181 
Ferruh Kethudâ, Burusa Sancakbeyi Abdurrahman 

Bey'in Kapukethudâsı : 139, 180, 210, 235, 
240, 271, 276, 289, 478, 482, 1672 

Ferruh Paşa, Basra Beylerbeyisi : 23, 113, 118, 829, 
848, 906, 1385 

Ferruh Re’îs, İstanbul zahîresini tedârüke me’mûr : 
948 

Ferruh, Karlıili Beyi : 1254 
Ferruh, sâbık Budun beylerbeyisi âdemi : 1086 
Ferruhşâd Bey, Bayburd : 1456 
Ferruhşâd, Mültezim, Âmil : 425 
feryâdcı : 254 
fesâdât bkz. fesâd 
fesâd(lar) [/fesâdât] : 4, 32, 38, 62, 77, 82, 103, 105, 

141, 144, 153, 188, 198, 206, 223, 237, 248, 
259, 260, 271, 273, 283, 289, 302, 335, 345, 
365, 366, 376, 384, 414, 441, 445, 491, 492, 
493, 494, 559, 629, 631, 657, 668, 723, 818, 
824, 838, 843, 894, 922, 947, 949, 954, 974, 
1017, 1037, 1048, 1067, 1073, 1106, 1138, 
1139, 1182, 1194, 1197, 1222, 1224, 1274, 
1298, 1306, 1318, 1339, 1385, 1419, 1689, 
1700, 1793, 1844, 1866, 1893, 1924, 1925, 
1951; — ü harâba vermek : 1091; — ü 
muhâlefet : 163; — ü şenâ‘at : 36, 38, 39, 48, 
70, 77, 112, 114, 134, 137, 171, 176, 177, 180, 
182, 185, 186, 197, 219, 234, 237, 243, 244, 
247, 285, 290, 291, 311, 318, 347, 354, 355, 
360, 363, 365, 367, 368, 370, 374, 383, 384, 
386, 429, 432, 463, 559, 565, 574, 579, 620, 
629, 630, 636, 663, 695, 709, 725, 755, 825, 
826, 838, 843, 929, 936, 959, 975, 984, 991, 
1003, 1007, 1064, 1067, 1091, 1121, 1124, 
1196, 1197, 1250, 1274, 1289, 1291, 1301, 
1320, 1342, 1343, 1384, 1385, 1386, 1400, 
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1438, 1439, 1451, 1543, 1557, 1582, 1614, 
1683, 1695, 1696, 1700, 1786, 1909, 1965; —
 ü şenâ‘at üzre yürüyen gemiler : 1095; — ü 
şirret : 1003, 1022; — yatağı : 1224 

feseka; — tâyifesi : 186, 613; — vü fecere gavgası : 
226 

fesh-i ahd : 53 
feth : 146, 154, 158, 187, 259, 260, 353, 497, 649, 

650, 654, 668, 704, 766, 901, 954, 1163, 1201, 
1341, 1575, 1584, 1644, 1686, 1690, 1699; —
 u fütûh : 1125; — u nusret : 1201, 1592; — u 
teshîr : 119, 1215, 1427, 1642; — u zafer : 491, 
492, 493, 494, 496, 516, 569, 576, 611, 650, 
654, 784, 796; —-i hâkªnî : 9, 412, 901; —den 
mülk : 857 

Feth-i İslâm bkz. Fethu'l-İslâm 
Fethi, imâret mütevellîsi, Çorlı : 1577 
Fethiyye Kal‘ası, Basra : 81 
Fethu'l-İslâm [/Feth-i İslâm]; — kªdîsı : 1929, 1956; 

— keferesi : 252 
Fethullah Çelebi, Alaşehir Kªdîsı : 1291 
fetvâ : 653; —-yı münîf : 351; —-yı münîfeye şetm : 

302; —-yı şer‘iyye : 258; —-yı şerîfe : 258 
fındık : 45, 55, 831, 1232, 1877; — atar tüfenk : 565; 

— dökdürilmek : 1737; — dökilmek : 1737; —
 gönder(il)mek : 831, 1737; — işlenmek : 
1810; — tevzî‘i : 831 

Fırat suyı : 353; — harkı, Bâlîs : 200 
fısk : 613, 675, 936, 961, 991, 1121; — u fesâd : 612, 

724, 740; — u fücûr : 120, 130, 186, 226, 256, 
285, 309, 724, 740, 754 

Fiko (?), ban, levend kâfir : 432 
fikr-i fâsid : 100, 491, 517, 536, 747, 803, 815, 819, 

898, 933, 953, 1008, 1023, 1027, 1033, 1178, 
1215, 1310, 1420, 1427, 1713, 1768, 1874, 
1875, 1878 

fi‘l-i şenî‘ : 309, 360, 630, 961, 972, 1328, 1720 
File nâhiyesi, Elmalu kz. : 1306; — halkı : 1306 
Filek; — (sancağı/livâsı) : 54, 401, 842, 1130; —

 beyi hâsları : 842; — beyi kethudâsı : 842; —
 kªdîsı : 1222; — sancağı kªdîları : 842; —
 (sancak)beyi : 842, 1008, 1023, 1222, 1470, 
1479, 1690, 1708 

Filibe (kazâsı) : 472, 1351, 1615, 1661, 1678, 1689, 
1725, 1734; — emînleri : 1009; — kªdîsı : 21, 
460, 761, 762, 1009, 1040, 1088, 1098, 1111, 
1369, 1480, 1546, 1607, 1632, 1648, 1663, 
1669, 1680, 1700, 1703, 1714, 1724, 1725, 
1734; — kªdîsı korıcısı : 1703; — kªdîsı 
nâyibi : 1111; — Konağı zahîresi : 1693; —
 pirinci : 1009; — Sarayı : 460; — sübaşısı : 
1714, 1734, 1735; — Yurdı : 1555, 1623, 

1651, 1653, 1660, 1668, 1672, 1689; —'den 
Belgrad'a kadar yol üstündeki kªdîlar : 1693 

Filok karyesi, Belgrad : 207 
filori : 11, 168, 179, 238, 279, 319, 412, 421, 435, 

444, 555, 616, 678, 742, 831, 1042, 1106, 
1354, 1507, 1825; — ihrâcı : 1014, 1354; —
 sirkati : 659 

Filoricioğlı, zimmî kassâb, İstanbul : 524 
Filoriciyân Hâsları nâhiyesi, İskenderiyye (Arn.) : 

1048 
Filorina : 1890; — kªdîsı : 159, 787, 1677, 1890; —

 nüzûli : 1677 
firâr : 113, 421, 466, 618, 1006, 1066, 1653, 1681, 

1752 
firârî hâ’inler : 1653 
firkate : 33, 38, 39, 84, 1543 
fitil : 1428; — barutı : 1016; — otları : 566 
fitne : 414, 1274, 1699; — vü fesâd : 36, 428, 436, 

437, 441, 550, 565, 669, 698, 784, 819, 920, 
933, 954, 1105, 1203, 1400, 1426, 1623 

Foça; — halkı : 533; — kªdîsı : 362, 533, 756, 1198, 
1344; —'nın hıfz u hırâseti : 534; —lu 
sûhteler : 936 

Franconfca (?) kasabası, Rudnik kz. : 226 
Françe : 660, 1006; — dragmanı : 215; — elçisi : 93, 

215; — pâdişâhı : 93; — (pâdişâhının) 
re‘âyâsı : 93, 656; — tâcirleri : 93; — vilâyeti 
sınurı : 215; —lü : 215 

Fransis, zimmî tüccâr, Kıbrıs : 198 
Frengistân : 1048; — kal‘aları keferesi : 1106; —'a 

yapağı iletmek : 1480 
Frenk (tâyifesi) : 412, 533, 779, 1138, 1502, 1503; —

 esîrleri : 782; — kal‘alarına at satmak : 1419; 
— keferesi : 412; — tarafı : 782 

Frenk Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 712 
fuçı : 326, 651, 1979 
fuhş-ı kelâm : 316, 754 
fukahâ : 1686 
fukarâ bkz. fakΩr 
Furkân-ı Azîm : 1310 
furtına : 633; —ya tutılmak : 1006 
furun : 179 
futa : 1030 
Fuvva, Mısır : 148; — kªdîsı : 148 
fuzûlî; — tasarruf : 1474; — zabt : 1474 
fürûht muhâsebesi : 601 
 
 
Gâdir, kªtil, Kefer-âm k., Şâm : 729 
galâ : 813 
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Galata : 169, 281, 742, 758, 801, 1086, 1496, 1517, 
1537, 1692; — emîni : 905, 956, 1378, 1510, 
1890; — hâssa harcı emîni : 802; — kªdîsı : 
281, 319 

galîz şetm : 351 
gallât bkz. galle 
galle [/gallât, gılâl] : 279, 372, 421, 705; — fürûhtı : 

601; — hıfzı : 970; — kabzı : 13; —
 muhâsebesi : 601; — sirkası : 218; — ta‘şîri : 
15 

Galos bkz. Golos 
gammâzlık : 282, 563, 976 
ganî : 1769; —leri himâyet : 107 
gâret : 21, 30, 33, 38, 39, 44, 48, 62, 105, 109, 115, 

137, 141, 151, 184, 186, 210, 215, 218, 247, 
254, 255, 256, 265, 297, 331, 332, 365, 366, 
374, 421, 437, 485, 559, 572, 723, 725, 872, 
959, 1052, 1062, 1085, 1222, 1224, 1266, 
1339, 1343, 1347, 1361, 1377, 1385, 1473, 
1543, 1549, 1699, 1787; — ü hasâret : 28, 287, 
292, 293, 491, 492, 898, 968, 1027, 1310, 
1421, 1425; — ü sirka : 1339; — ü yağma : 
295; —-i emvâl : 236, 354, 749, 1064, 1301, 
1384, 1451, 1473, 1478 

garîb yiğitler : 695, 1885; — ağası : 56, 97, 100, 108, 
287 

gasb : 421; —en kabz : 412 
gavga : 284, 285, 318, 441, 983, 1062, 1384 
gaybet berâtı : 223 
gâyib; — celeb : 787; — defteri : 745; — yeniçeri : 

1643 
gazâ : 492, 493, 494, 516, 611, 654, 784, 796, 1026, 

1086, 1201, 1273, 1927; —-yı hümâyûn : 
1247, 1620; —-yı zafer-gâye : 1555; —dan 
safâlu gönüllü asker : 1927 

Gazanfer, Beşlü Ağası, Tımışvar : 1779 
Gazanfer, Dergâh-ı Mu‘allâ Çâşnigîri : 996 
Gazanfer, Kıl, harâmî, Kühan Ayakorta (?) k., 

Niğbolı [Gelibolı] : 636 
Gazanfer, Sakız Sancakbeyi, sâbık Kırşehri Beyi : 

940, 1081, 1490, 1545 
Gâzî, Dîvâne, müfsid, İzzeddînler k., Turgud kz. : 

634 
Gâzîhân; — Bölüği yeniçerileri : 827, 930; —

 yeniçerileri ağaları : 930; — yeniçerileri, 
Şehrizol : 832 

gâzî(ler) : 330, 733, 1420, 1768 
gazv u cihâd : 1310 
Gazvin [/Kazvin] : 1000 
Gazze : 565, 1289; — kªdîsı : 1289; — (sancak)beyi : 

640, 718, 752, 1289; — sipâhîleri : 640; —
 yolı : 565 

Gebr (?) derbendi, Rum ey. : 1224 
geçid : 260, 275, 1757; — ta‘mîri : 1468; — yerleri : 

111 
Gedas karyesi bkz. Kirakos karyesi 
Gedük Ahmed Paşa Evkªfı : 1113; — mütevellîsi : 

1112 
Gedük Hoca, Fener, kz. : 714 
gedük : 194, 204, 296, 307, 529, 567, 697, 937, 1096, 

1146, 1364; — almak : 223; — birikdürilmek : 
1140; — bozılmak : 1140; — düşmek : 162, 
1361; — kaydı : 477, 1107, 1326; — mahlûl 
olmak : 567, 1146; — mutasarrıfı : 1140; —
 münâsafesi : 1140; — sâhibi : 223; —
 tasarrufı : 148, 1451; — tevcîhi : 391, 1094, 
1107, 1146, 1149, 1361, 1372, 1451; —
 ver(il)mek : 65, 256, 1149, 1361; —
 yazılmak : 1138; —den ferâgat : 957, 1140; —
e dühûl etmek : 1252; —i âhara verilmek : 148, 
162, 189, 529; —i alınmak : 439, 1364, 1372; 
—in âhara tevcîhi : 439, 722, 991, 1252, 1261 

Gekbovize [/Gekbuze] : 136, 137, 141, 196, 197, 
1268; — kªdîsı : 137 

Gekbuze bkz. Gekbovize 
Gelibolı : 44, 419, 446, 975, 1002, 1030, 1041, 1049, 

1081, 1403, 1404, 1416, 1417, 1622, 1793, 
1813, 1821; — emîni : 746; — Gümrüği 
emîni : 140; — hâssa harcı emîni : 1471; —
 Kªdîlığı : 109; — kªdîsı : 29, 35, 44, 50, 109, 
110, 134, 140, 144, 341, 347, 419, 427, 626, 
635, 636, 746, 782, 1030, 1062, 1250, 1282, 
1622, 1793; — kªdîsı kâtibi : 1338; —
 keferesi : 419; — Ma‘beri : 1512; —'ya kadar 
Anadolı yakasındaki kªdîlar : 1267; —'ya kadar 
Rumili yakasındaki kªdîlar : 1267 

gemi : 28, 29, 30, 38, 55, 84, 85, 93, 112, 119, 123, 
124, 129, 140, 146, 173, 178, 216, 225, 229, 
232, 238, 318, 322, 323, 328, 329, 340, 407, 
413, 416, 429, 446, 453, 455, 490, 500, 512, 
513, 514, 515, 525, 528, 538, 539, 543, 545, 
549, 552, 554, 555, 558, 561, 574, 580, 582, 
585, 587, 595, 628, 632, 651, 655, 696, 706, 
707, 717, 739, 743, 759, 765, 772, 782, 801, 
803, 804, 807, 817, 835, 846, 859, 867, 871, 
873, 882, 883, 890, 911, 913, 916, 917, 923, 
927, 935, 946, 948, 962, 968, 974, 977, 979, 
980, 983, 990, 992, 1005, 1018, 1035, 1037, 
1048, 1058, 1069, 1079, 1089, 1095, 1101, 
1106, 1109, 1168, 1169, 1171, 1172, 1193, 
1199, 1200, 1201, 1208, 1217, 1228, 1234, 
1236, 1237, 1267, 1282, 1283, 1318, 1322, 
1337, 1366, 1449, 1454, 1471, 1490, 1530, 
1538, 1574, 1629, 1636, 1657, 1689, 1694, 
1699, 1719, 1739, 1741, 1757, 1790, 1798, 
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1802, 1817, 1825, 1832, 1833, 1834, 1837, 
1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1853, 1854, 
1862, 1865, 1871, 1877, 1891, 1892, 1894, 
1896, 1898, 1899, 1905, 1906, 1911, 1913, 
1915, 1916, 1920, 1923, 1929, 1940, 1950, 
1964, 1965, 1976, 1977, 1979, 1985; — ağacı 
hıdmeti : 269, 418, 457; — ağacı in(dür)mek : 
269, 457; — ağacı kesmek : 1475; — ağaçları : 
1445; — ahvâli : 829; — âlât ü esbâbı : 1797; 
— anbârı : 1440; — azeblerinin zabtı : 1742; 
— basmak : 432, 974; — binâsı : 308, 394, 
480, 499, 518, 531, 541, 574, 575, 592, 667, 
670, 701, 706, 707, 770, 786, 816, 822, 849, 
863, 864, 865, 887, 897, 899, 905, 924, 925, 
927, 942, 960, 1016, 1042, 1043, 1102, 1176, 
1199, 1213, 1217, 1220, 1243, 1281, 1350, 
1360, 1366, 1378, 1388, 1430, 1431, 1440, 
1445, 1453, 1472, 1475, 1477, 1557, 1601, 
1657, 1719, 1726, 1741, 1742, 1797, 1802, 
1803, 1828, 1858, 1861, 1894, 1912, 1914, 
1921, 1933, 1966, 1978; — boz(ıl)mak : 1802, 
1894, 1895; — çık(ar)mak : 1558, 1711, 1828, 
1842, 1853, 1854, 1860, 1898, 1906, 1929, 
1956; — demürcisi(leri) : 1921, 1946; —
 donatmak : 1487, 1840; — döşemesi : 1876, 
1921, 1946; — döşetdürmek : 1797; —
 dülgeri : 1921, 1946; — esbâbı : 150, 151; —
 gâreti : 215; — garkı : 123, 150, 151; —
 gönder(il)mek : 555, 781, 1558, 1635, 1662, 
1726, 1742, 1864, 1873, 1876, 1894, 1895, 
1912, 1921; — hareketi : 512, 549; — helâki : 
633; — hıdmeti : 821, 887, 888, 927, 1045, 
1102, 1213, 1437, 1449, 1455; — hıfzı : 39, 
786, 821, 849, 1389, 1966, 1968; — ihrâcı : 
1853; — ihzârı : 45, 496, 670, 744, 753, 767, 
770, 772, 821, 897, 1366, 1558, 1701, 1728, 
1784, 1802, 1834, 1836, 1859, 1861, 1873, 
1938; — ile harâmîlik : 126; — intihâbı : 320, 
321; — irsâli : 781, 804, 829, 974, 1742, 1895, 
1912, 1914, 1987; — işletmek : 861; —
 ittisâli : 1788; — kalafatı : 597; — kapudânı : 
1897; — karaya urmak : 580, 1006, 1337, 
1699; — kerestesi : 545, 562, 592, 597, 633, 
864, 875, 905, 924, 1016, 1430, 1600, 1601, 
1846; — kerestesi hıdmeti : 836, 837; —
 kerestesi hıfzı : 866; — kerestesi ihzârı : 364, 
451, 1220; — kerestesi tedârüki : 545; —
 kerestesi teklîfi : 562; — kürekcisi(leri) : 579, 
1978; — levâzımı : 717, 1217, 1220, 1618, 
1876, 1914, 1978; — levâzımı ihzârı : 1661; —
 metâ‘ı : 60; — mühimmâtı : 555, 616, 717, 
864, 1110, 1618, 1921; — mühimmi : 525, 
696, 742, 748, 1042, 1437, 1865; —
 pârele(n)mek : 660, 866, 1006; — pusulası : 

238; — re’îs(ler)i : 168, 651, 1310, 1437; —
 sepeti : 1876; — sulanmak : 746; —
 sulatmak : 1134; — suya in(dür)mek : 821, 
849; — sür(il)mek : 1918, 1939, 1978; —
 ta‘yîni : 1169, 1985; — tedârüki : 45, 480, 
496, 682, 753, 829, 924, 988, 1024, 1211, 
1278, 1366, 1701, 1704, 1790, 1797, 1831, 
1840, 1859, 1987; — teknesi : 866; —
 termîmi : 525; — ticâreti : 237, 466; — topı : 
353; — tut(ıl)mak : 801, 942, 945; —
 ulaşdurmak : 1906; — üstâdı : 1217; —
 yanaşdurmamak : 538; — yanaşmak : 1134; 
— yap(dur)mak : 531, 744, 1543, 1968; —
 yapdurmamak : 1263; — yapılmak : 353, 575, 
1263, 1701, 1966; — yapmaya kªdir levend 
tâyifesi : 499, 531; — yarağı : 849; — yat u 
yarağı : 320; — yedmek : 149; — yürütmek : 
1954; —ci(ler) : 362, 453, 456, 462, 804; —de 
küreğe verilmek : 1454; —de sipâhî istihdâmı : 
1285; —ye arpa indürmek : 1407; —ye arpa 
koymak : 1050, 1394; —ye arpa tahmîli : 883, 
1242, 1394, 1653, 1738, 1858; —ye bal 
tahmîli : 651; —ye barut tahmîli : 1169; —ye 
buğday tahmîli : 456, 483, 587; —ye darbzen 
tahmîli : 1840; —ye değirmen taşı tahmîli : 
246; —ye girmek : 645, 646, 652, 654, 914, 
940, 1076, 1279; —ye hisâr-eri koymak : 362; 
—ye kadırga mühimmâtı tahmîli : 229; —ye 
karaağaç tahtaları tahmîli : 1877; —ye kazma 
tahmîli : 1861; —ye kendir tahmîli : 845; —ye 
kereste tahmîli : 451; —ye kiriş tahmîli : 1862; 
—ye kurı meyve tahmîli : 483; —ye kürek 
tahmîli : 1861; —ye kürekci koymak : 1053; 
—ye levâzım koymak : 1921; —ye metris 
damı ağacı tahmîli : 1862; —ye mühimmât 
koymak : 1921; —ye mühimmât tahmîli : 
1861; —ye pirinç tahmîli : 483; —ye sipâhî 
koymak : 1440, 1844; —ye sipâhî ta‘yîni : 
1440; —ye soğan tahmîli : 349; —ye tereke 
tahmîli : 37, 488, 539, 595, 596, 615, 861, 871, 
873, 883, 1322, 1388, 1557; —ye tereke 
verilmek : 488; —ye tereke yüklenmek : 1719; 
—ye top koy(dur)mak : 1710, 1788, 1861; —
ye top mühimmâtı tahmîli : 1788; —ye top 
tahmîli : 1806, 1859, 1861; —ye un tahmîli : 
1858, 1939; —ye yapağı tahmîli : 1480; —ye 
yarak koymak : 1805; —ye yarak tahmîli : 743, 
1366, 1785, 1935; —ye zahîre göndermek : 
1256; —ye zahîre koymak : 1719, 1795; —ye 
zahîre tahmîli : 464, 585, 701, 816, 1179, 1718, 
1785, 1794, 1795, 1796; —ye zarar : 1234, 
1796; —yi bozmak : 1285 

Gemlik; — kazâsı : 308; — kªdîsı : 308 
Genc sancağı : 1029 
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Gence beyi : 1563 
genç-oğlan voynuk : 793 
Gerede : 936, 1013, 1021; — kªdîsı : 631; —li 

sûhteler : 936 
Gerger; — kªdîsı : 282; — muhzırı : 282; — nâyibi : 

282; — nüvvâbı : 282; — sübaşısı : 282 
Gerişburnı karyesi, Meğri kz. : 317 
Gerniş (?) kªdîsı : 787 
Geroni (?) Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 1507 
Geyve kªdîsı : 1093 
gılâl bkz. galle 
girîhte; — celeb : 107, 787, 1088, 1111; —

 voynuklar : 1380 
Girid (adası) : 85, 244, 534, 552; —li gemi : 238 
giriftâr olmak : 476, 1697 
Golos [/Galos, Koloz]; — İskelesi,: 37, 400, 561, 

859; —kªdîsı : 581, 614; — kªdîsı kethudâsı : 
614 

Gora nâhiyesi, Dukagin : 254 
Gorgi (?), kral âdemi : 1294 
Gorgi veled-i Vasko, voynuk-oğlı voynuk, Sofya 

kz. : 69 
goriştine : 143 
Goryan kªdîsı : 1931 
Gosenli (?) karyesi, Samakov : 179; — papası : 179 
Gökdere mevzi‘i, Burusa : 694 
Gökova sahrâsı : 440 
Göl kªdîsı : 388 
göl taşmak : 905 
Gölciler karyesi, Mudurnı kz. : 972 
Göle b. Sola, harâmî, Gelibolı : 144 
Göle, Tımışvar : 154, 170, 174, 1066, 1644, 1713; —

 ağniyâsı : 954; — beyi : 441, 733; — beyi 
kethudâsı : 733; — Kal‘ası, harbî kal‘a : 260, 
954; — Kal‘ası muhâfızları : 441; — Kal‘ası 
serdârı : 1427; — Kal‘ası'nı döğmek : 1731; —
 (Kal‘ası'nın) fethi : 491, 502, 1427, 1575, 
1642, 1644; — (Kal‘ası'nın) muhâsarası : 847, 
954, 1215, 1427, 1428, 1429, 1448, 1462, 
1575, 1642; — keferesi : 1103; — Perkolaplığı 
(?) : 733 

gönder : 732 
Gönen; — kazâsı : 241; — kªdîsı : 545 
Gönkola, harâmî, Bezreşte k., Ohri : 1124 
gönlek : 1030 
gönüllü (tâyifesi) : 213, 328, 329, 382, 493, 1104, 

1146, 1265, 1412, 1644, 1927; — asker : 1551, 
1927; — gedüği : 1096; — gedükleri tevcîhi : 
1094; — re’îslerin zabtı : 575; — sefer eşen 
tâyife : 1948; — tâyifesi ağası : 1439; —
 tâyifesinin zabtı : 1439; — yazımı : 686, 1410; 

— yiğitler : 686, 1583; —ler ağası : 119, 152, 
1354 

Görasib (?), Gürci Beyi Portar'ın karındaşı : 618 
Göre b. Radovi, harâmî, Gelibolı : 144 
Göre Orusa Nikola, harâmî, Gelibolı : 144 
Görgi (?) veled-i Yop, voynuk-oğlı voynuk, 

Komaniçe k., Sofya kz. : 69 
Görgi Melik'in ülkesi : 1004 
Görgi veled-i İstoyan, voynuk-oğlı voynuk, 

Komaniçe k., Sofya kz. : 69 
Görgi, Bebek [/Yorgi, Bebek] : 1015, 1432, 1470, 

1479 
Göril Melik aznavurları : 1269 
Göynük kªdîsı : 637, 1093 
gözci : 1134, 1549; — koşmak : 1549 
Grabofça; — Karyesi Konağı : 1856, 1857; —

 Karyesi Konağı kªdîsı : 1856; — (Karyesi) 
Konağı zahîresi : 1856, 1857; — Yurdı : 1964, 
1980 

Gradeştice, Üsküb : 620 
Gradişka : 1487 
Grışko, Leyhli : 251 
Grink (?) karyesi, İpek kz. : 947 
gulüvv-i âmm : 621 
gurbet; — tâyifesi : 48, 186, 265, 271, 1138, 1224, 

1384, 1438, 1582; — avretleri : 309; —
 tâyifesi cem‘iyyeti : 1301 

Gurebâ-i Yemîn; — Otuzbeşinci Bölüği : 1540; —
 Üçünci Bölüği : 1540 

Gurebâ-i Yesâr İkinci Bölük ağası : 129 
Gurgura [/Gurguroğlı], Arab şeyhi : 366 
Gurguroğlı bkz. Gurgura 
guruş : 61, 406, 1253; — kalıbı : 208 
gübre : 681 
Güğercinlik, Hram : 275, 306, 1487; — dizdârı : 306; 

— kªdîsı : 1911; —'den Vidin İskelesi'ne kadar 
olan emînler : 275; —'den Vidin İskelesi'ne 
kadar olan kªdîlar : 275 

güher : 759 
güherçile : 512, 600, 681, 702, 1205, 1299, 1348, 

1505, 1810, 1897; — barut etdürilmek : 1044; 
— cem‘i : 590; — döğmek : 831; —
 gönder(il)mek : 393, 395, 600, 655, 1012; —
 hıdmeti : 1205, 1287; — hıfzı : 393, 1044; —
 ihzârı : 393, 395, 598, 655, 1044; — irsâli : 
598, 599, 600, 1299; — işle(n)mek : 100, 152, 
393, 512, 655, 878, 885, 898, 1012, 1126, 
1205, 1286, 1299, 1348; — işledilmek : 1044; 
— işlemeğe kªbil ma‘denler : 1299; —
 işlenmeğe kªbil yerler : 655; — işlet(dür)mek : 
393, 395, 512, 590, 598, 599, 655, 689, 831, 
885, 898, 915, 1012, 1014, 1044, 1205, 1259, 
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1286, 1299, 1504, 1505; — kazganları : 100; 
— ma‘deni : 213, 878; — mühimmâtı : 1044; 
— mühimmi : 606; — tabhı : 100, 152; —
 tahmîli : 393; — tahsîli : 1059; — tecessüsi : 
1012; — tedârüki : 590, 1016; — tetebbu‘ı : 
681; — toprağı : 831, 878, 1012, 1014; —
 toprağı buldurmak : 100; — toprağı cem‘i : 
1014; — toprağı işletdürmek : 1014; — toprağı 
tedârüki : 1014; — üstâd(lar)ı : 655, 681, 885, 
1044, 1299; —ci : 1287, 1299 

Gülâbî Bey, Bayburd Kazâsı Alaybeyisi, Çepni 
tâyifesinden : 316, 754 

Gülâbî Bey, Niğde Beyi : 365 
Gülâbî, aşık, mahbûs, Rodos : 1295 
Gülcioğlı bkz. Mustafa [/Gülcioğlı] 
Güllük; — Konağı : 1535, 1536, 1670; — Konağı 

zahîresi : 1535, 1570, 1627; — Yurdı : 1651, 
1655 

Gülşâhköy karyesi, Zile : 638 
gümrük : 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1490, 1699; 

— almak : 1496; — emîni : 140; —
 mültezimleri : 1496; — vermemek : 1280 

Gümrükhâne, Edirnekapusı, İstanbul : 1443; —
 Çârşûsı : 1413 

Gümülcine [/Gürmülcine]; — kazâsı : 172, 1700; —
 halkı : 464, 787, 882, 1700; — kªdîsı : 4, 159, 
172, 464, 624, 691, 787, 804, 882, 1282, 1480, 
1700 

Gümüş kªdîsı : 626 
gümüş : 208, 1080, 1303; — akça : 61; — âlâtı : 

1755; — kaplı kılıç : 25; — kozalak : 71, 76, 
219, 248, 252, 650, 1165, 1201, 1425, 1432, 
1925; — şiş : 25; —lü sîne-bend : 444, 1080; 
—lü topuz : 1080 

Gün, Dîvâne, âsî, Bukamir k., İskenderiyye (Arn.) : 
1139 

Gürci beyleri : 618 
Gürci, müştekî : 1129 
Gürcistân : 1000 
gürde : 1030 
Gürmülcine bkz. Gümülcine 
Güzel (?), Muhzır Kâtibi : 188 
Güzelhisâr : 1287 

 

 
habâset : 631, 693 
haber [/ahbâr]; —-ı sahîha : 26, 52, 54, 94, 100, 766, 

898, 938, 1000, 1024, 1420, 1613, 1705, 1814, 
1875, 1878; —-ı sahîha bildürmek : 847, 898, 
1033, 1712; —-ı sahîha i‘lâmı : 486, 766, 803, 
815, 938, 1000, 1125, 1813, 1875; — almak : 

561, 660, 1502, 1503, 1715, 1875; —
 bildürmek : 497, 517, 1715, 1815; — i‘lâmı : 
51, 58, 708, 1051, 1163; 1875; — iletmek : 
1503; — u âsâr arzı : 213; — u âsâr 
bildürmek : 605, 1875; — u âsâr i‘lâmı : 153, 
174 

Habeş beylerbeyisi : 704, 1163; — kethudâsı : 1163 
Habîb : 471 
Habîb, Kara, Me’is Kal‘ası Kethudâsı, şakΩ : 291 
Habin(?), zimmî, Erbil : 563 
habs : 2, 4, 36, 67, 68, 75, 80, 101, 113, 114, 130, 

148, 154, 163, 179, 182, 185, 186, 192, 193, 
198, 201, 202, 207, 210, 218, 241, 253, 256, 
265, 267, 271, 272, 273, 281, 286, 289, 291, 
297, 312, 318, 354, 365, 368, 370, 390, 414, 
421, 442, 463, 465, 474, 478, 485, 530, 538, 
563, 564, 580, 617, 621, 629, 630, 632, 634, 
643, 659, 660, 690, 695, 713, 721, 729, 755, 
763, 777, 800, 820, 843, 859, 880, 894, 936, 
958, 964, 982, 983, 1015, 1017, 1018, 1030, 
1037, 1062, 1071, 1075, 1080, 1091, 1096, 
1105, 1115, 1138, 1191, 1195, 1196, 1203, 
1224, 1239, 1248, 1252, 1295, 1298, 1308, 
1309, 1334, 1342, 1343, 1384, 1400, 1401, 
1416, 1419, 1432, 1446, 1447, 1478, 1490, 
1499, 1517, 1523, 1602, 1628, 1645, 1689, 
1696, 1700, 1714, 1733, 1734, 1735, 1766, 
1779, 1793, 1880, 1889, 1890, 1957, 1961, 
1983; — ü hıfz : 1628; —-i ebedî : 1714; —-i 
medîd : 1340; —den çıkarmak : 1103; —den 
ıtlâk : 103, 123, 175, 207, 256, 384, 421, 422, 
473, 507, 553, 630, 672, 800, 820, 893, 904, 
951, 1060, 1196, 1517, 1585, 1622, 1714, 
1733; —-hâne bozmak : 1444 

Habur : 1064 
hacc; —-ı şerîf : 508, 509, 519, 520, 640, 1046; —-ı 

şerîf devecileri mukaddimleri : 1239; —-ı şerîf 
muhâfazası : 1047; —-ı (şerîf) yolı : 895, 1239; 
—-ı şerîfe icâzet : 640 

Hacı : 1071 
Hacı, Evhak k., Hasköy kz. : 919 
Hacı, Hasan Bey'in Kethudâsı : 479 
Hacı, sûhte, Edirne : 799 
Hacıhamza karyesi, Rum ey. : 1224 
Hacı‘ivaz karyesi, Hırsova kz. : 1523 
Hacıkaraman : 1607; — Konağı zahîresi : 1674, 

1675, 1693 
Hacılar Bayramı (?) : 1931 
Hacno, Leyhli : 251 
Haco, kªtil Kürd, Hârîm kz. : 267 
haddâd : 706 
hâdis kenîse hedmi : 674 
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Hadra'l-mevt bkz. Hadra'l-mûd 
Hadra'l-mûd [/Hadra'l-mevt] : 1699; — hâkimi : 1699 
hâfız [/huffâz] : 116, 1555, 1645 
hâ’in : 1623 
hâ’in; — firârîler : 1653; —-zâde : 1434 
hakªret : 1516, 1727; — ü siyâset : 1716, 1726 
hakk [/hukøk] : 68, 148, 207; — da‘vâsı : 68, 80, 

631, 771; — kabzı : 1198; — sâbit olmak : 
1091; — talebi : 48, 70, 77, 806; —-ı fukarâ : 
163; —-ı hulüv : 1248; —-ı müslimîn : 256, 
317, 806; —-ı nâs : 68, 103, 135, 296, 302, 
351, 414, 421, 425, 693, 806, 929, 941, 1306, 
1442, 1789; —-ı rüsûm : 16, 66, 467, 1222; —
-ı rüsûm vermemek : 414, 565, 1131, 1135; —
-ı şer‘ : 77; —-ı şer‘iyye : 103; —-ı şürb : 870 

Hakkâri beyi : 1022, 1243; — kethudâsı : 1022 
Hakkı Çavuş : 1371 
Hakkı, Sinob Kal‘ası Dizdârı, ehl-i fesâd : 256 
Haleb nâhiyesi kurâsı, Bağdâd : 1238 
Haleb (sancağı) : 198, 200, 242, 393, 405, 598, 600, 

655, 681, 721, 832, 962, 1014, 1016, 1059, 
1193, 1495; — beylerbeyisi : 200, 217, 242, 
267, 268, 273, 274, 404, 521, 655, 680, 721, 
781, 825, 826, 986, 997, 1016, 1024, 1028, 
1059, 1126, 1376, 1492, 1495, 1620, 1966, 
1968; — beylerbeyisi kethudâsı : 198, 218, 
437, 721, 1059, 1121, 1126, 1247, 1388; —
 defterdârı : 200, 619, 1121, 1388, 1966, 1968; 
— defterdârı kethudâsı : 519; — dizdârı : 404; 
— Hazînesi : 200, 325, 619, 1964, 1965, 1968; 
— hisâr-erenleri : 267; — kªdîsı : 198, 218, 
242, 267, 268, 721, 779, 1376; — Kal‘ası : 
218, 404, 1016; — Kal‘ası erenleri : 404; —
 mahallâtı : 1376; — sancakbeyi : 218; —
 taşcılarıbaşı : 1492; — toprağı : 273; —
 vilâyeti tüccârı : 217 

hâlî; — karyeler : 13; — medâris : 1686; —
 mesâcid : 1686; — tîmâr : 1441; — yerlerin 
ihyâsı : 1869 

Halîfe (?) : 1071 
Halîl Ağa, İnebahtı Kal‘ası Azebleri Ağası : 709 
Halîl b. Hamza, siyâsete mahkûm, Rum ey. : 156 
Halîl Baş, Diyârbekir celeblerinden : 777 
Halîl Bey : 138 
Halîl Bey, Melik, Hizan Hâkimi Sultân Ahmed'in 

evlâdı : 1341 
Halîl Bey, tahrîre vazifeli, Semendire nh. : 1222 
Halîl, Bulgaroğlı, Üçkuyulu Yaylağı, Niğde : 365, 

463 
Halîl, dârende, Kudüs : 1248 
Halîl, emred oğlan, Avlonya : 207 

Halîl, Gelibolı Hâssa Harcı Emîni : 746, 1002, 1416, 
1471 

Halîl, Hısn-ı Mansûr Alaybeyisi : 273 
Halîl, hisâr-eri, Narice (?) kl. : 228 
Halîl, Kütahya Müsellemleri Beyi : 1108 
Halîl, Melik, Hasankeyf Hâkimi : 1474 
Halîl, Mora Beyi Kethudâsı : 1037, 1038 
Halîl, Ofçabolı yörükleri sübaşısının âdemi : 792 
Halîl, sâbık Budun Hazîne-i Âmire Defterdârı : 40, 

121, 222, 540 
 
Halîl, Tersâne-i Âmire Emîni : 29, 1629 
Halîlü'r-rahmân; — ahâlîsi : 428; — binâsı, Kudüs : 

1248; — Evkªfı nâzırı nâyibi : 253; —
 mürtezikası ulûfeleri : 1248; — mütevellîsi : 
1248; — Vakfı : 677, 1248 

Halîme, Solakbaşı Mehmed'in kızı, Akhisâr kz. : 32 
Hâlid, mültezim, Nusaybin : 11, 13 
Hªlidî (?) Aşîreti, Hasankeyf : 1474 
Hâlis nâhiyesi, Bağdâd : 1238 
halk; — perâkende olmak : 1979; —a iğvâ vermek : 

223; —a zulm : 1047, 1175; —ı ıdlâl etmek : 
1383; —ı rencîde etmek : 345; —ı sürmek : 
1962; —ı tazyîk : 1297; —ı zabt : 1772; —ın 
isyânı : 872 

Halka karyesi, Hazer (?) nh. : 267 
Halkalu karyesi, Silivri : 1346 
Halkalupınar : 1511; — Konağı : 1150; — Konağı 

zahîresi : 1150 
Halkyas mezra‘ası, Zile : 638 
hallâc : 1040 
Haloh karyesi, Eflak : 429 
Halonik; — Varoşı, Eflak : 143; — halkı : 145; —

 sınurı : 145 
ham demür : 860, 863; — işlemek : 706; — tedârüki : 

706 
Hamâ : 374, 1016, 1059; — sancağı mutasarrıfı : 

998; — sancak(beyi) : 437, 986, 996, 997, 
1011 

Hamidili; — piyade (sancak)beyi : 160, 737; —
 piyâdeleri : 160; — sancağı kªdîları : 737; —
 (sancak)beyi : 611, 757 

Hamlı nâhiyesi, Habur : 1064 
hammâm : 88, 524, 712, 729; — basmak : 1098; —

 binâsı : 63, 662, 1170, 1365; — yolı : 345; —
cı : 1132 

Hammâmcıoğulları, yeniçeri katl zanlısı, Gümülcine : 
172 

hamr : 104, 120, 279, 285, 302, 351; — alup gitmek : 
85; — bey‘i : 130, 221, 285, 423, 675; — bey‘ 
u şirâ‘ı : 613, 1184; — dökmek : 484; —
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 et(dür)mek : 249, 399, 443, 484, 1184; —
 etmekden men‘ : 419; — getürtmek : 1086; —
 göndermek : 1979; — halli : 130, 221, 443; —
 içmek : 613; — sat(ıl)mak : 82, 613; —
 teftîşi : 489; —a sirke koymak : 419; —a tuz 
konmak : 443; —ı sirke et(dür)mek : 226, 419, 
443 

Hamunoğlı; — Evi, İstanbul : 712; — Mahallesi, 
İstanbul : 712 

Hamza Bâlî, Kutlu k., Meğri kz. : 206 
Hamza Bey, Mohaç Beyi, sâbık Usturgon 

Sancakbeyi : 97, 376, 377, 764 
Hamza Bey, Peçuy Beyi : 812, 1178, 1797, 1803, 

1845, 1878, 1980 
Hamza Bey, Rodos Beyi : 1172, 1193 
Hamza Bey, sâbık Klis Beyi : 397 
Hamza Çelebi, Dîvân Kâtibi : 1275 
Hamza FakΩh, ra‘ıyyet, Arabgîr : 223 
Hamza Re’îs gemisi : 1454 
Hamza Re’îs, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
Hamza, acemi-oğlanı, yaramaz, Mihaliç : 868, 961 
Hamza, çavuş-oğlı : 1186 
Hamza, Deli, Kastamonılu sûhte, Edirne : 184 
Hamza, Hacı : 529 
Hamza, Hacı, İştib kz. : 279 
Hamza, harâmî, Kühan Ayakorta (?) k., Niğbolı 

[Gelibolı] : 636 
Hamza, hırsuz şerîki, AlifakΩh k., Gerede : 1013, 

1021 
Hamza, mahbûs kassâb, İstanbul : 75 
Hamza, Muhzır : 206 
Hamza, Pâbûccı, ehl-i fesâd : 1889 
Hamza, Palu Sancağı Hâkimi Cemşîd'in oğlı, 

müfsid : 724, 740 
Hamza, sâbık defterdâr : 822 
Hamza, Yayabaşı : 1516 
Hamza, Za‘îm Ahmed'in âdemi, Balıkesri : 889 
hân (ünvan) : 192, 495, 703, 1192, 1199, 1216, 1246, 

1256, 1302, 1564, 1623, 1624, 1653, 1740, 
1745, 1750 

hân; — basmak : 207; — binâsı : 1631; — tahliyesi : 
1757 

Hanbelî nâyibi : 211 
hançer : 1473 
Handân karyesi; Remle kz. : 1017 
Handân veled-i Mikel, zimmî re‘âyâ, İstanbul : 1825 
Handân, müteveffâ Budaközi ve Sorkun Hâsları 

Mültezimi : 678 
Handân-oğlı, müteveffâ Budaközi ve Sorkun Hâsları 

mülteziminin oğlı : 678 
hâne : 1490, 1669; — konmak : 1579 

Hânım Hâtûn, Bastırmaoğlı Hüseyin'den alacaklı : 
941 

Hârâ (?) nâhiyesi, Safed kz. : 1039 
harâb [/harâbe] : 11; — cisrler : 813; — hân : 192; —

 hâslar : 11; — kal‘alar : 1678; — kal‘alar 
i‘mârı : 1869; — karyeler : 1686; —
 köprü(ler) : 100, 440, 813; — köy : 100; —
 mezra‘alar : 200; — müşrif kurâ : 1124; —
 müşrif mesâcid : 242; — müşrif nevâhî : 1124; 
— sarây : 446; — tîmâr : 1441; — tuzla 
temlîki : 412; — u yebâb : 491 

harâbe bkz. harâb 
harâc : 8, 10, 251, 791, 1294, 1321, 1554, 1581, 

1792, 1826, 1827, 1963; — bakªyâsı : 1387, 
1390, 1490; — (bakâyası) tahsîli : 1329, 1390; 
— cem‘i : 338, 1387, 1390; — edâ etmemek : 
842; — vermek : 665; — zabtı : 1595; —
-güzâr kefere : 10; —-güzâr re‘âyâ : 70, 111, 
665; —-güzârlar : 1893; —cı hükmi : 1826; —
cı(lar) : 199, 467, 1077, 1826; —da te‘allül : 
1329 

Harâcîhamza Mahallesi, Gelibolı : 1030 
harâm-zâde(ler) : 139, 145, 171, 363, 414, 506, 565, 

629, 634, 755, 818, 842, 894, 1280, 1291, 
1384, 1438, 1579, 1924; — cem‘i : 376; — ve 
haydûd cem‘i : 376 

Haramarla kazâsı : 308 
harâmî(ler) (tâyifesi) : 33, 44, 62, 109, 114, 144, 171, 

176, 180, 182, 185, 193, 210, 236, 276, 290, 
347, 374, 414, 430, 432, 437, 479, 636, 729, 
745, 982, 1062, 1091, 1124, 1138, 1298, 1400, 
1499, 1533, 1579, 1695, 1813, 1893, 1924; —
 Çingâne : 1138; — Frenk : 1138; — gemisi : 
84; — kâfir : 432; — kâfir yatağı : 1893; —
 karye ahâlîsi : 1124; — katli : 442; — korsan 
gemileri : 28; — korsan levend kâfirleri : 115; 
— levend gemileri : 38, 39; — levend kâfirler : 
112, 126; — levend kaliteleri : 28; — levend 
yatağı : 1893; — melce’i : 565; — serdârı : 
192; — şerîki : 1426, 1695; — teftîşi : 110; —
 yatağı : 1138, 1695; —lik : 33, 126, 182, 232, 
241, 368, 429, 432, 635, 636, 695, 929, 961, 
978, 1017, 1224, 1290, 1355, 1400, 1893 

harâset : 1869 
harb : 292, 686, 1764, 1893; — u cenk : 1138; — u 

kıtâl : 67, 100, 331, 428, 493, 494, 516, 569, 
576, 577, 611, 652, 654, 701, 732, 843, 939, 
1667 

harbe(ler) : 586, 659, 985, 1018, 1241; —lü kâfir : 
108 

harbî; — kâfir : 580; — kâfîr ile ihtilât : 1048; —
 kal‘a(lar) : 87, 260, 476, 733, 803, 901, 937, 
1462, 1697 
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Harbolı bkz. Hayrabolı 
harc : 11, 100, 979, 990, 1299, 1413, 1541, 1780; —

 emîni : 802, 1002, 1416, 1471 
Harekin karyesi : 223 
Harem-i Muhterem, Medîne-i Münevvere : 1084, 

1265, 1538 
Harem-i Şerîf, Mescid-i Aksâ : 191; —'de tebevvül : 

191; —'de tekªzâ : 191; —'e ta‘âm dökmek : 
191 

harem-i şerîf (pâdişâh) : 1490 
hargele : 1564; — basmak : 818 
Hârîm (kazâsı/sancağı), Şehrizol : 267, 830, 832 
hâric; —-ez-defter : 1441, 1611; —-ez-defter kurâ‘ : 

5; —-ez-defter mezâri‘ : 5; —-ez-tîmâr : 1441; 
—-i defter : 11; —-i vilâyete zâd ü zevâde 
verilmek : 811; —e tereke bey‘i : 1005; —e 
tereke verilmek : 361, 615 

Hariho (?) Cemâ‘ati, Katekazerlü mh. (?), 
Sidrekapsi : 358 

hark : 1373, 1693; — harâbı : 200; — su dolmak : 
1262; — ta‘mîri : 200; — yıkmak : 694 

Harka (?), zimmî, Erbil : 563 
harmen : 1218; — ihrâkı : 292, 293; — olmak : 459 
Harmenli karyesi, Migalkara kz. : 1138 
harnûb ağacı : 1321 
Harom, Yagob oğlı, Yahûdî, Burusa : 1446 
Haroş, Leyh beyi : 1073 
Hârûniye nâhiyesi, Dulkadirlü : 1442 
Hasan : 226, 282, 638, 1030, 1478 
Hasan Ağa : 1408 
Hasan Ağa, Sağ-Garîb Yiğitler Ağası : 287, 578 
Hasan b. Abdullah, Ca‘fer Voyvoda'nın kulı, ehl-i 

fesâd, Filorina : 1890 
Hasan b. Bahtiyâr, Tatarbâzârı : 1752 
Hasan b. Deyyân, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Hasan b. Hasan : 1030 
Hasan b. Hüseyin, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Hasan b. İskender, muhzır, Edirne Mahkemesi : 214 
Hasan b. Mestân, Gölciler k., Mudurnı kz. : 972 
Hasan b. Mustafa, gurbet tâyifesinden, Aksu 

derbendi, İnegöl kz. : 271 
Hasan Bâlî : 868 
Hasan Bâlî, Kara, eşkıyâ, Koçaklu k., Teke sn. : 291 
Hasan Bâlî, Muhzır Kâtibi : 1018, 1195 
Hasan Bey, Akkirman Sancakbeyi : 70, 701, 1564, 

1580, 1750 
Hasan Bey, Beradosî : 479 
Hasan Bey, Dellak : 1546 
Hasan Bey, harâmî, Migalkara kz. : 1138 

Hasan Bey, maktûl Kerek Beyi : 105 
Hasan Bey, Solnok Sancakbeyi ve Budun Askeri 

Serdârı : 59, 120, 121, 154, 248, 259, 426, 441, 
668, 669, 1015, 1023, 1074, 1094, 1178, 1410, 
1411, 1427, 1432, 1643, 1644, 1684, 1705, 
1713, 1925 

Hasan Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 35, 73, 74, 
154, 155, 158, 187, 189, 252, 308, 499, 513, 
515, 699, 701, 821, 844, 848, 855, 857, 1065, 
1070, 1076, 1077, 1078, 1081, 1204, 1234, 
1335, 1542, 1591, 1600, 1690, 1758, 1759, 
1760, 1761, 1762, 1763, 1812, 1842, 1852, 
1853, 1854, 1855, 1865, 1980 

Hasan Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, katl teftîşine 
me’mûr : 983, 1018 

Hasan Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, Sâmi Paşa'ya 
tâbi‘, zahîre tedârükine me’mûr : 1627 

Hasan Çavuş, Hacı, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, gemi 
ağacı hıdmetine me’mûr : 269, 418, 457, 1242, 
1278, 1281, 1322, 1904 

Hasan Çavuş, Teke-zâde, Bağdâd beylerbeyisi 
âdemi : 727, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 833, 834, 835 

Hasan Çavuş, Ustrumca : 41 
Hasan Çelebi, Hazîne-i Âmire Anadolı Defterdârı : 

448, 801, 802, 1351, 1654, 1826 
Hasan Çelebi, Mustafa Paşa'nın Tezkirecisi : 620, 

621 
Hasan Kal‘ası; — erenleri bölükbaşıları : 870; —

 halkı : 870; — kªdîsı : 870 
Hasan Kethudâ : 118, 1101, 1678, 1686, 1687, 1699, 

1702, 1754, 1755, 1756 
Hasan Kethudâ, Mustafa Paşa âdemi : 1692 
Hasan Maş, Maşlı demekle ma‘rûf ehl-i fesâddan, 

Yastar k., Akçahisâr kz. : 1343 
Hasan Paşa, Cezâyir-i Garb Beylerbeyisi : 1319 
Hasan Re’îs, Gelibolı : 1030 
Hasan Re’îs, Sakızlı, levend re’îsi : 244 
Hasan Re’îs, zahîre tedârükine me’mûr : 29, 948 
Hasan Ganemî, müfsid, Basra : 1377, 1385 
Hasan Voyvoda : 1305 
Hasan, Abdullahoğulları'ndan, ehl-i fesâd : 1889 
Hasan, Abdurrahman oğlı, tîmâr mutasarrıfı, Bac nh., 

Segedin : 530 
Hasan, Ayamavra Azebleri Ağası : 1293 
Hasan, Azeb Ağası, esîr, Novigrad : 1104 
Hasan, Azeb, küreğe mahkûm : 1454 
Hasan, Bilecik Ma‘deni Nâzırı : 1515, 1516 
Hasan, Cânbâz Mehmed'in kızkardeşinin oğlı : 1061 
Hasan, Çavuş-oğlı : 75 
Hasan, Dergâh-ı Âlî yeniçerisi, kªtil : 983 
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Hasan, Dergâh-ı Mu‘allâ çavuş-oğullarından : 301 
Hasan, Divriği : 223 
Hasan, Efendibeyoğlı, Çulovası : 741, 1071 
Hasan, ehl-i fesâd : 1400 
Hasan, ehl-i fesâd, Yeniköy k., Taşköprü : 1478 
Hasan, erbâb-ı sazdan, mahbûs, Rodos : 1295 
Hasan, Erbil : 563 
Hasan, Evkªf Nâzırı, Mısır : 814 
Hasan, Filek Beyi : 1690 
Hasan, Hacı, eşirrâdan, Kilise k., Kengırı lv. : 163 
Hasan, Hammâmcı, kªtil, Samakov : 179, 659, 1444 
Hasan, Hâssa Re’îsi : 1263 
Hasan, Haydar Çavuş'un âdemi : 256 
Hasan, hırsuz, Midillü : 131, 142 
Hasan, Hızır oğlı, hırsuz şerîki, Burusa : 1132 
Hasan, Hüseyin Çavuş oğlı : 535, 538 
Hasan, İlbasan Beyi : 307 
Hasan, İlbasan Beyi Kethudâsı : 1299 
Hasan, Kara, Çeltükci k., Zağraeskisi kz. : 133 
Hasan, Kara, kªtil, Sinob : 256 
Hasan, Kara, Sivas : 204 
Hasan, kªtil, Kayseriyye : 188 
Hasan, katl zanlısı : 1484 
Hasan, Kavala Kapudânı Hüseyin'in âdemi : 974 
Hasan, Ketâncı, hırsuz kulağuzı, Petro k., Molova 

kz. : 142 
Hasan, Klis Alaybeyisi : 412 
Hasan, Korucı : 1369 
Hasan, küreğe mahkûm harâmî : 1533 
Hasan, Mahmûd oğlı, Tatarbâzârı : 22 
Hasan, maktûl yeniçeri : 1204 
Hasan, Mısır gönüllülerinden : 1265 
Hasan, Midillü beyi âdemi : 1069 
Hasan, Mile Sancakbeyi : 810 
Hasan, Mîr : 1297 
Hasan, Muş Sancakbeyi : 1304 
Hasan, müteveffâ Azebler Ağası, ze‘âmet 

mutasarrıfı, Peşte : 40 
Hasan, Palu Sancağı Hâkimi Cemşîd'in oğlı, müfsid : 

724 
Hasan, Peltek, kªtil, Mora : 422, 438, 468, 553 
Hasan, Remmâl Haydar-oğlı'nın Sübaşısı : 1735 
Hasan, Sağ-Bölük Garîb Yiğitler Ağası : 100 
Hasan, sahtekâr, Peklin : 307 
Hasan, serrâc : 1414 
Hasan, Silistre kªdîsının âdemi : 1688 
Hasan, sipâhî : 754 
Hasan, sipâhî-oğlanı : 1769 
Hasan, sûhte, Menteşe sn. : 38, 39 
Hasan, Südde-i Sa‘âdet Çavuşı : 728 

Hasan, Şeyh, Bağdâdoğlı Vilâyeti Şeyhi : 421 
Hasan, Vârisoğlı, ehl-i fesâd : 1889 
Hasan, Za‘îm, Dergâh-ı Âlî Müteferrikası : 1137 
Hasan, Zile Kªdîsı Nâyibi : 1399 
Hasan, zindâncı, Burusa : 657 
Hasankef bkz. Hasankeyf 
Hasankeyf [/Hasankef] : 828, 832, 834, 1474; —

 hâkimi : 1474; — Kal‘ası : 1026, 1029 
Hasanpaşa Hânı, Ankara : 192, 193 
Hasanşâh : 444 
hasâret : 215, 898 
Haseki Hammâmı : 712 
haseki : 1610 
hâsıl : 390, 1490; — kaydı : 487 
hasır; — bahâsı : 1485; —cı : 1485 
Hâsir b. Yûsuf, Gazze : 1289, 1290 
Hasköy karyesi, Lapseki kz. : 132 
Hasköy (kazâsı) : 919, 1138, 1579; — kªdîsı : 691, 

919, 1088, 1111, 1157, 1158, 1186, 1225, 
1369, 1405, 1514, 1535, 1536; — kªdîsı 
nâyibi : 1111; — Konağı : 1157, 1158; —
 Konağı zahîresi : 1157, 1158, 1570; — Yurdı : 
1564, 1581 

Hâslar; — kazâsı : 1527; — Kªdîlığı : 1271, 1527; —
 kªdîsı : 249, 318, 324, 399, 443, 484, 651, 
1144, 1271, 1346, 1509, 1528, 1533, 1537; —
 Mukªta‘ası : 296 

Hasnik (?) Kal‘ası, harbî kal‘a : 733 
hâssa; — anbârları : 1351; — at gemileri : 1471; —

 at gemileri mühimmi : 525; — at gemileri 
re’îsleri : 1437; — bâğçeleri : 790; —
 çayır(lar)ı : 1143, 1351; — davarları : 1351; 
— davarları mühimmi : 1351; —
 değirmenleri : 42; — emvâli : 885; — esbâbı 
der-mahzeni : 1337; — esbâbı nakli : 1337; —
 esbâbı tahmîli : 1337; — esbâbı yağması : 
1337; — gemiler binâsı : 308, 1378; —
 gemileri : 124, 525; — gemilerinin termîmi : 
525; — harâcı : 1963; — harc emîni : 802, 
1002, 1416, 1471; — harcı : 1413; —
 kadırgalar mühimmi : 758; — kadırgaları : 30, 
38, 39, 115, 469, 614, 637; — kadırgaları 
kerestesi : 583; — mâlları nâzırı : 532; —
 mu‘temedleri : 525; — mukªta‘ât 
mültezimleri : 448; — mukªta‘ât nâzırı : 1293; 
— mukªta‘âtı : 925; — neccârı : 1213; —
 re’îs(ler)i : 1, 128, 144, 149, 178, 212, 635, 
664, 742, 1169, 1171, 1250, 1263, 1813; —
 suyolcıları : 261; — şikâr korıları : 691; —
 tâcir(ler)i : 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 
1316, 1496; —-i hümâyûn : 9, 498, 589, 625, 
655, 755, 1311, 1312, 1315, 1316, 1413; —-i 
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hümâyûn içün zabt : 7, 8, 12, 13, 40; —-i 
hümâyûn terekesi : 589; —-i hümâyûn 
topcıları : 1014, 1859; —-i hümâyûna ilhâk : 
1611; —-i hümâyûna kayd : 40, 1456; —-i 
hümâyûna odun alımı : 124 

Hâssaharcıemîni Mahallesi, Burusa : 478 
hâss(lar) [/havâss] : 5, 43, 106, 264, 280, 401, 589, 

593, 621, 692, 705, 778, 996, 997, 1039, 1042, 
1144, 1474, 1587, 1680, 1838; — emîn(ler)i : 
66, 206, 296, 769; —a zabtolunmak : 1603; —
 harâb olmak : 11; — hâsılı : 1650; — ifrâzı : 
1650; — karye(ler) : 218, 842, 1120, 1131, 
1867; — kaydı : 855, 1611; — tahrîri : 855; —
 tasarrufı : 1650; — terekesi : 361, 917; —
 terekesi fürûhtı : 916; — tevcîhi : 1418, 1650; 
— tevzî‘i : 778; — tîmâr bedeli : 17; —-ı atîk : 
15; —-ı hümâyûn : 5, 13, 40, 106, 170, 218, 
232, 401, 565, 713, 719, 755, 776, 787, 855, 
929, 1088, 1194, 1205, 1278, 1450, 1827; —-ı 
hümâyûn âmilleri : 787, 1924; —-ı hümâyûn 
cemâ‘ati : 929; —-ı hümâyûn emîn(ler)i : 432, 
787, 1254, 1898, 1900; —-ı hümâyûn hırâseti : 
412; —-ı hümâyûn içün zabt : 5, 7, 8, 9, 12, 
622; —-ı hümâyûn ifrâzı : 5; —-ı hümâyûn 
mültezimleri : 1254; —-ı hümâyûn re‘âyâsı : 
522, 1924; —-ı hümâyûn tahrîri : 857; —-ı 
hümâyûn tasarrufı : 412; —-ı hümâyûn 
temlîki : 412; —-ı hümâyûn terekesi : 154, 
174, 488, 588, 910; —-ı hümâyûn toprağı : 42, 
459; —-ı hümâyûna ilhâk : 1603; —-ı 
hümâyûna kayd : 6, 121; —-ı hümâyûna tîmâr 
ilhâkı : 17; —dan bozılmak : 1603; —ını 
zabtetdürmek : 454; —lar mültezimi : 678; —
lar terekesi : 588, 589; —lara dahl : 1924 

Hasufa karyesi, Ağca-âbâd nh., Trabzon vt. : 838 
Haşem, Kızıl, ehl-i fesâd, Belgrad : 1961 
Hâşim, âsî, ehl-i fesâd, Şâm : 565, 1091 
Hatâmât, Arap eşkıyâ re’îsi, Leccûn Menzili, Kerek 

sn. : 105 
Hatça (?), maktûl : 1473 
hatîb [/hutabâ] : 32, 559, 1227; — ta‘yîni : 1490 
Hatîboğlı, sûhte, Çine kz. : 843 
hatm : 1555 
hatt : 1096; —-ı şerîf : 340, 410 
hâtûn : 191, 205; — ayartmak : 693 
Hâtûniye Medresesi : 1364 
Hatvan; — sancağı : 1697; — askeri : 1713; —

 Kal‘ası : 937; — (sancak)beyi : 876, 937, 
1008, 1023, 1410, 1411, 1412, 1427, 1644, 
1684, 1713, 1722; —lı : 733 

havâle ta‘yîni : 444 
havan : 766 

havâss bkz. hâss 
Havran; — Kªdîlığı : 137, 141; — kªdîsı : 137, 141 
hayâl-i kâsid : 815, 1310, 1420 
Haydar b. Mestân, şâhid, Gölciler k., Mudurnı kz. : 

972 
Haydar Çavuş : 232, 233, 236, 237, 256, 292, 1546, 

1868, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 
1884 

Haydar Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, Başbuğ : 
125 

Haydar Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, zahîreye 
mübâşir : 256, 1748, 1753 

Haydar Voyvoda : 1101 
Haydar, Azebler Ağası, Azak kl. : 423 
Haydar, Batum Beyi : 1368 
Haydar, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1893, 1894 
Haydar, harâmî, Migalkara kz. : 1138 
Haydar, İskenderiyye Mâl Emîni (Arn.) : 725 
Haydar, Rum Çavuşları Kethudâsı Hacı Ali'nin kulı : 

223 
Hayderî tâc : 1105 
haydûd (tâyifesi) : 665, 769; — cem‘i : 376; —

 sûretine girmek : 665; — u harâm-zâde : 842; 
— u harâm-zâde yatağı : 842; — yatağı : 842; 
—luk : 1222 

hayf u te‘addî : 697, 1576 
haymâne tâyifesi : 264 
haymâne erkek koyun : 341 
haymâne koyun : 341, 342 
hayme mehterleri : 1736 
Hayrabolı [/Harbolı] : 539, 1351; — Kªdîlığı : 663; 

— kªdîsı : 264, 310, 341, 595, 846, 882, 1092, 
1159, 1160, 1331; —'ya kadar olan kªdîlar : 
846 

Hayreddîn Re’îs, kallâb, Çingâne, Niş : 715 
Hayreddîn, müştekî : 544 
hayvânât ihrâkı : 376 
Hazer (?) nâhiyesi, Hârîm kz. : 267 
Hazîne [/Hızâne]-i Âmire : 17, 76, 200, 441, 448, 

692, 801, 967, 1042, 1188, 1311, 1312, 1315, 
1329, 1433, 1595, 1699; — Anadolı 
defterdârı : 802; — başdefterdârı : 268; —
 defterdârı : 26, 40, 121, 801; —'yi 
bekletdürmek : 1780 

hazîne : 17, 200, 353, 372, 441, 521, 522, 705, 711, 
822, 823, 833, 841, 906, 954, 1014, 1119, 
1146, 1188, 1227, 1232, 1313, 1314, 1361, 
1373, 1490, 1894, 1964, 1965, 1968; —
 akçası : 1354; — bozmak : 724, 740; —
 hıdmeti : 404; — îrsâli : 378, 379, 380, 392, 
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398, 407; — gaybeti : 900, 1043; — kifâyet 
etmemek : 1754; — kullesi : 1219; —
 muzâyakası : 908, 1965; — tahsîli : 901; —
 yağması : 441; — zâyi‘i : 4; —dâr : 1335; —
dârbaşı : 537; —nin itlâf u isrâfı : 1361 

Hazîne; —-i Celîle : 619; — defterdârı : 222, 600, 
647, 648; — defteri : 421; —-i Pâdişâhî : 1227 

hecin : 731 
hedâyâ : 123, 150, 151, 205, 1595 
Hedene karyesi, Ali Paşa'nın vakfı : 583 
Hedvidardo karyesi, Semendire nh. : 1222 
Hekîm Hoca, Resne Karyesi İmâmı, ehl-i fesâd, 

Filorina : 1890 
hekîm : 1189 
helâ : 68 
Hendek : 905 
hendek; — çekmek : 1703; — kazdurmak : 1501, 

1703, 1761; — kesilmek : 1725; — ta‘mîri : 
1703, 1724; —ler bendetmek : 353 

Heren karyesi, Çoher suyı kenârı, Boğdan : 166 
Hersek, mel‘ûn : 87, 97, 98, 100 
Hersek; — sancağı : 1198, 1344; — (sancak)beyi : 

426, 701, 725, 726, 756, 776, 806, 1101, 1194; 
— beyi (kapu)kethudâsı : 756, 1194, 1347; —
 beyleri : 491, 492, 493, 1642; — Kªdîlıkları : 
756; — sancağı kªdîsı : 220; — sancağı 
sipâhîleri : 426; —lüler : 1479 

Hersekdili İskelesi : 1533 
hersek(ler) : 953, 954 
Hertoviçi, Heren k., Boğdan : 166 
Hetel (?) Kal‘ası : 1598 
Hetim (?) beyi : 1473 
Hezargrad : 993; — kªdîsı : 231, 503, 761, 993, 1088, 

1380 
hıdemât bkz. hıdmet 
hıdmet [/hıdemât]; — düşmek : 822; — hâlî kalmak : 

1327; — hâlî olmak : 1372; — mu‘attal 
olmak : 1372; — teklîfi : 138, 539, 1108, 1277; 
—de avk : 203, 1738; —de ihmâl : 111, 316, 
754, 897, 1127, 1137, 1375, 1438; —de 
te‘allül : 1108, 1127; —de temerrüd : 1327; —
den kaçmak : 404, 1380; —den ref‘ : 450, 
1175; —e adem-i iktidâr : 1875; —e 
gelmemek : 3, 239, 1127, 1252, 1380; —e 
ta‘yîn : 1602; —-i mîrî : 1785; —ini edâ 
etmemek : 529 

hıdmetkâr : 141, 198, 223, 282, 291, 1645, 1951; —
 ıdlâli : 663 

hıfz : 1384; — u hırâset : 28, 30, 33, 84, 149, 212, 
232, 236, 237, 243, 247, 259, 293, 320, 321, 
328, 329, 340, 346, 369, 377, 380, 436, 461, 
500, 501, 502, 509, 512, 518, 534, 548, 549, 

552, 558, 581, 642, 648, 710, 733, 756, 769, 
803, 827, 844, 849, 876, 922, 931, 953, 966, 
995, 1025, 1032, 1038, 1049, 1054, 1055, 
1056, 1081, 1084, 1086, 1174, 1182, 1227, 
1247, 1304, 1310, 1347, 1361, 1381, 1386, 
1397, 1411, 1412, 1416, 1448, 1470, 1491, 
1502, 1527, 1547, 1550, 1556, 1560, 1576, 
1579, 1614, 1619, 1620, 1625, 1655, 1656, 
1678, 1712, 1713, 1715, 1723, 1761, 1768, 
1821, 1866, 1927, 1930, 1964, 1973; — u 
hırâset-i memleket : 36, 118, 126, 174, 213, 
254, 322, 323, 466, 665, 684, 686, 704, 708, 
747, 783, 784, 797, 815, 817, 825, 848, 933, 
996, 997, 998, 1073, 1201, 1211, 1548, 1573, 
1713, 1754, 1893, 1925; — u hırâset-i vilâyet : 
255; — u sıyânet-i ra‘ıyyet : 436, 1163; — u 
zapt : 849; —-ı memleket : 1778; —-ı sulh : 
1247 

Hımıs; — halkı : 68; — kªdîsı : 68; — Mahkemesi : 
68 

hırâset : 16, 66, 78 
hırdavât : 1859 
Hırsova; — dizdârı : 233; — kªdîsı : 231, 474, 1088, 

1494, 1520, 1523; — müstahfızı : 1688; —
 sancağı kªdîları : 1258 

Hırsovapınarımahallesi karyesi, Hezargrad kz. : 503 
hırsuz(lar) : 82, 139, 171, 177, 201, 302, 634, 978, 

1021, 1132, 1138, 1141, 1290, 1355, 1579, 
1821, 1893, 1924, 1957; — cem‘i : 38, 39; —
 kulağuzı : 142; — u harâmî : 33, 109, 114, 
176, 180, 182, 185, 192, 236, 290, 347, 368, 
374, 429, 430, 437, 631, 745, 982, 1017, 1298, 
1426, 1813; — u harâmî levend kâfirler : 112, 
126; — u harâmî teftîşi : 110; — u harâmî 
yatağı : 363; — u harâm-zâde : 818; — yatağı : 
82, 103, 1489; — yataklandurmak : 131; —
luk : 33, 112, 123, 232, 311, 429, 632, 634, 
695, 745, 929, 961, 1442, 1457, 1628, 1893 

Hırşova karyesi, Çernovi kz. : 503 
Hırvat vilâyeti : 1549 
Hısn-ı Mansûr alaybeyisi : 273, 274 
hıtâbet; — arzları : 1646; — tevcîhi : 1646; —

 tezkiresi : 1646 
hıyânet : 150, 1434 
hıyel bkz. hîle 
Hızâne bkz. Hazîne 
Hızır : 1689 
Hızır b. Abdî, Kirmasti : 763 
Hızır b. Durak, İsfirlik Kal‘ası erenlerinden : 715 
Hızır Bâlî b. Hasan, Küçükali k., Aydos kz. : 983, 

1018 
Hızır Bey, sâbık Rum Beylerbeyisi : 223 
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Hızır Çavuş : 402, 503, 624 
Hızır Çavuş, Uncı-zâde : 319, 593 
Hızır Kethudâ, Mâmrevan Beyi Ömer Bey'in 

Kethudâsı : 1611, 1612, 1613, 1650, 1827 
Hızır Kethudâ, Tımışvar Beylerbeyisi Mustafa'nın 

Kethudâsı : 357, 847, 909, 910, 927, 954, 955 
Hızır Voyvoda, Bosna Alaybeyisi Mehmed'in 

erdenlerinden : 465 
Hızır, Azeb Re’îsi, hisâr-ereni, Erzurum : 325 
Hızır, Çilingir, kallâb, Arpa Kârbânsarâyı, Edirne : 

88 
Hızır, Dîvân-ı Hümâyûn Kâtibi : 683 
Hızır, Dîvâne, ehl-i fesâd : 1889 
Hızır, Filibe kªdîsı âdemi : 1632 
Hızır, hıdmetkâr, eşkıyâ : 291 
Hızır, hırsuz, Midillü : 131 
Hızır, Hısn-ı Mansûr Alaybeyisi Halîl'in oğlı, 

ze‘âmete mutasarrıf : 273 
Hızır, Kara, gurbet tâyifesinden : 1138 
Hızır, Sığla Beyi Kethudâsı : 579 
Hızır, Sığla Sancakbeyi : 581, 1095 
Hızırilyâs karyesi, Mîrali adası : 1402 
hızırilyâs : 753, 772, 795, 798, 943, 954, 955, 1235, 

1241, 1242, 1273, 1281, 1323, 1363 
Hızırşâh, Kapancı Selmân'ın kız karındaşı oğlı, ehl-i 

fesâd, Erzincân : 381 
hîle [/hıyel] : 697; — vü hud‘a : 278, 536, 1203; —

vü telbîs : 223; — ü zûr : 470 
hibe : 317, 351, 941 
hilâf; —-ı ahd : 1377, 1385; —-ı defter : 563, 564, 

638, 1129; —-ı kªnûn : 223, 420, 449, 460, 
563, 579, 638, 661, 675, 1010, 1041, 1049, 
1081, 1129, 1198, 1496, 1680, 1685; —-ı şart-ı 
vâkıf : 1415; —-ı şer‘ kelimât etmek : 544; —
-ı şer‘ u kªnûn : 564, 579, 630, 791, 808, 1041, 
1129, 1198, 1473, 1474 

Hilâfet-i Rûy-i Zemîn : 161 
hil‘at; —-i fâhire : 158, 187; —-i fâhire irsâli : 154; 

—-i hümâyûn : 187 
Hille beyi : 627 
himâyet : 70, 134, 423, 443, 448, 450, 453, 485, 529, 

631, 674, 787, 875, 944, 948, 1111, 1137, 
1182, 1473, 1495, 1518, 1620, 1769; —-i 
ra‘ıyyet : 710 

Himmet (?) b. Halîl, şâhid : 1399 
Himmet, Karaman Beylerbeyisi Kethudâsı : 632 
Himmet, mahbûs, Kengırı : 918 
Hin (?) Kal‘ası fethi : 1686 
Hind : 178 
Hindî tâyifesi avretleri : 191 

Hindistân (vilâyeti) : 161, 1755; — hocalar gemisi : 
1699; — tüccâr gemileri : 1699; — yakası : 
1699; — yolı : 1699 

hisâr-eren(ler)i : 112, 125, 189, 228, 267, 325, 329, 
439, 462, 534, 552, 567, 585, 705, 713, 714, 
715, 726, 741, 823, 852, 1113, 1199, 1200, 
1218, 1219, 1272, 1328, 1434, 1451, 1643, 
1688, 1790, 1920, 1955, 1827404; — tedârüki : 
1487; — gedüği : 722; — ihrâcı : 328 

hisâr-er(ler)i : 151, 189, 233, 298, 329, 362, 396, 439, 
567, 585, 587, 635, 703, 856, 881, 891, 1227, 
1258, 1338, 1489, 1753, 1785, 1982; —
 gedüği : 256; — gönderilmek : 1029; —
 ihrâcı : 1048, 1090; — irsâli : 430, 1490; —
 kethudâsı : 212; — ta‘yîni : 1490; —
 tedârüki : 1840 

hisâr(lar) : 30, 135, 219, 382, 439, 462, 940, 1048, 
1058, 1218, 1479, 1548, 1579, 1925, 1933; —
 al(ın)mak : 330, 649, 1470, 1479; — dizdârı : 
50; — döğmek : 55, 649, 1427, 1874; —
 gedüği : 204, 223, 567; — gerü vermek : 330; 
— halkı : 439; — haremi : 1262; — harkı su 
dolmak : 1262; — kethudâsı : 714; — ma‘mûr 
etmek : 649; — meremmâtı : 1510; —
 muhâsarası : 466, 649, 949; — mühimmâtı : 
1790; — müstahfızları : 866; — teslim etmek : 
330; — yapımı : 503; —a çıkarılmak : 386 

Hisârlık : 1487; — Konağı : 1608, 1760, 1881; —
 Konağı zahîresi : 1693, 1760, 1881; — Yurdı : 
1938 

hisse-i şer‘iyye : 317 
Hizan; — livâsı : 1341; — hâkimi : 1341; — kªdîsı : 

1341 
Hizo hâkimi : 1498 
Hlevne; — kasabası, Klis : 390, 1345; — kªdîsı : 808; 

— kasabası bâzârı : 390; — nâhiyesi re‘âyâsı : 
808 

Hoca İlyâs oğlı Mehmed Evkªfı, Burusa : 1202; —
 mütevellîsi : 1202; — nâzırı : 1202 

hocalar gemisi : 1699 
Hocayûsuf karyesi, Aydos kz. : 1018 
Hocazâde karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
Hodol (?), harâmî, Psenek : 432 
Holomiç İskelesi : 1543 
Hor karyesi, Akşehir : 1203 
Horasan nâhiyesi kurâsı, Bağdâd : 1238 
Hordum (?) : 622 
horos depmek : 191 
Horozme (?) karyesi, tîmâr karye, Bayburd : 1229 
Hram : 275, 305, 1487, 1840, 1858, 1865; —

 İskelesi : 684, 1472, 1858; — kªdîsı : 1860, 
1887, 1899; — Kal‘ası : 684; — Kal‘ası 
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dizdârı : 684; —'dan Güğercinlik'e kadar olan 
emînler : 275; —'dan Güğercinlik'e kadar olan 
kªdîlar : 275; —'dan Kral-oğlı'na kadar yol 
üstündeki kªdîlar : 1818; —'dan Semendire'ye 
varınca dizdârlar : 306; —'dan Semendire'ye 
varınca kªdîlar : 306 

hubûbât : 420, 813; — si‘ri : 813 
huccâc : 895, 966, 1239, 1493, 1495, 1501; — hıfz u 

hırâseti : 509, 966; — muhâfazası : 1046; —
 mukaddimleri : 508, 519, 520; —a zulm : 
1047 

huccet : 182, 185, 199, 267, 317, 406, 432, 520, 721, 
787, 941, 1175, 1254, 1457, 1825; —
 olunmak : 1017; — vermek : 317; —-i 
şer‘iyye : 412; —e şetm : 302 

Hudâvendigâr, ehl-i fesâd : 44 
Hudâvendigâr; — sancağı : 210; — piyâde beyi : 

160; — piyâdeleri : 160; — (sancak)beyi : 44, 
234, 235, 240, 611, 657, 658, 757, 879, 1672; 
— sancakbeyi kethudâsı : 180 

Hudâverdi b. Rüstem, İzdin Kal‘ası erenlerinden : 
1372 

Hudâverdi, doğancı : 1399 
Hudâverdi, Üçüncü Bölük, Belgrad : 1540 
Hudeyr karyesi, Medîne : 1501 
hudûd-nâmeler : 412 
huffâz bkz. hâfız 
hukøk bkz. hakk 
Humeys b. Süleymân, Latmîn (?) k., Kefer-tâb nh., 

Ma‘arra sn. : 218 
humus alınmak : 353 
hurde; — darbzen : 1830, 1840, 1865, 1895; —

 kal‘a : 1678; — köyler : 1655, 1656 
Hûrî bint-i Bâlî, müteveffâ Ca‘fer'in zevcesi, Karasu 

Yenicesi : 297 
Hurrem : 1812 
Hurrem (?) Bey, Mehter : 841 
Hurrem, Emvâl Nâzırı, Kesterye : 912 
Hurrem, Koca Pîr Ali'nin küyegüsi, harâmî : 1138 
hurru’l-asl : 1699 
husamâ : 36, 48, 68, 148, 163, 211, 218, 289, 290, 

297, 317, 354, 363, 368, 626, 631, 697, 755, 
1248, 1345, 1477; — ihzârı : 659; —
 muvâcehesi : 80, 82, 128, 141, 207, 256, 296, 
367, 368, 374, 390, 414, 507, 564, 617, 632, 
634, 639, 695, 721, 754, 776, 929, 934, 1017, 
1129, 1321, 1340, 1355, 1534, 1695, 1789, 
1819, 1901, 1972; —sıyla berâber etmek : 629, 
631, 697, 740; —sıyla berâber kılınmak : 1060 

hutabâ bkz. hatîb 
hutbe okunmak : 428 
hücre basmak : 936 

hükm*; —-i kªdî : 522; —-i şerîf verilmek : 1094; —i 
alınmak : 1779; — nişânlamak : 1096 

Hümâ bint-i Hasan, hırsuz, Müftîahmedçelebi mh., 
Gelibolı : 1030 

Hüsâm : 416 
Hüsâm Re’îs [/Yeniçeri Ahmed], Hâssa Re’îsi : 128, 

132, 144, 347, 419, 427, 446, 635, 636, 1062, 
1250, 1337, 1477, 1622, 1629, 1813, 1821 

Hüsâm, Divriği Alaybeyisi Ali'nin nâyibi : 205 
Hüsâm, Mevlânâ, Bayburd Kªdîsı Nâyibi : 316, 754 
Hüseyin : 660, 1896, 1910, 1955 
Hüseyin b. Ali, kªtil şerîki, sebîke ile müttehem, 

mahbûs : 1733 
Hüseyin b. İnebey, kürek mahkûmı, Baboniç k., 

İzladi kz. : 1720 
Hüseyin b. Mustafa, Çingâne, ehl-i fesâd : 1596 
Hüseyin Bâlî : 993 
Hüseyin Bâlî, Muhzır Kâtibi : 4, 249, 266, 450, 594, 

869, 900, 947, 975, 978, 1191, 1581 
Hüseyin Bey, Karahisâr-ı Sâhib Yayaları Beyi : 194, 

195 
Hüseyin Bey, Palu Hâkimi : 724, 1029 
Hüseyin Bey, Sultân, İmâdiye Hâkimi, Karaçadırlu 

Aşîreti Beyi : 855, 857 
Hüseyin Bey, Sultân, Şehrizol Muhâfızı, ümera-i 

Ekrâd'dan, Lûristân hâkimlerinden Mehmed'in 
oğlı : 604, 690, 1029, 1105, 1964, 1967, 1969 

Hüseyin Çavuş : 107, 393, 485, 574, 587, 588, 589, 
590, 602, 913, 914, 1322, 1329, 1391, 1561, 
1608, 1693, 1891, 1892, 1895, 1901, 1962 

Hüseyin Çavuş, Bosnalı, Karışduran Konağı 
zahîresine mübâşir : 1153 

Hüseyin Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 602, 603, 
1007, 1843 

Hüseyin Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, Filibe 
Sübaşısı : 1714 

Hüseyin Çavuş, gemiler hıdmetine me’mûr : 1449 
Hüseyin Çavuş, Karagöz, Babaeskisi Konağı 

zahîresine mübâşir : 1155, 1156 
Hüseyin Çavuş, sâbık kapucı : 1562 
Hüseyin Çavuş, Sakız beylerinden harâc cem‘ine 

me’mûr : 1387, 1390 
Hüseyin Çavuş, Toygun (?) : 1561 
Hüseyin Çavuş, Vanlu : 1906, 1911, 1912, 1914, 

1915, 1916, 1917 
Hüseyin Çavuş, Vezzân Ferruh oğlı : 536, 548, 551, 

979, 1927, 1928, 1929, 1930 
Hüseyin Çelebi, Kâtib, Ornos mh., Sidrekapsi : 358 
Hüseyin Eflak, sol-ulûfeciler cemâ‘atinden, Gelibolı : 

1338 



İ N D E K S  361 

Hüseyin Kethudâ, Şehrizol Beylerbeyisi Kethudâsı : 
1247, 1264 

Hüseyin Maş, Maşlı demekle ma‘rûf ehl-i fesâddan, 
Yastar k., Akçahisâr kz. : 1343 

Hüseyin Re’îs, Hâssa Re’îsi, dârende : 1 
Hüseyin, Abdullah oğlı, löğünci, Mekke : 261 
Hüseyin, Acem-zâde, kassâb, İstanbul : 524 
Hüseyin, Aclan, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb nh., 

Ma‘arra sn. : 218 
Hüseyin, Ahmed oğlı, sağ-kol ulûfecilerinden, 

Aksarây Bâzârı, İstanbul : 350, 840 
Hüseyin, Akıncı Beyi Süleymân Bey'in âdemi : 1659 
Hüseyin, Akşehir Sübaşısı : 745 
Hüseyin, Anadolı Beylerbeyisi Kapukethudâsı : 693, 

812 
Hüseyin, Ayamavra Topcıbaşısı : 1293 
Hüseyin, Bâğçe-i Âmire Ustası, mübâşir, Üsküdar : 

653 
Hüseyin, Basdırmaoğlı, sâbık âmil, Molova kz., 

Midillü : 302, 351, 941 
Hüseyin, Baştak Kal‘ası hisâr-erenlerinden : 307 
Hüseyin, Bender Kal‘ası Voyvodası : 818 
Hüseyin, Çeribaşı : 1569 
Hüseyin, Çukacı-zâde, Hâce, Bezzâzistân, İstanbul : 

712 
Hüseyin, dârende, Selânik Şehri Kethudâsı : 130 
Hüseyin, Dergâh-ı Âlî topcılarından : 405 
Hüseyin, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, mübâşir : 435 
Hüseyin, Dîvâne, ehl-i fesâd elebaşısı, Kazdağı : 

1821 
Hüseyin, ehl-i fesâd : 1400 
Hüseyin, Emîr-i Ahûr, Kırşehri : 771 
Hüseyin, Hakkâri Beyi Zeynel Bey'in Kethudâsı : 

1085, 1243 
Hüseyin, hâssa topcılarından : 1014 
Hüseyin, hisâr-ereni, Baştak kl. : 298, 307, 439 
Hüseyin, Hoca İlyâs oğlı Mehmed Evkªfı Nâzırı, 

Burusa : 1202 
Hüseyin, İmâdüddîn Bey Kethudâsı : 65, 81 
Hüseyin, Kara, şekªvet ile ma‘rûf : 868, 961 
Hüseyin, müteveffâ Ca‘fer'in kölesi, Karasu 

Yenicesi : 297 
Hüseyin, Kavala Kapudânı : 31, 149, 157, 189, 212, 

464, 558, 559, 1490 
Hüseyin, Keçel Hüseyin oğlı, gedük sâhibi, ehl-i 

fesâd, Bitlis : 1252 
Hüseyin, Keçel, sâbık Erciş Kulları Kethudâsı, ehl-i 

fesâd : 1252 
Hüseyin, mahbûs, Edirne : 1060 
Hüseyin, Mâmrevan Beyi Ömer Bey Kethudâsı : 778 
Hüseyin, Menzile Emîni : 173 

Hüseyin, Mîr, Bayat Beyi : 931, 932, 934, 1381 
Hüseyin, mîrî bostân hıdmetinde : 544 
Hüseyin, Müsellem Çeribaşısı : 1587 
Hüseyin, müteveffâ Bolı Beyi : 1275 
Hüseyin, Niğbolı Sancakbeyi Mehmed Hân'ın 

âdemi : 1742 
Hüseyin, Ofçabolı Yörükleri Sübaşısı : 792 
Hüseyin, Peklin : 307 
Hüseyin, Perkovi k., Boğdan : 166 
Hüseyin, Pojega beyi âdemi : 1742 
Hüseyin, Selânik yörükleri sübaşısının âdemi : 792 
Hüseyin, Semendire beyi âdemi : 1741, 1746, 1747, 

1757 
Hüseyin, Seyyid : 415 
Hüseyin, sipâhî : 754 
Hüseyin, Şâh, Burdurluoğlı, şakΩ, Karamürsel : 672 
Hüseyin, Şehzâde Selîm'in Lalası : 38, 1391 
Hüseyin, Şehzâde [Mehmed] Evkªfı Câbîsi : 504 
Hüseyin, Van Beylerbeyisi : 286, 1418 
Hüseyin, Yasakcı, Dergâh-ı Âlî Yeniçerisi, Misivri 

ks. : 1122 
Hüseyin, Yeniçeri : 1610 
Hüseyin, Yeniçeri, kªtil : 422, 438, 468, 553 
Hüseyin, Za‘îm, Kavala Kapudânı : 115, 559, 974 
Hüseyinbeyoğulları, Diyârbekir : 43 
Hüseyinşâh Bey, Mora Beyi : 1482 
Hüseyinşâh, Ohri Beyi : 280 
Hüsrev Bey, Klis Beyi : 701, 803, 1869 
Hüsrev Bey, Sakız Şehremîni, Silâhdâr : 1545 
Hüsrev Bey, Selânik Nâzırı : 130 
Hüsrev Kâtib : 2 
Hüsrev Paşa Kethudâsı Ahûrları, Hasköy : 1138 
Hüsrev Paşa, Bağdâd'dan ma‘zûl : 199 
 
Hüsrev Sübaşı : 2 
Hüsrev, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 1936 
Hüsrev, Gekbovize : 137, 141 
Hüsrev, Hâce Kemâl kulı, Bezzâzistân, İstanbul : 712 
Hüsrev, hırsuz u harâmî, erbâb-ı tîmâr, Belvîrân kz. : 

368 
Hüsrev, Kastamonı beyi âdemi : 1327 
Hüsrev, Klis Sancağı Sol-Kol Alaybeyisi, mübâşir : 

179, 459, 536, 551 
Hüsrev, müteveffâ Peklin Kethudâsı : 307 
Hüsrev, Srebreniçe Kal‘ası Dizdârı : 856 
Hüsrev, Voyvoda : 984 
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ıdlâl : 414, 663, 693, 754, 842, 1080, 1383, 1752; —
-i şer‘ : 1517 

Ilgun kªdîsı : 369 
Ilıca : 1607; — Kªdîlığı : 863; — kªdîsı : 179, 659, 

787, 860, 1093, 1769, 1771; — Konağı : 1773; 
— Konağı zahîresi : 1771, 1773; — nâyibi : 
179; — Yurdı : 1797, 1813 

Ilıca-i Niş : 1762; — Konağı : 1561, 1746; — Konağı 
zahîresi : 1568, 1693, 1746, 1762; — Yurdı : 
1822 

Irak : 122 
ırgad(lık) : 11, 485, 663, 1188; — kullandurmak : 

1527; —iye : 10, 11 
ırmak : 1662 
ırz; — u nâmûs-ı saltanat : 53, 87, 331, 491, 493, 

495, 669, 817, 933, 1008, 1131, 1412, 1713, 
1765; —-ı saltanata halel getürmek : 414; —
ları pâymâl etmek : 282 

ırzâ etmek : 789 
Isladete karyesi, Sofya kz. : 69 
ıslâh : 739; —-ı ahvâl-i ra‘ıyyet : 161 
Islavişte (?) nâhiyesi : 459 
Istabl-ı Âmire : 69, 793, 1099, 1331, 1513, 1739, 

1833; — bârgîrleri : 1020; — mühimmi : 1394 
ıstabur : 27, 1218; — harâbı : 466; — vaz‘ı : 466 
Işıklu karyesi, Tekfurdağı : 1195 
ışkıcı : 301 
ıtk-nâme : 782 
ıtlâk : 2, 103, 260, 383, 468, 473, 476, 528, 553, 630, 

631, 672, 800, 820, 1005, 1006, 1037, 1196, 
1317, 1499 

 
 
i‘lâ-yı kelime-i ulyâ : 1555 
i‘lân-ı fısk : 675 
İbâde Cemâ‘ati, Arab tâyifesi : 16 
ibâdet : 191; — ü tâ‘at : 612 
ibâkat : 1666 
İbb kªdîsı : 1686 
İbere [/İberi] nehri/suyı : 1561, 1607, 1746, 1812; —

 Konağı zahîresi : 1693 
İberi nehri bkz. İbere 
ibrâ vü iskât : 103 
İbrâhîm : 104, 444 
İbrâhîm Ağa, Şehzâde Selîm'in Kapucıbaşısı : 277, 

302 
İbrâhîm b. Abdullah, Nablûs : 1290 
İbrâhîm b. Gudayya, gâsıb, Kudüs : 336 
İbrâhîm b. Lazar, katl zanlısı, Samakov : 659 
İbrâhîm b. Mûsâ, dârende : 632 
İbrâhîm Bey'in kethudâsı : 257, 607, 608, 1492, 1495 

İbrâhîm Bey, Erciş Beyi : 844 
İbrâhîm Bey, sancak mutasarrıfı, sâbık Nâzır-ı 

Emvâl, Mekke-i Mükerreme ve Arafat Suyolı 
hıdmetine me’mûr : 257, 261, 359, 391, 607, 
608, 1188, 1492, 1495 

İbrâhîm Bey, Vize Beyi : 1458, 1460 
İbrâhîm Çavuş : 1331, 1546, 1604 
İbrâhîm Çavuş, Muhtesib-zâde : 1841, 1842, 1847, 

1849, 1850 
İbrâhîm Çavuş, müteveffâ : 728 
İbrâhîm Paşa İmâreti, Kavala : 60; — mütevellîsi : 60 
İbrâhîm Paşa Sarâyı : 1538 
İbrâhîm, Budun Çavuşı : 1410, 1420 
İbrâhîm, çavuş-oğlı : 1186 
İbrâhîm, Çirmen beyi âdemi : 1605 
İbrâhîm, dârende : 560 
İbrâhîm, dârende, Kudüs : 1248 
İbrâhîm, dârende, Sağ-Ulûfeciler Bölüği'nden, Yûsuf 

k., Hasköy kz. : 919 
İbrâhîm, Erbil Sancakbeyi Sübaşısı : 564 
İbrâhîm, eski nâyib, Konya : 634 
İbrâhîm, Fahreddîn oğlı, kªtil, Halka k. Hârîm kz. : 

267 
İbrâhîm, harâmî serdârı, Karacalar : 192, 193 
İbrâhîm, Hoca : 312 
İbrâhîm, kªtil, Samakov : 1444 
İbrâhîm, mahbûs Rahmâniye Kulları Ağası : 113, 951 
İbrâhîm, Serdâr, gönüllü, Karaman za‘îmlerinden : 

1948 
İbrâhîm, Seydî Ahmed'in eytâmı vasîsi Hacı 

Ahmed'in oğlı, Hor k., Akşehir kz. : 1203 
İbrâhîm, Seydîşehri kz. : 560 
İbrâhîm, Şucâ‘ Re’îs âdemi : 817 
İbrâhîm, Tercemân : 83 
İbrâhîm, Yaramışoğlı, erbâb-ı tîmârdan, Erzurum : 

1229 
İbrâhîm, Za‘îm : 971, 1136 
İbrâhîmlü karyesi, Yanbolı : 101 
İbrayil bkz. Brayil 
ibrişim; — direği : 1030; — futa : 1030; — satanlar : 

304 
ibtidâ; — berâtı : 12, 204, 223, 530; — tîmârı : 546, 

963 
icârât bkz. icâre 
icâre [/icârât] : 68, 555, 584, 616; — kâtibleri : 801; 

— tarîkı : 555, 616; —ye almak : 1248; —ye 
dutmak : 1689 

icâzet : 118, 250, 320, 321, 322, 399, 443, 491, 493, 
531, 540, 548, 557, 575, 576, 591, 640, 701, 
1365, 1938; — almak : 788; — ver(il)mek : 
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260, 390, 574, 577, 663, 699, 1165, 1560, 
1618, 1680; —-i hümâyûn : 481, 499, 916 

icmâl : 1441; — defteri : 43, 46; — sûreti : 673 
iç il : 1618, 1741; — askeri : 260, 954; —

 sancakbeyleri askeri : 154; — sancakları 
askerleri : 426; — sancakları beyleri : 426; —
 sipâhîleri : 493 

iç liman : 427 
iç-oğlan : 1165 
içeru kal‘a : 954, 1133 
İçil; — sancağı : 1866; — sancağı alaybeyisi : 263; 

— sancak(beyi) : 194, 195, 263, 611, 624, 879 
îd; —-i suğrâ : 984; —-i şerîf : 1382, 1977 
İdrîs, Mudurnı kz. : 384 
ifrâz : 7, 1630, 1650; — tahsîli : 1418; — tevzî‘i : 

705; — zabtı : 1418; — zuhûrı : 705 
ifsâd : 558, 949, 1451; — def‘i : 565, 1721; —ın def‘ 

u ref‘i : 1721 
iftirâ : 163, 312, 317 
iğmâz-ı ayn : 1354 
iğvâ : 223, 824, 1517 
ihmâl : 229, 235, 247, 260, 287, 301, 306, 310, 337, 

341, 371, 377, 381, 388, 391, 401, 448, 455, 
456, 457, 459, 471, 497, 498, 522, 541, 585, 
589, 624, 631, 638, 655, 757, 776, 787, 813, 
830, 862, 864, 897, 911, 1023, 1045, 1088, 
1089, 1144, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 
1158, 1160, 1161, 1235, 1258, 1305, 1363, 
1366, 1378, 1406, 1408, 1425, 1437, 1462, 
1492, 1495, 1519, 1535, 1562, 1568, 1569, 
1589, 1590, 1601, 1607, 1608, 1632, 1637, 
1638, 1639, 1655, 1664, 1669, 1716, 1718, 
1775, 1777, 1807, 1812, 1824, 1836, 1838, 
1839, 1840, 1855, 1857, 1864, 1875, 1882, 
1896, 1898, 1899, 1900, 1907, 1911, 1934, 
1944, 1947, 1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 
1960, 1962, 1965, 1967, 1977, 1978, 1988; —
 ü gaflet : 1693; — ü muhâlefet : 1438; — ü 
müsâhele : 1, 34, 98, 111, 151, 155, 159, 176, 
195, 203, 209, 232, 245, 249, 262, 288, 294, 
308, 311, 333, 339, 389, 430, 469, 505, 522, 
525, 545, 595, 596, 637, 736, 737, 744, 750, 
761, 773, 775, 793, 799, 846, 860, 882, 1001, 
1012, 1019, 1090, 1131, 1148, 1159, 1168, 
1176, 1181, 1213, 1224, 1282, 1283, 1310, 
1331, 1356, 1375, 1416, 1445, 1486, 1504, 
1515, 1531, 1570, 1610, 1629, 1640, 1649, 
1660, 1737, 1748, 1753, 1781, 1811, 1812, 
1837, 1851, 1852, 1853, 1863, 1909, 1950, 
1981; — ü te‘allül : 714; — ü tekâsül : 316, 
521, 573, 754, 794 

ihrâcât-ı hacc-ı şerîfe emîni : 1046 

ihrâcât-ı hâssa defterleri : 801 
ihrâk (etmek) : 260, 292, 293, 663, 1124 
ihtilâl : 479, 994, 1022; — vermek : 1343; —e bâ‘îs 

olmak : 506 
ihtilât : 205 
İhtiman : 1546, 1607; — Konağı zahîresi : 1674, 

1675, 1679, 1693; — Yurdı : 1721 
ihtisâb hıdmeti : 277 
ihtiyâr Mısır kulları : 1084 
ihzâr-ı husamâ : 258, 729, 889, 1173, 1203 
İki Yüz On Altıncı Bölük : 734 
iki tîmâra geçmek : 1229 
ikindi dîvânı : 1668 
ikªmet-i beyyine : 621 
il-emîni : 376 
il-er(ler)i : 180, 365, 463, 552, 843, 1090, 1274, 

1400, 1438, 1482, 1523, 1893, 1909; —
 ihrâcı : 177, 631, 1301 

il-ereni : 1227 
İlbasan (sancağı) : 202, 1299; — beyi kethudâsı : 

1299; — İskelesi : 361; — Kal‘ası bevvâbı : 
439; — kılâ‘ı : 839; — neferleri : 307; —
 sancağı kªdîsı : 361; — sancağının hıfzı : 
1055; — sancağının tahrîri : 1123; —
 (sancak)beyi : 202, 298, 307, 361, 439, 454, 
624, 701, 725, 726, 839, 862, 959, 1038, 1055, 
1056, 1123, 1343, 1489, 1551 

ilhâd : 1401 
İlok : 1915; — kªdîsı : 1638 
İlova karyesi, Tırnovi kz. : 503 
ilticâ : 147, 690 
iltizâm : 11, 13, 564, 616, 902, 1286, 1348, 1372, 

1444; — emîni : 713; — etmek : 425, 787, 
1324, 1577, 1654; — tarîkı : 1120; —a iltihâk : 
15; —a vermek : 1685; —a zam : 15; —la 
zabt : 555 

İlya Eruh, Yahûdî kassâb, İstanbul Cemâ‘ati'nden : 
1244 

İlyadur Seruti, Yahûdî kassâb, Surken (?) 
Cemâ‘ati'nden : 1244 

İlyâs b. İmerze, Müftîahmedçelebi mh., Gelibolı kz. : 
1062 

İlyâs b. Yûsuf, Müftîahmedçelebi mh., Gelibolı : 
1062 

İlyâs Çavuş : 448, 989, 1518, 1931 
İlyâs Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, zahîre tedârük 

ve ihrâcına me’mûr : 1346, 1637, 1822 
İlyâs Çavuş, Edirneli, Mermercik Konağı zahîresine 

me’mûr : 1151 
İlyâs Çavuş, posta, Köşen Konağı zahîresine 

mübâşir : 1157, 1158 
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İlyâs Horla, kallâb Çingâne : 1444 
İlyâs Kethudâ, Şâm Mîr-alemi : 1239 
İlyâs, evi basılan müştekî : 1224 
İlyâs, Kudüs-i Şerîf Beyi : 428 
İlyâs, Rum Müfettişi, sâbık Çorum Beyi : 309, 507 
İlyâs, Sultângîrcâmi‘i mh., Galata : 281 
İlyâs, yaramaz, Kebsud kz. : 1141 
İlyâs, yeniçeri, Kayseriyye : 188 
İlyâsoğlanı karyesi, Zile : 638 
İlye b. İstimad, harâmî, Gelibolı : 144 
İmâdiye hâkimi : 857 
İmâdüddîn Bey kethudâsı : 65, 81 
imâm : 88, 1017, 1063, 1821; — döğmek : 256; —

 evi : 88; — ta‘yîni : 1490; —-ı karye : 1238; 
—-ı kasaba : 256; —a şetm : 281 

İmâmkulı, müteveffâ sipâhî, tîmâr mutasarrıfı, 
Erzurum : 1229 

îmâna şetm : 163 
imâret [/amâyir] : 253; — binâsı : 1730; — evkªfı : 

503, 859, 1017, 1251, 1415; — evkªfı mahsûli : 
37, 1577; — evkªfı mukªta‘âtı : 402; — içün 
zabt : 1730; — kâtibi : 1112; — koyunı : 337; 
— muhâsebesi : 1112; — mühimmi : 164, 615, 
651; — mütevellîsi : 60, 164, 1080, 1577; —
 nâzırı : 1112; —e vakf : 1730; —lere koyun 
vermek : 1506; —-i selâtîn : 1009 

İmâret-i Âmire : 639, 1337; — evkªfı : 729, 787, 
1039, 1251; — mütevellîsi : 352, 470, 639, 895 

İmâret-i Âmire Medresesi, Şâm : 1534 
imece bkz. imeci 
imeci [/imece] : 727, 881; — tarîkı : 170 
İmrahor, Göril Melik'in aznavurlarından : 1269 
İmralı adası kªdîsı : 308 
İmrân (?), tîmâr sâhibi : 736 
imzâ akçası : 1826 
İn (?) Memlehası iltizâmı : 1654 
İnceğiz karyesi, Silivri : 1346 
incir; — bey‘i : 1282; — tahmîli : 1282 
incü : 25, 1367 
İne kªdîsı : 124 
İnebahtı : 574, 1543; — emvâl-i hâssa nâzırı : 709; 

— kªdîları : 588; — kªdîsı : 454, 575, 709, 882; 
— Kal‘ası azebleri ağası : 709; — sancağı 
mukªta‘âtı : 1336; — (sancağı) nâzırı : 1340, 
1963; — (sancak)beyi : 328, 329, 454, 512, 
588, 624, 654, 701, 709, 716, 859, 862, 882, 
958, 1109, 1550 

İnecik : 539 
İnegöl (kazâsı) : 139, 271; — kªdîsı : 235, 289, 388; 

—'den Bozöyük'e kadar kªdîlar : 235 

İnehan, Bosna, Pojega, Zaçesne ve Klis sancakları 
mâbeyni emîni : 697 

inek sirkası : 959 
İngiltere; — kraliçesi : 93; — papasları : 1006 
İnöz; — İskelesi : 238; — Kªdîlığı : 109; — kªdîsı : 

453, 626; — kªdîsı nâyibi : 238 
İnşitardine karyesi, Üsküb : 620 
ip : 421, 1877 
İpek (kazâsı) : 947, 1048, 1298, 1339; — kªdîsı : 947; 

—'in tahrîri : 1048 
ipek : 78; —ci : 381 
İpsala : 1403, 1404, 1417; — Çayırı : 1403; —

 Kªdîlığı : 109; — kªdîsı : 128, 341, 453, 1161, 
1331 

îrâd defteri : 1490 
Îrân bkz. Yukaru Cânib 
İravaylık (?), Yahûdî kassâb, Şenuda Cemâ‘ati'nden : 

1244 
irs-i şer‘ : 297 
irsâliyye : 296, 678; — defteri : 1260 
İrsima, kaçak neccâr, İmralı adası : 308 
irtikâb : 186 
irtişâ : 179, 1089, 1481 
Îsâ (a.s.) : 191, 487, 1812 
Îsâ Bâlî b. Dede, Müftîahmedçelebi mh., Gelibolı : 

1062 
Îsâ Bâlî b. Mustafa, gurbet tâyifesinden, Aksu 

derbendi, İnegöl kz. : 271 
Îsâ Çavuş : 34 
Îsâ el-Muhazziz, eşirrâ, Handân k., Remle kz. : 1017 
Îsâ Hoca, Akkirman : 77 
Îsâ Re’îs, Azak Kapudânı, kayık inşâsına me’mûr : 

1167, 1284 
Îsâ, Câhil, sûhte, Menteşe sn. : 843 
Îsâ, çavuş-oğlı : 846, 867, 1608 
Îsâ, çoban, Mihaliç kz. : 210 
Îsâ, Ergene İmâreti Mütevellîsi : 1080 
Îsâ, Hacı, Niğde : 365 
Îsâ, Kobran k., Ruskasrı kz. : 1122 
Îsâ, Ruha beyinin âdemi : 363, 366 
Îsâ, Sübaşı, mahbûs, Divriği : 80, 135 
Îsâ, Şeyh, sâbık Buhayra Şeyhu'l-Arabı, Mısır : 420, 

421 
Îsâ, Tırnovi Kªdîsı, maktûl : 806 
İsakçı emîni : 232 
İsfendiyâr Çavuş, Çatalca Konağı zahîresine 

mübâşir : 1144, 1518, 1931 
İsferka karyesi, İpek kz. : 947; — keferesi : 947 
İsfetiandaş azmağı, Peçuy : 1922 
İsfirlik Banası kªdîsı : 1591, 1773, 1782, 1893 
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İsfirlik; — kªdîsı : 715, 1782; — kªdîsı nâyibi : 715; 
— Kal‘ası erenleri : 715; — nâhiyesi kªdîsı : 
1743 

İshâk Nebî Türbesi : 253 
İshâk, Bozyaka k., Mudurnı kz. : 384 
İshâklu kªdîsı : 369 
İskaradin; — kªdîsı : 390, 412, 776, 806; — kazâsı 

ahâlîsi : 390; —'in tahrîri : 1048 
iskele(ler) : 19, 37, 110, 111, 114, 164, 169, 238, 

275, 293, 296, 320, 321, 400, 446, 455, 595, 
633, 642, 684, 739, 781, 859, 861, 867, 946, 
983, 1016, 1018, 1059, 1194, 1204, 1267, 
1282, 1322, 1343, 1394, 1472, 1497, 1533, 
1858; — ahâlîsi : 983; — emîn(ler)i : 112, 169, 
430, 452, 661, 1316, 1497; — hâsları emîni : 
296; — hıdmeti : 1979; — hıfzı : 1086, 1347; 
— işlememek : 1543; — mühimmi : 1347; —
 seddi : 538; —den zahîre almak : 361; —lere 
tereke indürmek : 595; —lerin hıfz u zabtı : 
1503; —ye arpa indürmek : 883, 890; —ye 
kereste indür(il)mek : 364, 637; —ye odun 
indürmek : 1437; —ye odun tahmîli : 124; —
ye tereke indürmek : 861, 867, 883; —ye 
tereke sürmek : 871; —ye zahîre indürmek : 45 

İskender Bey, Pakriç Beyi : 1619 
İskender Bey, Zaçesne Beyi : 701 
İskender Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, Yasakçı : 

1866 
İskender Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 156, 167, 

204, 205, 333, 339, 443, 455, 539, 541, 804, 
815, 819, 975, 1546, 1616 

İskender Çavuş, Kırçovalı, Na‘lband, Elvânbeylü 
Konağı zahîresine mübâşir : 1153, 1154, 1561 

İskender Çavuş, Rodoscuklu, Dergâh-ı Mu‘allâ 
Çavuşı : 342, 1561 

İskender Çavuş, Şâh : 223 
İskender Çavuş, zahîre sürmeye me'mur : 846 
İskender Paşa Hânı, Bulak : 421 
İskender Paşa kethudâsı : 876, 1555, 1647 
İskender Paşa, Bağdâd Beylerbeyisi : 353, 564, 849, 

1029, 1964 
İskender Paşa, İstanbul Muhâfızı, sâbık Budun 

Beylerbeyisi : 382, 476, 1086, 1257, 1517, 
1522, 1528, 1530, 1537, 1578, 1585, 1645, 
1646, 1692, 1698, 1733, 1813, 1821, 1826 

İskender, Atebe-i Ulyâ Çavuşı : 592 
İskender, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, Yayabaşı, 

mübâşir : 484 
İskender, Dergâh-ı Mu‘âllâ Çavuşı, koyun hıdmetine 

me’mûr : 481 
İskender, Honende, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
İskender, sâbık Diyârbekir Beylerbeyisi : 1603 

İskender, sâbık Van Beylerbeyisi : 1418 
İskender, sipâhî, Onuz k., Ladik kz. : 507 
İskender, sipâhî, sol-garîb yiğitlerinden : 624 
İskender, Yedikulle Kethudâsı : 1261 
İskender, Yeniçeri Ağası, Budun : 476 
İskenderiyye (kazâsı/sancağı) (Arn.) : 683, 725, 947, 

1048, 1174, 1298, 1339; — beyi 
(kapu)kethudâsı : 722, 723, 725, 726, 730, 
1106, 1139; — İskelesi : 1343; — Kal‘ası : 
1419; — Kal‘ası müstahfızları : 1106; —
 kªdîları : 723, 730; — kªdîsı : 722; — sancağı 
sipâhîleri : 426; — sancağının hıfzı : 1174; —
 sancağının müceddeden tahrîri : 683; —
 (sancak)beyi : 254, 426, 624, 701, 722, 723, 
725, 726, 862, 947, 1048, 1106, 1139, 1419; —
'nin tahrîri : 1048 

İskenderiyye (Msr.) : 1079, 1169, 1171, 1172, 1631; 
— gemileri : 1172; — kadırgaları : 765; —
 kapudânı : 515, 555, 616, 717, 1169, 1171, 
1172 

İskenderli Hocaoğlı, Akkirman : 77 
İskilip kªdîsı : 626 
iskªt : 384, 909; —-ı hak : 317 
İslâm : 331, 954, 1412; — dînine girmek : 937; —

 vilâyeti : 1106; —'a gelmek : 1006, 1195 
İslâm Giray, Tatar Hânı Devlet Giray'ın oğlı : 1201 
İslâm, harâm-zâde, Azak kl. : 506 
İslâm, muhtesib oğlanı : 225 
İslâm, şakΩ re’îsi : 631 
İslâmbol bkz. İstanbul 
İslanisla, Leyh Kralının Tercemânı : 755 
İslankamin [/Slankamen]; — Anbârı : 1741; —

 kªdîsı : 1908; — Kal‘ası : 911; — Kal‘ası 
Anbârları : 924; — Konağı : 1907, 1908; —
 Konağı zahîresi : 1910 

İsmâ‘îl Çavuş : 666, 946 
İsmâ‘îl FakΩh, eşirrâ, Yazur ahâlîsinden : 1017 
İsmâ‘îl Voyvoda, paşa voyvodası : 1907 
İsmâ‘îl, Baban beyinin âdemi : 872 
İsmâ‘îl, ehl-i fesâd : 1320 
İsmâ‘îl, Emîne'nin katline kasdeyleyen, Burusa : 

1087 
İsmâ‘îl, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1894 
İsmâ‘îl, Hacı, şerîr, ehl-i fesâd, Si‘ird : 629 
İsmâ‘îl, Îrân Şâhı : 205 
İsmâ‘îl, Mevlânâ, Arac Kazâsı Kªdîsı : 1173 
İsmâ‘îl, Mudurnı kz. : 384 
İsmâ‘îl, Sübaşı, sancak mutasarrıfı Lutfî'nin âdemi, 

mahbûs, Divriği : 80, 135, 204, 223 
İsmâ‘îl karyesi : 503 
İsnata Deriman (?), ehl-i fesâd, zimmî : 993 
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İspanya (vilâyeti) : 401, 580, 968, 1006; —'yı gâret ü 
hasâret : 968 

ispençe : 8, 10, 78, 705, 719; — mahsûli : 325; —
 mültezimi : 311 

İspilin Kal‘ası, Venedik kal‘ası : 1194 
İspir; — sancağı : 316; — Kal‘ası dizdârı : 1827; —

 Kal‘ası neferleri : 1827; — sancağının tahrîri : 
705, 754 

İsporokilise karyesi, Avlonya : 207 
isrâf : 1272; — u itlâf : 1205, 1361, 1678 
İsrâyil, Ortavîrân : 263 
İsrâyil, Yakıcı k. : 1383 
İstana, zimmiyye, Baboniç k., İzladi kz. : 1720 
İstanbul Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 1244 
İstanbul [/İslâmbol] : 20, 115, 127, 129, 159, 166, 

209, 250, 276, 341, 352, 362, 435, 455, 456, 
471, 524, 538, 539, 552, 623, 659, 714, 765, 
777, 787, 846, 861, 862, 867, 873, 879, 882, 
884, 890, 913, 962, 1013, 1021, 1043, 1061, 
1065, 1077, 1081, 1087, 1088, 1111, 1132, 
1161, 1170, 1212, 1244, 1267, 1299, 1351, 
1382, 1394, 1398, 1405, 1406, 1407, 1444, 
1466, 1471, 1508, 1512, 1513, 1514, 1530, 
1555, 1585, 1611, 1629, 1652, 1653, 1666, 
1692, 1720, 1739, 1791, 1821, 1890; —
 ağniyâsı : 1276; — Boğazı : 169; — hâfızı : 
1645, 1646, 1698, 1813, 1821, 1826; — içün 
kassâb yazımı : 712; — imâretleri : 1506; —
 kªdîsı : 49, 63, 313, 524, 596, 712, 735, 921, 
1150, 1244, 1251, 1276, 1365, 1433, 1443, 
1485, 1506, 1507, 1508, 1533, 1555, 1647, 
1700; — kantârı : 853, 854, 1016, 1126; —
 kapudânı : 1496; — kassâbları : 75, 1251, 
1647; — kassâbları sermâyesi : 1276, 1433; —
 kîlesi : 106, 970; — koyunı : 339, 417, 1258; 
— muhâfazası : 1257, 1522, 1537, 1585, 1733; 
— muhtesibi : 50, 1228, 1402; — müddi : 37; 
— nasârâsı : 1276; — sarâyları : 1506; —
 soğanı : 349; — suyı : 49; — sübaşısı : 184; 
— zahîresi : 129, 173, 225, 333, 337, 343, 344, 
416, 417, 462, 464, 483, 485, 490, 554, 561, 
585, 587, 595, 596, 730, 877, 882, 948, 974, 
1005, 1225, 1245, 1268, 1282, 1332, 1402; —
 Zindânı : 777, 1733; —'dan Ağrıboz'a kadar 
olan yalı kªdîları : 596; —'dan Belgrad'a kadar 
yol üstündeki kªdîlar : 380; —'dan Boğdan'a 
kadar yol üstündeki kªdîlar : 83; —'dan 
Budun'a kadar yol üstündeki kªdîlar : 72; —
'dan Budun'a kadar yol üstündeki konaklardaki 
kªdîlar : 1020; —'dan Edirne'ye kadar yol 
üstündeki kªdîlar : 1099, 1408; —'dan Erdel'e 
kadar yol üstündeki kªdîlar : 1185; —'dan 
Kütahya'ya kadar yol üstündeki kªdîlar : 73; —

'dan Mora'ya kadar Rumili yalılarındaki 
beyler : 552; —'dan Mora'ya kadar Rumili 
yalılarındaki kªdîlar : 552; —'dan Niğbolı'ya 
kadar yol üstündeki kªdîlar : 1228; —'un hıfzı : 
1086 

İstanbullu hâtûn : 1699 
İstanköy kªdîsı : 228 
İstanos karyesi, Murtaz-âbâd : 1184; — zimmîleri : 

1184 
İstefan Kral [/Kral-oğlı], Erdel Kralı, Kral Yanoş'un 

oğlı : 27, 58, 59, 99, 108, 154, 155, 158, 187, 
219, 278, 315, 332, 494, 497, 517, 661, 684, 
686, 766, 887, 949, 953, 1015, 1016, 1066, 
1185, 1189, 1548, 1778, 1818, 1979, 1987; —
 askerleri : 953; — beyleri : 108, 953; —
 bolarları : 953; — kal‘aları : 260; — leşkeri : 
27, 108; — memleketi : 108 

İstefan, Voyvoda : 1623, 1653 
İstefe kªdîsı : 759 
İstepan veled-i Manço, voynuk-oğlı voynuk, Yobak 

k., Sofya kz. : 69 
İstepan, zimmî, Anutlağlava k., Priştine : 1689 
istîlâ : 669, 1712, 1713 
isticâze(-i hümâyûn) : 54, 58, 102, 160 
istikrâz : 454 
istimâlet : 23, 66, 107, 108, 154, 158, 506, 822, 842, 

1101, 1361, 1373, 1465, 1479, 1853, 1927; —
 vermek : 631, 1979; —-nâme : 1165 

istişfâ eylemek : 205 
İstolca Kal‘ası : 1768 
İstolni Belgrad : 1665; — beyi : 1103; — gâzîleri : 

733 
İstonyo, ehl-i fesâd, zimmî : 993 
İstoyan Poyo, zimmî eşkıyâ, İnşitardine k., Üsküb : 

620 
İstoyan veled-i Malkoviç, voynuk-oğlı voynuk, 

Yukarı Hince k., Sofya kz. : 69 
İstravik; — kazâsı : 308; — kªdîsı : 308 
İsvetimikloş (?) Kal‘ası, Pojega vt. : 901 
isyân(lar) : 286, 353, 447, 495, 505, 506, 565, 727, 

842, 872, 1048, 1106, 1138; — u tuğyân : 368, 
374, 437, 597, 959, 1017, 1131, 1135, 1222, 
1699 

İşa (?), Yahûdî : 470 
İşengraş (?) Kal‘ası'nın ta‘mîri : 1048 
iş tutmak : 1372 
iş-er(ler)i : 66, 289 
işkence (etmek) : 185, 210, 1224 
İştib; — kazâsı : 279, 1691; — kªdîsı : 159, 279, 852, 

1691, 1811; — kasabası kassâmı : 279 
iştirâk tarîkı : 200 
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itâ‘at-i şer‘ : 947 
itâle-i lisân : 345, 698, 754 
İtaşka Kal‘ası : 1708; —'nın fethi : 1584, 1690 
itmi’nân-ı ra‘ıyyet : 1373 
İvanyani karyesi, Sofya kz. : 69 
İvaz Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, mübâşir : 

1043, 1789, 1819 
İvaz, Şehrizol Çavuşı : 153 
İvraca; — kªdîsı : 761, 1088, 1380, 1382, 1406, 1673, 

1674; — Kal‘ası, harâbe, Klis : 412 
İvranya; — kazâsı : 1691; — kªdîsı : 159, 852, 1691, 

1811 
İzdin; — dizdârı : 1372; — kªdîsı : 759; — Kal‘ası 

erenleri : 1372 
İzladi; — kªdîsı : 159, 761, 1088, 1380, 1382, 1406, 

1562, 1720; —'den Sofya'ya kadar olan 
kªdîlar : 1591 

İzmir : 30, 38, 39, 416, 543, 1282; — kªdîsı : 362 
İznik : 141, 349, 936; — Kªdîlığı : 418, 457; —

 kªdîsı : 124, 349, 388, 562, 583, 900, 936, 
1063; — kªdîsı nâyibi : 562; — kasabası 
ahâlîsi : 1063; — re‘âyâsı : 562 

İznikmid (kazâsı) : 141, 269, 308, 606, 1268, 1484; 
— İskelesi : 637; — kªdîsı : 308, 485, 490, 
543, 905, 1167, 1282, 1484 

İzvornik (kasabası/sancağı/livâsı): 296, 1549, 1550, 
1554, 1741, 1790, 1795, 1801; — beyi çavuşı : 
1042; — harâcı : 925; — kªdîsı : 1554, 1758, 
1857, 1939, 1953; — sancağı kªdîları : 1863; 
— (sancak)beyi : 541, 670, 701, 770, 856, 899, 
925, 1042, 1208, 1217, 1554, 1726, 1742, 
1864; — sipâhîsi : 1713; —'den Böğürdelen'e 
kadar Sava kenârındaki kªdîlar : 1837; —'e 
kadar yol üstündeki beyler : 1043; —'e kadar 
yol üstündeki kªdîlar : 1043 

İzzeddîn, müfsid, Ekrâd tâyifesinden, Kilis : 1064 
İzzeddînler karyesi, Turgud kz. : 634 
İzzet (?) b. Nân (?), eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 

 

 
Juba, zimmî, Balıklı k., Yenişehir : 221 

 

 
Kabaş, Akkirman : 77 
kabâyil bkz. kabîle 
Ka‘be-i Mükerreme : 211 
kabîle [/kabâyil] : 122, 374, 437; —-i Arab şeyhi : 
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kaçak neccârlar : 308 
kaçgun gemi : 140 
kadeh : 1265 
Kadem, Kutlu k., Meğri kz. : 206 
Kadem-i Hazret-i Îsâ : 191 
Kader, Kara, harâmî, gurbet tâyifesinden : 1224 
kadına bkz. kaduna 
kadırga : 33, 39, 115, 149, 320, 452, 534, 557, 559, 

765, 866, 914, 926, 962, 992, 1016, 1037, 
1069, 1079, 1089, 1167, 1171, 1177, 1194, 
1223, 1300; — ağaçları : 1093; — binâsı : 427, 
836, 1688; — çubuğı ihzârı : 229; — direği : 
866; — donad(ıl)mak : 30, 38, 39, 825, 826, 
1371; — esbâbı : 866; — gemileri yapılmak : 
1089; — helâki : 1037; — irsâli : 1035, 1058; 
— karaya urmak : 866; — kerestesi : 427, 633, 
637, 1688; — kerestesi cem‘i : 1093; —
 kuşağı : 229; — mühimmâtı ihzârı : 229; —
 mühimmâtı irsâli : 272; — mühimmi : 758; —
 ta‘yîni : 446, 1116, 1128; — yapdurmak : 
1445; — yeniden işletmek : 469; —lara kereste 
tahmîli : 364; —ya barut tahmîli : 962; —ya 
cenkci ta‘yîni : 1128; —ya girmek : 1035, 
1058, 1128 

kªdî* [/kuzât]; — arzı : 196, 414, 564; — azli : 553; 
— dövmek : 824; — hıdmetkârları : 282; —
 huccetleri : 302; — kâtibi : 1338; — katli : 
137, 806; — kethudâsı : 614, 1780; —
 mahzarı : 384, 941; — muhzırı : 223, 1225; —
 nâyib(ler)i : 68, 238, 317, 715, 721, 754, 1110, 
1111, 1982; — reddi : 78; — ta‘yîni : 66, 355, 
1490; — tebdîli : 439; — zulmi : 1173; —ları 
zulme tahrîk : 1248; —ların ihmâli : 1089; —
ların teftîşi : 369; —lığı âhara verilmek : 34, 
658; —lığı alınmak : 981, 1070; —lık 
verilmek : 1677; —lıkdan azl : 1173; —lıklar 
defter olunmak : 1588; —lıklar defteri : 1588; 
—ya şetm : 281 

kªdî-asker : 242, 279, 281, 309, 312, 317, 335, 351, 
422, 435, 444, 445, 617, 632, 634, 659, 693, 
721, 941, 961, 976, 1060, 1062, 1098, 1306, 
1309, 1590, 1596, 1660; — efendi kethudâsı : 
745; — muhzırı : 763, 1590; —lik : 734 

Kªdîlu karyesi, Vize : 896; — halkı : 896 
kadîm; — kenîse : 674; — konaklar : 1760 
kadîmî; — ra‘ıyyet : 8; — re‘âyâ : 1585 
Kados karyesi, havâss-ı hümâyûndan, Ohri kz. : 719 
kaduna [/kadına]ya ur(ıl)mak : 238, 838, 1037, 1490, 

1791 
kafes odaları : 657 
kâfile-i huccâc : 1239 
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kâfir(ler) [/kefere, küffâr] (tâyifesi) : 10, 27, 82, 83, 
84, 86, 100, 107, 108, 112, 114, 115, 126, 154, 
166, 191, 198, 199, 242, 249, 252, 292, 293, 
294, 313, 319, 331, 338, 360, 367, 399, 412, 
414, 419, 432, 441, 443, 450, 487, 493, 515, 
516, 533, 536, 549, 555, 569, 573, 576, 586, 
611, 621, 650, 654, 659, 660, 663, 665, 668, 
669, 674, 702, 707, 747, 764, 766, 777, 782, 
784, 796, 797, 798, 803, 818, 819, 851, 898, 
901, 916, 937, 947, 949, 953, 956, 959, 964, 
974, 975, 993, 1006, 1018, 1024, 1025, 1026, 
1027, 1079, 1086, 1088, 1103, 1104, 1125, 
1131, 1166, 1180, 1197, 1199, 1215, 1247, 
1328, 1329, 1334, 1340, 1357, 1408, 1416, 
1420, 1444, 1474, 1481, 1490, 1503, 1517, 
1555, 1564, 1578, 1579, 1580, 1585, 1644, 
1645, 1689, 1697, 1791, 1797, 1803, 1829, 
1893, 1963; —-ı bed-girdâr : 466; —-ı 
bed-liyâm : 377; —-ı dûzeh-karâr : 1420; —-ı 
hâksâr : 216, 377, 410, 491, 492, 493, 494, 
1106, 1294, 1310, 1351, 1420, 1434, 1476, 
1620, 1764, 1874; —-ı hâksâr ahvâli : 426, 
451, 497, 1878; —-ı hâksâr cem‘iyyeti : 87, 
108; —-ı hâksâr donanması : 321; —-ı hâksâr 
fikr-i fâsidi : 497; —-ı hâksâr gemileri : 500, 
501; —-ı hâksâr gemilerinin hareketi : 515; —
-ı hâksâr istîlâsı : 1713; —-ı hâksâr serdârı : 
331; —-ı hâksâr taburı : 1875; —-ı hâksâr 
tekellüfâtı : 1681; —-ı hâksâr-ı şeyâtîn-şi‘âr : 
491; —-ı hâksâra yarak vermek : 217; —-ı 
hâksârın hareketi : 576; —-ı şeyâtîn-şi‘âr : 492, 
493; —a at irsâli : 198; —a at vermek : 1106; 
—a cebe vü cevşen irsâli : 198; —a esîr 
olmak : 1104; —a giriftâr olmak : 476, 1697; 
—a haber almak : 1768; —a haber vermek : 
1768; —a kal‘a vermek : 1434; —a memnû‘ 
metâ‘ vermek : 1106; —a tereke vermek : 488, 
533, 585, 587, 588, 589, 776, 811, 859, 917, 
1075, 1106; —a yarak irsâli : 198; —a yarak 
vermek : 1106; —a yarar at satmak : 73; —a 
zâd ü zevâde verilmek : 811; —a zahîre 
vermek : 561; —a zırh irsâli : 198; — ahvâl ü 
etvârı : 574, 847, 1310; — ahvâl ü etvârını 
tecessüs : 515; — ahvâli : 260, 1033, 1178, 
1206; — ahvâlini tecessüs : 953, 1598, 1750; 
— ahvâlini tetebbu‘ : 321; — askeri : 278, 649, 
949; — avreti : 191, 476, 618; — bağlarının 
mahsûli : 324; — barçası : 580; — bey(ler)i : 
283, 954; — beyleri cem‘iyyeti : 1619; —
 cem‘i : 255, 466, 487; — cem‘iyyeti : 260, 
286, 466, 502, 517, 803, 1178, 1549, 1598, 
1731, 1768, 1874, 1875, 1878; — cem‘iyyeti 
dağılmak : 491; —dan dil almak : 1878; —dan 
kaçmak : 465; — derneği : 1470; —

 donanması : 320, 515; — donanması ahvâli : 
328, 1963; — donanması bozılmak : 321; —
 donanması hareketi : 146; —e avret : 91; —e 
kefîl olmak : 1357; —e tereke bey‘i : 1005; —
e üzüm bey‘i : 249; —e zarar vermek : 181; —
 ehl ü ıyâli : 1166; — esîr etmek : 476; — esîr 
istihdâmı : 224; — esîrler : 319; — fesâdı : 
1564; — fikr-i fâsidi : 1750; — firkatesi : 33, 
38, 39, 84, 244; — gelmek : 776; — gemileri : 
33, 38, 39, 216, 322, 512, 515, 549, 552, 554, 
558, 574, 660, 962; — gemilerinin hareketi : 
28, 512, 549; — habsi : 286; — harâm-zâdesi : 
376; — hareketi : 1199, 1201, 1266, 1564, 
1580, 1598, 1731, 1750, 1764, 1875, 1878; —
 haydûdı : 376; — hıfzı : 733; — hücûmı : 
1427, 1731; —ın ahvâl ü etvârı : 536; —ın 
dahli : 412; —ın def‘i : 586; —ın ehl ü ıyâlin 
esîr etmek : 1549; —ın fikr-i fâsidi : 536; —ın 
hareketi : 494, 1722, 1765; —ın istîlâsı : 1722; 
—ın mâllarını gâret : 1549; —ın mürâca‘atı : 
649, 766; — ırgad : 485; — ihrâcı : 1905; —
 irsâli : 1294; — iskânı : 242; — kabzı : 580; 
— kadırgası : 33, 38, 39, 534; — katli : 292, 
1006; — Kazaklar : 818; — korsan gemisi : 30; 
— kralı : 1875, 1878; —la dili olmak : 1699; 
—la meşvereti olmak : 1699; —la mu‘âmele : 
1106; — leşkeri : 953, 1875; — levend 
yoklaması : 224; — memâliki : 1166; —
 memleket ü vilâyeti : 1549; — memleket ü 
vilâyetini gâret : 1266; — memleketini 
bozmak : 1549; — memleketini harâb : 668; —
 memleketini yıkmak : 1549; —nin zabt u 
sükûnı : 620; — pususı : 1420; — re’îs : 1006; 
— sandalları : 232; — serdârı : 332; —
 sürmek : 224; — ta‘yîni : 446; — taburı : 260, 
1644, 1878; — taburı dağılmak : 591; —
 tutmak : 733; — vilâyeti : 296; — vilâyetine 
at vermek : 72; — vilâyetini gâret : 898; —
 vilâyetini harâb : 1750; — yağması : 580; —
ye at bey‘i : 1106; —yi ıdlâl : 723; —yi 
müslimân libâsına koymak : 1106; — zabtı : 
1677 

kaftan : 444, 1030 
kâğıd : 491, 492, 1498, 1516; — emîni resmi : 1517 
kaht(lık) : 106, 153, 601, 616, 811, 895, 1014, 1048, 

1336 
kahve-hâne; — binâsı : 1248; — ihdâsı : 612; —lerin 

izâlesi : 612; —lerin kam‘ u ref‘i : 612 
kâletmek : 1246 
Kal‘a-i Cedîd, Vardarkapusı, Selânik : 104; —

 dizdârı : 1262 
kalafat (etmek) : 597, 945 
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kalafatcı; — ihrâcı : 1378; — kethudâsı : 227; —
 muzâyakası : 1263; — tâyifesi : 1263; —lar 
bölükbaşıları : 227 

Kalafatcı Mahallesi, Galata : 281 
kal‘a(lar) [/kılâ‘] : 4, 45, 51, 54, 81, 98, 100, 102, 

112, 114, 158, 190, 194, 204, 223, 293, 307, 
353, 382, 412, 465, 466, 566, 586, 655, 664, 
665, 667, 680, 686, 702, 727, 766, 803, 809, 
818, 820, 823, 839, 847, 900, 937, 954, 957, 
982, 1008, 1012, 1026, 1074, 1090, 1091, 
1106, 1126, 1131, 1134, 1166, 1194, 1222, 
1238, 1293, 1321, 1343, 1349, 1371, 1399, 
1409, 1419, 1420, 1476, 1580, 1637, 1638, 
1639, 1697, 1713, 1722, 1764, 1768, 1797, 
1805, 1827, 1840, 1897, 1925, 1927; — a‘dâ 
eline düşmek : 158; — al(ın)mak : 53, 54, 57, 
58, 59, 99, 102, 108, 260, 270, 668, 1708; —
 askeri : 292; — azeb ağaları : 151; — azebi : 
126; — bevvâbı : 439; — binâsı : 353, 682, 
727, 870, 872, 1048, 1375, 1482; — damlası 
(?) suyı : 1219; — dizdâr(lar)ı : 151, 189, 212, 
423, 684, 738, 788, 856, 1072, 1218, 1219, 
1232, 1678, 1827; — döğmek : 493, 1428, 
1429, 1658, 1731, 1879; — düşmek : 158; —
 eren(ler)i : 255, 404, 439, 705, 957, 1219, 
1260, 1372; — ereni gedüği : 957; — erenleri 
bölükbaşısı : 870; — feth u teshîri : 1215; —
 fethi : 87, 154, 158, 187, 260, 491, 492, 493, 
494, 497, 502, 517, 650, 668, 766, 901, 1575, 
1644, 1686, 1690; — gedüği : 296; — hâlî 
kalmak : 954; — halkı : 293, 1434; — harâb 
etmek : 851, 1584, 1708; — hıdmeti : 881; —
 hıfz u hırâseti : 1678, 1712; — hıfzı : 212, 
534, 549, 552, 756, 827, 954, 1025, 1576, 
1708; — istaburı içinde otluk yığmak : 1218; 
— istîlâsı : 1712; — kam‘ı : 87, 100; — keşfi : 
1678; — kethudâsı : 291, 839, 851; —
 köşebendi : 1678; — limanı : 146; — ma‘mûr 
etmek : 650, 1584, 1869; — muhâfazası : 125, 
126, 1029; — muhâfızları ulûfesi : 441; —
 muhâsarası : 26, 27, 108, 113, 146, 154, 168, 
492, 493, 494, 497, 517, 650, 668, 766, 847, 
901, 953, 954, 1207, 1210, 1215, 1427, 1434, 
1448, 1462, 1598, 1658, 1665, 1731, 1788, 
1980; — mühimmi : 831, 1935, 1939; —
 müstahfız(lar)ı : 81, 104, 125, 126, 529, 984, 
1361, 1489; — müstahfızları mevâcibi : 81; —
 müstahfızları tîmârları : 1249; —
 müstahfızlarını yoklamak : 1106; — nefer 
ağaları : 876; — neferi yeri tevcîhi : 194; —
 neferleri : 705, 1827; — nevbetci yeniçerileri : 
361; — nevbetcisi : 1063; — ta‘mîri : 55, 195, 
296, 586, 809, 954, 1482, 1553, 1678; —
 tahassunı : 158; — tedârüki : 187; — termîm ü 

ta‘mîri : 881; — teshîri : 502; — top(lar)ı : 
108, 1665; — topcıbaşısı : 788; — tüfengi : 
108; — u bikâ‘ : 534, 803, 1024, 1027; — u 
bikâ‘ yat u yarağı : 23; — varoşı : 293, 1489, 
1576; — voyvodası : 818; — yeri : 727, 872; 
— yıkmak : 1690; — yoklaması : 733; —
 zabtı : 119, 423, 1690, 1708; —da habs : 80, 
175, 218, 256, 414, 713, 800, 820, 964, 1071, 
1400, 1889, 1961; —da hıfz : 1560, 1880; —
dan sürilmek : 1434; —ya zarar : 1219, 1631 

Kalanka (?) karyesi, Böğürdelen : 1747 
Kalas İskelesi : 112, 114 
Kalavra (?): 1310 
kalay [/kalgay] : 834, 1312; — göndermek : 1371; —

 irsâli : 828, 832, 834; — talebi : 834; —
 tedârüki : 828 

kalb; — akça : 208, 311, 359, 406, 475, 1308; —
 altun : 208, 406; — ibrişim : 304 

Kalender, Bozdepe k., Budaközi kz. : 1447 
kalgay bkz. kalay 
kalıp : 208, 828, 832, 834; — etmek : 828 
kaliçe(ler) : 444, 632 
Kalikri karyesi, Üsküdar : 326; — bağları : 326; —

 halkı : 326 
kalite : 28, 149, 244, 810, 1916; — donad(ıl)mak : 

30, 38, 39, 664, 709; — imtihân etmek : 157; 
— irsâli : 157; — tebdîli : 664 

Kalkallu karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
kalkan : 732, 990 
Kalkancı karyesi, Babaeskisi : 1408 
Kalkandelen : 969 
Kalkanlu kªdîsı nâyibi : 317 
kallâb(lar) : 89, 208, 214, 311, 406, 473, 475, 713, 

715, 1622; — âlât ü esbâbı : 359; — esbâbı : 
406, 715; — hıfzı : 1783; —ı korutmak : 1438; 
—lar tutılmak : 1783; —lığa müte‘allik âlât : 
406; —lık : 88, 208, 713, 1308, 1444 

Kalnak (?) : 910, 1838; —Kal‘ası : 847 
Kaloş b. Radola, zimmî harâmî, Gelibolı : 144 
Kaloş Kethudâ, harâmî, Gelibolı : 144 
Kaluyan Damlar, voynuk-oğlı voynuk, Sofya kz. : 69 
Kalvine nâhiyesi, Midillü kz. : 302 
Kamengrad Kal‘ası : 738 
Kamer [/Atlu Ases], yaramaz avret, Sultângîrcâmi‘î 

mh., Galata : 281 
Kamer, maktûl câriye : 693 
kamış (su ölçüsü birimi) : 49, 1443 
kamışlık : 420 
kan; — sâbit olmak : 1091; — sâhibleri : 629 
kanatlu su sığırı arabası tedârüki : 1629 
Kandırı; — Kªdîlığı : 418, 457; — kªdîsı : 525, 633 
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Kanevi Kal‘ası : 292, 293 
kanlu : 982 
kantâr : 100, 152, 491, 493, 525, 535, 584, 627, 628, 

717, 739, 767, 828, 831, 832, 853, 854, 866, 
898, 987, 1001, 1014, 1016, 1044, 1059, 1126, 
1170, 1193, 1207, 1215, 1259, 1286, 1299, 
1312, 1348, 1371, 1428, 1497, 1641, 1658, 
1731, 1737, 1810, 1874, 1892, 1896, 1897 

kªnûn : 4, 16, 17, 36, 73, 80, 105, 171, 176, 177, 182, 
185, 204, 251, 254, 287, 321, 353, 354, 384, 
386, 390, 412, 414, 546, 564, 579, 591, 594, 
654, 661, 705, 716, 754, 761, 778, 790, 791, 
797, 808, 827, 836, 932, 934, 939, 955, 1009, 
1010, 1038, 1041, 1049, 1055, 1081, 1129, 
1187, 1198, 1254, 1305, 1310, 1344, 1384, 
1438, 1441, 1490, 1494, 1504, 1515, 1542, 
1552, 1569, 1582, 1586, 1659, 1680, 1893; —
 u defter : 143; — u deftere muhâlif : 932; —-ı 
kadîm : 66, 1496; —-ı münîf : 1361; —-nâme-i 
hümâyûn : 494, 546, 569, 576, 577, 611, 623, 
645, 646, 652, 654, 699, 701, 939, 1031; —a 
muğâyir : 467, 638, 850; —a muhâlif : 60, 66, 
80, 460 

kapluca; — ihzârı : 1837, 1839; — muzâyakası : 
1837 

kapu; — halkı : 796, 1866; —ya çık(ar)mak : 547, 
790; —ya oğlan çıkarmak : 1552 

kapuağası : 101, 971, 1136, 1231 
kapucıbaşı(lar) : 49, 277, 302, 745, 1736 
kapucı(lar) : 38, 101, 272, 421, 485, 1203, 1231, 

1248, 1320, 1555, 1576, 1736, 1825; —lar 
kethudâsı : 435; —lık : 1562 

kapudân : 30, 31, 38, 39, 102, 115, 149, 157, 178, 
189, 212, 227, 238, 244, 272, 320, 323, 329, 
330, 413, 441, 451, 462, 464, 473, 475, 554, 
666, 667, 717, 801, 802, 866, 954, 1168, 1300, 
1310, 1329, 1490, 1496, 1502, 1896, 1897, 
1898; — kethudâsı : 845, 1169, 1172, 1193; —
 ta‘yîni : 178, 767, 1794, 1853; —lık : 1284 

kapukethudâsı : 369, 425, 566, 591, 693, 722, 723, 
725, 726, 730, 756, 812, 1106, 1239, 1303 

kapukul(lar)ı : 787, 1092, 1346, 1518, 1637; —
 ağası : 38, 39; — bölüği : 38, 39 

kapular : 1496; —ın hıfzı : 1086 
Kapur serhaddi, Venedik : 1101 
kar : 410, 411, 469 
kâr ü kisb : 347, 420, 1893 
kâr-hâne : 735; — binâsı : 1286, 1348; — etdürmek : 

1205; — işçisi : 375 
Kara Boğdan : 491, 492, 493 
Kara Çavuş, Mısır çavuşlarından : 628, 739 
Kara Hoca, nâyib : 856 

Kara Sebeş : 27 
kara bkz. karu 
Kara, Şeylek k., Seferîhisâr : 1457 
kara sığır : 584, 941 
kara üzüm; — gemisi : 490; — tahmîli : 140 
karaağaç tahtaları tahmîli : 1877 
Karaağaç karyesi, Edirne : 314 
Karaağaç mezra‘ası, Zile : 638 
Karabâzergânlu karyesi, Tekfur Kªdîlığı : 1569 
Karaburun, Çeşme kz., İzmir : 131, 142 
Karaca : 265 
Karaca İskelesi bkz. Çetroz İskelesi 
Karacaköy karyesi, Sinob : 1475; — halkı : 1475 
Karacalar : 192; — nâyibi : 1141 
Karaçadır Ulus(ât)ı : 855, 857 
Karaçadırlu Aşîreti beyi : 855 
Karadağ kªdîsı : 1101 
Karadeniz : 554, 651, 913, 914, 992, 1853; —

 yalıları : 863; — yalıları kªdîları : 1168, 1170, 
1213 

Karadepe karyesi, Mihaliç ovası : 276 
Karaferye kªdîsı : 37, 400, 759, 787 
karagol bkz. karavul 
Karagöl mevzi‘i, Sinob : 256 
Karahay-ı Sağîr, Yahûdî, Karayi Cemâ‘ati'nden, 

İstanbul : 712 
Karahisâr : 1113; — beyi : 346, 1071; — derbendi : 

1733; — kªdîsı : 572 
Karahisâr-ı Develü kªdîsı : 1481 
Karahisâr-ı Sâhib : 1112, 1114; — dizdârı : 1113; —

 kªdîsı : 2, 312, 445, 741, 1113; — piyâde 
beyi : 160; — piyâdeleri : 160; — sancağı 
sipâhîleri : 1041; — (sancak)beyi : 2, 33, 461, 
611, 623, 741, 757, 879, 939, 1076; —
 sübaşısı : 1113; — yayaları beyi : 2, 194, 195 

Karahisâr-ı ŞarkΩ : 199, 1400; — kªdîları : 447; —
 kªdîsı : 338; — keferesi : 338; — sancağına 
kadar kªdîlar : 768; — sancağının tahrîri : 
1611, 1612; — (sancak)beyi : 447, 757, 879; 
— sipâhîleri : 447, 1041 

Karaman (vilâyeti) : 477, 611, 631, 784, 785, 862, 
900; — askeri : 1404, 1866, 1902; —
 beylerbeyisi : 197, 247, 368, 477, 546, 569, 
624, 632, 634, 693, 698, 732, 771, 783, 784, 
785, 797, 858, 862, 879, 1049, 1081, 1324, 
1404, 1512, 1547, 1616, 1772, 1866, 1902; —
 beylerbeyisi kethudâsı : 632, 1049; —
 beyleri : 624, 732, 785, 797, 862, 1404; —
 çavuşları : 1866; — çavuşları defteri : 477; —
 çavuşları tîmârı : 477; — elviyesi : 611; —
 erbâb-ı tîmârı : 1310; — sipâhîleri : 797; —
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 tezkirelü sipâhîleri : 1049; — tezkiresüz 
sipâhîleri : 784, 797, 1049, 1081; — vilâyeti 
mehâyifi : 369; — vilâyeti mehâyifinin teftîşi : 
263; — zü‘amâsı : 1310; —'a kadar yol 
üstündeki kªdîlar : 1070, 1902; —'ın hıfz u 
hırâseti : 784, 797; —'ın hıfzı : 1049, 1081 

Karaman, Hacı, zimmî kassâb, İstanbul : 524 
Karamânlu karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
Karamürsel (kazâsı) : 308, 672 
karamürsel : 29, 452 
Karapınar : 1546; — Konağı : 1607, 1730; — Konağı 

zahîresi : 1679, 1693 
Karasu karyesi, Sinob : 1445, 1475; — halkı : 1445, 

1475 
Karasu Yenicesi bkz. Yenice-i Karasu 
Karaulus (Aşîreti/tâyifesi) : 855, 857, 1451 
Karaulus sancağının tahrîri : 855, 857 
Karaur halkı : 894 
karavul [/karagol] : 901, 1549; — koymak : 803; —

 tarîkı : 1134 
Karayazıcı, Sübaşı, mahbûs, Divriği : 80, 135 
karayel : 633 
Karayi Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati, Mahalle-i Frenk, 

İstanbul : 712, 1507; — sübaşıcısı : 712 
kârbân; — basmak : 1298, 1343; — urmak : 1194; —

sarây binâsı : 88, 264, 527, 712, 1063, 1546, 
1596, 1621, 1625, 1627, 1628 

karburlatmak : 750 
Karesi; — sancağı/livâsı : 354, 1196; — piyâde beyi : 

160; — piyâdeleri : 160; — sancağı kªdîları : 
355, 1182, 1196; — (sancak)beyi : 611, 623, 
757, 879, 1196; — (sancak)beyi kethudâsı : 
1182, 1196 

kargı : 271 
Karışduran : 1542; — Konağı : 1153, 1154, 1332, 

1383; — Konağı zahîresi : 1153, 1154; —
 Yurdı : 1561, 1566 

Karîn-âbâd; — kªdîsı : 231, 1088, 1111, 1161, 1382, 
1406, 1483, 1601; — kªdîsı nâyibi : 1111 

Karine; — dizdârı : 1272; — Kal‘ası, Avlonya : 1272 
Kariye Kal‘ası, Rodos : 851; — kethudâsı : 851 
Karlıili; — livâsı : 1293; — emvâl-i hâssa nâzırı : 

709; — kªdîsı : 709; — (sancağı) kªdîları : 588, 
1254; — sancağı mukªta‘âtı : 1336; —
 (sancağı) nâzırı : 1340, 1963; —
 (sancak)beyi : 328, 329, 512, 588, 624, 654, 
709, 862, 881, 1254; — yalılarının hıfzı : 512 

Karlıoğulları, yeniçeri katli zanlısı, Gümülcine : 172 
Karol, Nemçe kralının kardeşi : 953 
Kartal karyesi; —bağları : 326; — halkı : 326 
Kartene, Mora : 150; — kªdîsı : 150 

karu [/kara, kuru, kurı] : 122, 161, 849, 935, 995, 
1038; — seferi : 611, 623; —ya çıkmak : 1095, 
1318; —ya gaybet : 1095; —ya urmak : 580, 
866, 1337, 1699 

Karye-i Köy karyesi : 1445; — halkı : 1445 
karye(ler) [/kurâ ] : 11, 182, 216, 224, 870, 1490, 

1744; — ahâlîsi : 28, 563; — basmak : 247; —
 gâreti : 28, 33, 38, 39, 115, 725; — hâlî 
olmak : 11; — halkı : 311, 365, 441, 463, 663, 
898, 1789; — halkı ihrâcı : 1445, 1576; —
 halkı perâkende olmak : 1979; — halkı 
sürgüni : 1576; — halkına te‘addî : 719; —
 halkını ıdlâl : 1383; — halkını rencîde etmek : 
345; — harâb kalmak : 1686; — harâbı : 1017; 
— hıfzı : 534, 549, 552; —-i hâss-ı atîk : 15; 
— icâresi : 555, 616; — ihrâkı : 260; —
 iltizâm etmek : 1577; — kasaba olmak : 1198; 
— keferesi : 107, 1689; — kethudâsı : 635; —
 mahsûlâtı : 5; — muhâfazası : 28; —
 perâkende olmak : 6; — re‘âyâsı : 112, 114, 
125, 881, 1066; — re‘âyâsına te‘addî : 126; —
 rüsûmı : 5; — sipâhîsi : 638, 754, 1010; —
 ta‘mîri : 296; — tevcîhi : 857; — vermek : 
855; — vü mezâri‘ : 66; — zabtı : 13; —
 zevâyidi : 5 

karz : 941; — almak : 1248; — tarîkı ile arpa 
verilmek : 1931; —-ı şer‘î : 435 

kasaba [/kasabât] : 209, 216, 226, 256, 390, 1554, 
1833; — ahâlîsi : 563; — bâzârı : 662; —
 emîni : 1819; — hıfzı : 1182; — kassâbları : 
417; — re‘âyâsı : 114, 125; — re‘âyâsına 
te‘addî : 126; — voyvodası : 1951; —lar 
halkı : 663; — u kurâ : 630 

kasabât bkz. kasaba 
Kªsım Ağa, Südde-i Sa‘âdet Ağası, dârende : 19 
Kªsım b. Abdullah, Çatalca : 86 
Kªsım Bey : 1029 
Kªsım Bey, Dukagin Beyi, vilâyet tahrîrine me’mûr : 

701, 1055, 1056, 1174 
Kªsım Bey, Eğil Hâkimi : 1498 
Kªsım Çavuş : 659 
Kªsım Kethudâ, İl Emîni, Mohaç : 376 
Kªsım Papla, Kıbtî, Hariho Cemâ‘ati, Katekazerlü 

mh. (?), Sidrekapsi : 358 
Kªsım, Bölükbaşı, Kapucı : 1040 
Kªsım, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1894 
Kªsım, Erbil sancakbeyinin amuca-zâdesi : 564 
Kªsım, eşirrâ, Belvîrân kz. : 368 
Kªsım, kªtil, Zeydânî k., Şâm : 729 
Kªsım, Kefe Sancakbeyi : 505 
Kªsım, Köprülü kªdîsının âdemi : 1235 
Kªsım, oğlan cem‘ine me’mûr, Semendire : 869 
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Kªsım, Pınarhisâr kªdîsının karındaşı : 1110 
Kªsım, sâbık Beyrût Kal‘ası Dizdârı : 1232 
Kªsım, sâbık Divriği Sancakbeyi : 80, 135 
Kªsım, Tegeltici, kªtil, Diyârbekir : 381, 387 
Kªsım, Türkân, Mîr-i Huccâc : 1239 
Kªsım, Üveys oğlı, Çavuş-zâde : 787, 863 
Kªsım, za‘îm, Seferîhisâr : 695, 1355 
Kªsımpaşa Hammâmı, Edirne : 88 
Kasirik Kal‘ası; — dizdârı : 1827; — neferleri : 1827 
Kasrıkalan karyesi, Ohri kz. : 1124 
kassâb : 75, 417, 524, 1040, 1078, 1251, 1506; —

 defteri : 1508; — gaybeti : 1647; — kefîli : 
1398; — sermâyesi : 714, 1276; — sermâyesi 
cem‘i : 1433; — ta‘yîni : 1244, 1398, 1647; —
 yazılmak : 712, 714; —lık (hıdmeti) : 524, 
714, 1507, 1508, 1647 

Kassâbvîrânı karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
kassâmlar : 279 
Kastamonı (sancağı/vilâyeti) : 176, 177, 184, 1582; 

— (sancak)beyi : 182, 185, 444, 611, 757, 879, 
890, 976, 1089, 1090, 1227, 1327, 1478; —
 beyi kethudâsı : 176, 177, 1089, 1090; —
 dizdârı : 1090, 1227; — etrâfındaki 
sancakbeyleri : 176; — Kal‘ası : 1090; —
 kªdîsı : 626, 1227, 1231, 1327; —
 livâsı/sancağı kªdîları : 182, 1090 

Kaş kazâsı, Tekeili : 660, 1006 
Kaşa : 54, 649; — kapudânı : 953 
kâşif : 1678 
Kaştel Kal‘ası, Klis : 412 
kat‘; —-ı tarîk : 263, 365, 463, 1224; —-ı uzv : 1196, 

1254; —-ı yed : 1628 
katar : 944 
Katekazerlü (?) Mahallesi, Sidrekapsi : 358 
katır : 192, 193, 205, 631, 694, 1473, 1474; —

 gâreti : 105; — sirkası : 201 
Kâtib Hasan Babası, Divriği Alaybeyisi Ali'nin 

akribâsı : 205 
kâtib [/ketebe] : 2, 5, 17, 43, 68, 107, 152, 172, 204, 

256, 334, 378, 382, 386, 407, 450, 470, 683, 
705, 754, 778, 791, 801, 812, 869, 900, 947, 
975, 1018, 1107, 1112, 1171, 1175, 1202, 
1265, 1282, 1326, 1338, 1354, 1374, 1577, 
1625, 1630, 1657, 1792, 1793, 1858, 1934, 
1935; — defteri : 754; — ta‘yîni : 625, 683 

kªtil(ler) : 36, 163, 256, 273, 478, 659, 729, 843, 893, 
904, 958, 1017, 1191, 1204, 1309, 1444, 1786; 
— şerîki : 1733 

katl(etmek) : 20, 25, 36, 44, 48, 94, 105, 109, 120, 
137, 141, 144, 163, 172, 179, 186, 188, 192, 
193, 210, 219, 247, 248, 254, 255, 256, 259, 
267, 273, 292, 293, 311, 335, 354, 368, 384, 

387, 390, 422, 432, 438, 441, 442, 478, 506, 
629, 659, 672, 693, 695, 725, 729, 806, 824, 
894, 958, 974, 983, 1006, 1060, 1106, 1139, 
1191, 1196, 1204, 1224, 1290, 1309, 1343, 
1355, 1367, 1384, 1400, 1457, 1473, 1474, 
1523, 1526, 1564, 1700, 1714, 1733, 1786; —
olunmak : 2, 1018, 1037, 1138, 1786, 1787; —
 zanlısı : 553; —-i nefs : 284, 302, 365, 463, 
506, 1017; —-i nüfûs : 236, 241, 749, 1301, 
1384, 1451, 1473, 1478; —e kasd : 163, 1087; 
—e mübâşeret : 468 

katunî aba : 271 
kavâ‘id-i sulh u salâh : 1377 
Kavala : 60, 984; — dizdârı : 31, 567; — kªdîsı : 31, 

464, 473, 475, 488, 787; — kapudânı : 30, 31, 
38, 39, 115, 149, 157, 189, 212, 238, 244, 462, 
464, 473, 554, 558, 559, 567, 974, 984, 1490; 
— kapudânı küyegüsi : 475 

Kavlar Yurdı : 1918, 1924 
Kavsî b. Harkoş, za‘îm, Zeydânî k., Şâm : 729 
kavvâs : 1686 
Kay karyesi, Molova kz. : 142 
Kaya, Kilise k., Kengırı lv. : 163 
Kaya, zimmiyye, maktûl Ahi'nin zevcesi, Brayil : 20, 

25 
kayd ü bend : 35, 86, 131, 142, 172, 192, 295, 302, 

351, 507, 583, 635, 643, 700, 738, 740, 754, 
806, 975, 978, 1005, 1233, 1291, 1349, 1400, 
1402 

kayık : 112, 114, 126, 169, 1037, 1199, 1201, 1347, 
1651; — binâsı : 1167, 1543; — ta‘yîni : 169; 
— ücreti : 169; — yap(dur)mak : 1167 

Kayınhor karyesi, Edirne : 88 
Kayıtbay Vakfı bkz. Sultân Kayıtbay Evkªfı 
Kayıtbay, Solakoğlı, âsî harâm-zâde : 565 
kªyim-makªm : 771; — ta‘yîni : 23 
Kaykala (?) : 1133 
Kayseriyye : 1049; — beyi kethudâsı : 1370; —

 kªdîsı : 183, 188, 626; — muhâfazası : 783, 
784, 1370; — muhâfızı : 797; — sancağı 
sipâhîleri : 783; — (sancak)beyi : 183, 624, 
783, 797, 879, 1081, 1384; — tezkiresüz 
sipâhîleri : 797; — tezkiresüz tîmârları : 1081; 
— Zindânı : 188 

Kaysî eşirrâ : 428 
Kaytas : 1080 
Kaytas, Başbuğ : 686 
kazâ : 134, 852; — halkı : 617; — mültezimi : 678; 

—dan azl : 1248 
Kazak Hân : 94; —'ın oğlı : 94 
Kazaklar : 818 
Kazancı, kâfir : 1791 
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kazâyâ : 148; — defteri : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 18, 351, 352, 1084, 1147, 1858, 1861, 
1862, 1863; — mahvı : 1007; —-yı şer‘iyye : 
66, 211 

Kazdağı : 1821 
kazgan : 100, 1014 
kazığa ur(dur)mak : 351, 941 
kazık : 1689, 1962 
kazma : 666, 993, 1207, 1731, 1790, 1850, 1859, 

1879, 1938, 1942, 1953; — irsâli : 1215; —
 tahmîli : 1861 

Kazvin bkz. Gazvin 
kazzâz : 1040 
kebe; — cem‘i : 401; — salmak : 401 
kebîr beylerbeyilik tarîkı : 710 
Kebsud kªdîsı : 1141 
keçe; — bey‘i : 902; — irsâli : 1530; — muzâyakası : 

902; — tedârüki : 1530 
Keçebaş : 94 
keçi : 342; — kaçurmak : 343 
 
Kedeğara [Vezîrköprü] sipâhîleri : 1556 
kefâlet : 325, 1312 
Kefe (sancağı) : 505, 1538, 1539; — beyi : 423, 480, 

495, 506, 994, 1010, 1200, 1201, 1284, 1538, 
1539, 1580; — beyi kethudâsı : 458, 466, 1246 

Kefe hânı bkz. Tatar hânı 
Kefer-âm karyesi, Şâm : 729 
Kefer-tâb nâhiyesi, Ma‘arra sn. : 218 
kefere bkz. kâfir 
kefîl [/küfelâ] : 4, 62, 141, 273, 292, 293, 325, 349, 

366, 713, 779, 787, 1122, 1146, 1398, 1484, 
1537, 1735, 1825; — almak : 34, 202, 1692, 
1894; — olmak : 420, 632, 1098, 1357; —
 talebi : 663; — yazılmak : 787; —e 
ver(il)mek : 2, 34, 103, 355, 383, 444, 499, 
528, 634, 779, 893, 904, 1018, 1062, 1173, 
1317, 1692, 1733, 1821, 1825, 1953; —
le(ndür)mek : 626, 1700; —lü âdem habsi : 
384; —süz ırgad : 663; —süz ırgad 
kullandurmamak : 1527; —süz levend tâyifesi : 
663; —ün-bi'l-mâl : 421, 1368 

Kefken İskelesi, Kandırı : 633 
Kekönük (?) atlubaşısı : 733 
Kelâm-ı Kadîm : 1310 
kelek : 828, 830, 832, 1359, 1371, 1964, 1965, 1967, 

1969 
Kelhûr; — dağları : 1105; — tâyifesi : 690 
kelimeteyn-i şehâdeteyn : 86 
Kemah; — kazâsı : 705; — Kal‘ası dizdârı : 1827; —

 Kal‘ası neferleri : 1827 

Kemâl : 181 
Kemâl b. Hamza, İzdin Kal‘ası erenlerinden : 1372 
Kemâl b. Muslihiddîn, İzdin Kal‘ası erenlerinden : 

1372 
Kemâl Bey, Ehlüddînoğlı : 1902 
Kemâl, Abdullahoğulları'ndan, ehl-i fesâd : 1889 
Kemâl, İçil Sancağı Alaybeyisi : 263 
Kemâlağa Kârbânsarâyı : 1546, 1628; — Konağı : 

1518, 1621; — Yurdı : 1596, 1625, 1627 
Kemâller karyesi, Çorlı : 528 
kemândâr : 119; — Kürd irsâli : 353 
Kemânlu karyesi, Çorlı : 1577 
kemend : 1062; —-endâz : 1964; —-endâz 

göndermek : 1965; —-endâz ihzârı : 1965; —
ci : 363 

Kemer İskelesi : 364 
Kemer, Migalkara : 1629 
Kemhıs kªdîsı : 1357 
Kenâr-ı Niş [/Niş Kenârı]: 1561, 1607; — Konağı : 

1746, 1773; — Konağı zahîresi : 1568, 1746, 
1773 

kendir; — hıdmeti : 1430; — erişdürmek : 845; —
 tahmîli : 845 

Kendirlü karyesi, Bâzârcık : 1063 
Kengırı (kazâsı/sancağı) : 192, 201, 1224, 1301, 

1582; — beyi kethudâsı : 163, 192; — kªdîsı : 
163, 1224; — sancağı askeri : 623; —
 (sancak)beyi : 193, 201, 611, 617, 623, 757, 
879, 918, 1065, 1224; — sipâhîleri : 201 

Kenîse karyesi, Kengırı lv. : 163 
kenîse [/kilise] : 1490, 1522; — binâsı : 313; —

 câmi‘ olmak : 1490; — hedmi : 313, 674; —
 ihdâsı : 286, 674; — kilitlenmek : 313; —
 ruhbânları : 130; — ta‘mîri : 286; —
 yıkdurmak : 674; —lerin esâmî defteri : 674; 
—lerin teftîşi : 674 

Kenîse, Klis : 412; 
Kenîselü karyesi, Alasonya : 487 
Kerecin (?) : 441 
Kerehalîl (?) Konağı : 1670 
Kerek (sancağı/livâsı) : 105; — beyi : 105 
Keremmân (?) karyesi, Nablûs : 1321 
Keren karyesi, Buka nh. : 254 
Kerend sancağının tahrîri : 855, 857, 1630 
kereste : 427, 545, 562, 583, 592, 597, 727, 864, 924, 

1110, 1167, 1220, 1283, 1299, 1440, 1577, 
1629; — al(dur)mak : 1577, 1601, 1919; —
 biçmek : 836; — cem‘i : 1093; — çekmek : 
905; — gelmek : 1600; — göndermek : 229, 
1601; — hıdmeti : 836; — hıfzı : 866; —
 ihzârı : 364, 451, 518, 527, 837, 1231, 1688, 

 



374 5  N U M A R A L I  M Ü H İ M M E  D E F T E R İ  

1694, 1763, 1845, 1846; — indür(il)mek : 229, 
562, 637, 748, 837, 875, 896, 1430, 1600; —
 irsâli : 472; — kes(dür)mek : 583, 748, 836, 
905, 1217, 1688, 1962; — muzâyakası : 446, 
527; — sürmek : 836, 1938; — ta‘yîni : 1430; 
— tahmîli : 229, 364, 451, 633, 896, 1945; —
 taşımak : 1243; — tedârüki : 527, 706, 1016, 
1231; — teklîfi : 562; — tevzî‘i : 1600; —
 yüklemek : 472 

Kerîmüddîn, Mescid-i Aksâ İmâmı, Şeyhu'l-Harem, 
bâzergân : 1248 

Kerkil; — sancağı : 36; — sancakbeyi : 36 
Kerne (?) tâyifesi : 1066 
Kerş suyı : 154, 158, 170, 260 
kesim; — etmek : 78; — tahmîli : 1066; — kesmek : 

1248 
Keskin nâhiyesi, Kırşehri : 1324; — halkı : 1324 
kesret-i hıdmetden zayıf düşmek : 1278 
Kestenbolı karyesi, Ergene kz. : 1138 
Kesterye; — kasabası, Selânik : 360, 1328; —

 dizdârı : 1249; — kªdîsı : 674, 787, 912, 1260; 
— Kal‘ası erenleri : 1260; — Kal‘ası 
müstahfızları tîmârları : 1249; — keferesi : 
1328 

Keşan; — Kªdîlığı : 109; — kªdîsı : 341, 453, 538, 
595, 882, 1161, 1629 

keşf : 1678 
keşîş : 367, 487; — habsi : 442; — katli : 442; —e 

iftirâ : 442; —ler âmili : 912 
ketebe bkz. kâtib 
kethudâ*; — habsi : 880; — ıtlâkı : 476; — vekîl-i 

harcı : 1491; —lığı alınmak : 223, 1252; —
lıkdan ref‘ : 167, 204 

Kethudâoğlı, zimmî ehl-i fesâd, Aynalu k. : 318 
Kethudâyeri Bölüği, Budun : 283 
ketmiyyât : 444 
Keyhüsrev Bey, Mazgird Beyi : 1029 
Keykâvus, Za‘îm, Serdâr : 1029 
keyletdürmek : 856 
Keyvân, Akkirman Beyi Kethudâsı : 1564, 1579, 

1580, 1583 
Keyvân, Çavuş-oğlı, Zihne : 1651, 1652 
Keyvân, İbrâhîm Bey Kethudâsı : 261, 1492, 1495 
Keyvân, Kapuağası Yâ‘køb'un kulı : 101 
Keyvân, paşa âdemi : 527 
Kıbrıs (cezîresi) : 198, 660, 1006 
Kıbtî : 358 
kılâ‘ bkz. kal‘a 
Kılıç b. Ali, arabacı, kªtil, Bıyıklu k., Ruskasrı kz. : 

983, 1018 

kılıç : 22, 25, 158, 187, 198, 271, 444, 729, 1018; —
 çekmek : 205, 207, 919; — çıkartmak : 754; 
— havfı : 1476; — irsâli : 154; — konılmak : 
872; — koyılmak : 727; — kuşanmak : 1342; 
— sıyırmak : 1983; —dan geçürmek : 466; —
la yürümek : 1342 

kılıç tîmârı : 850 
Kılıç, katl zanlısı, Burgos : 1204 
Kınalı adası kªdîsı : 308 
Kır (?) kªdîsı : 1161 
kırâ’et-i Furkªn : 1555 
Kırankol; — 1607; — Konağı kªdîsı : 1593 
Kırcalu Cemâ‘ati : 1442 
Kırçova kªdîsı : 621, 787 
Kırka hâsları : 776 
Kırkkilise : 337, 1257; — beyi : 699, 701, 798, 1392; 

— kªdîsı : 231, 691, 1088, 1111, 1157, 1158, 
1186, 1225, 1382, 1406, 1600; — kªdîsı 
nâyibi : 1111 

kırmızı; — çuka : 1030; — sof kaftan : 444 
Kırşehri; — sancağı : 940, 1324; — beyi sipâhîleri : 

1529; — Beyliği berâtı : 1545; — kªdîsı : 771; 
— mîr-livâsı kªyim-makªmı : 771; —
 (sancak)beyi : 611, 624, 879, 940, 1049, 1076, 
1081, 1490, 1545 

kısâs : 120, 559; — talebi : 248 
kısmet : 279 
kısrak : 761, 793 
kış : 340, 389, 491, 896; — ziyâde olmak : 970; —

lamak : 403, 409, 494, 576, 578, 699, 1138, 
1516 

kışla(k) : 171, 232, 691; — binâsı : 171 
kıt‘a hıdmeti : 1434 
kıtlık : 1336 
kız : 182, 1474; — ayartmak : 32; — çekmek : 1400, 

1720; — tasarrufı : 1474 
Kızılağaç kªdîsı : 1111, 1161, 1225; — nâyibi : 1111 
Kızılağaç Yenicesi kªdîsı : 1088, 1186, 1405, 1514 
kızılbaş : 94, 256, 1142, 1296, 1526; — beyleri : 690; 

— ehibbâsı : 1401; — teftîşi : 1401; —lık 
töhmeti : 103 

Kızılca müsellemler : 250, 798 
Kızılcahisâr : 866; — dizdârı : 866 
Kızıltaylu (?), ehl-i fesâd : 1400 
kîle : 106, 496, 570, 667, 707, 753, 772, 865, 897, 

924, 942, 970, 1024, 1026, 1028, 1042, 1050, 
1162, 1242, 1256, 1281, 1394, 1513, 1653, 
1719, 1739, 1833, 1881, 1979 

kîse : 31, 71, 76, 161, 219, 248, 252, 280, 347, 420, 
421, 512, 563, 650, 697, 806, 1016, 1108, 
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1165, 1201, 1210, 1425, 1432, 1548, 1654, 
1686, 1699, 1825 

kiçirek gemi : 85 
Kiğı Ma‘deni : 1133 
Kilâr-ı Âmire : 762, 1971; — emîni : 1046 
Kilataşı, Klis : 412 
Kili : 112, 114, 714; — kªdîsı : 127, 714, 945, 1088, 

1223; — Kal‘ası : 112, 114; — Kal‘ası 
azebleri : 125, 126; — Kal‘ası müstahfızları : 
125, 126; — sınurı : 1564 

Kilis; — kªdîsı : 267; — (sancak)beyi : 267, 394, 
849, 1064; — sancakbeyi kethudâsı : 849 

kilise bkz. kenîse 
Kingedik, harâmî, Dirak k., Ohri : 1124 
Kinkola : 1124 
kirâ : 508, 520, 743, 935, 944, 1577, 1844; —

 akçası : 1046; — bârgîrleri : 1001; — deyni : 
519; — ile donbaz tutmak : 1176; — tarîkı : 
616 

kirâ davarı : 860, 1014, 1530; — ihrâcı : 860; —
 muzâyakası : 863; — tedârüki : 860 

Kirakos [/Gedas] karyesi, Sinob : 1445, 1475; —
 halkı : 1445, 1475 

kireç; — ihrâkı : 245; — ihzârı : 446; —
 muzâyakası : 1629; — taşımak : 1629; —
 tedârüki : 446; — yakmak : 881; —ci ihrâcı : 
245 

Kiremidlik, İstanbul : 524 
Kiremitcioğlı Mahallesi, Burusa : 1446 
Kirihisâr karyesi, Yenişehir : 1063; — imâmı : 1063 
kiriş : 1877; — işletdürmek : 1862; — tahmîli : 1862 
Kirmânî, harâmî gurbet tâyifesinden : 1224 
Kirmasti : 653, 763; — nehri : 544 
Kirvar Kal‘ası : 1420 
Kiryako Mihal, kaçak neccâr, İstravik kz. : 308 
Kiryako, neccâr, İznikmid kz. : 308 
kitâb : 1534; —-ı vakf : 935; —a şetm : 1364 
kitâbet : 5, 7, 18, 107, 200, 316, 470, 778, 1174, 

1265, 1456, 1869; —den ref‘ : 316, 754, 1175 
Kite kªdîsı : 44, 62, 124, 210, 234, 240, 289, 345, 

544, 653, 658 
Kiyâset (?) karyesi, Nablûs : 1321 
kizb ü telebbüsât : 439 
Klis (sancağı/livâsı) : 433, 697, 803, 1869; —

 alaybeyisi : 412; — beyi kethudâsı : 1345; —
 Kal‘ası ahâlîsi : 412; — re‘âyâsı : 811; —
 sancağı dizdârı : 396; — sancağı kªdîları : 220, 
811; — sancağı sol-kol alaybeyisi : 536; —
 sancağı sübaşısı : 100; — sancağının tevcîhi : 
551; — (sancak)beyi : 87, 100, 390, 397, 412, 
701, 776, 806, 811, 1345, 1549, 1551, 1723, 

1764, 1869, 1927, 1928; — (sancak)beyi 
voyvodası(ları) : 390, 806, 1345; — serhaddi : 
1723 

knez(ler) : 756, 1768, 1864, 1927, 1941, 1953; —
 cem‘i : 414; — cem‘iyyeti : 1715 

Kobaş; — İskelesi, İzvornik : 296; — İskelesi 
hâsları : 296; — kªdîsı : 642 

Kobran karyesi, Ruskasrı kz. : 1122 
Koca b. Hâbil, celeb : 485 
Koca Usta bkz. Mehmed, Hacı, Zerbâftcı 
koca voynuk : 793 
Kocabeykuzı : 90 
Kocacık yörükleri sübaşısı : 798 
Kocaili; — beyi yasakcısı : 1063; — kªdîları : 748, 

913; — sancağı sipâhîleri : 913; —
 (sancak)beyi : 139, 485, 554, 558, 561, 563, 
611, 623, 637, 767, 913, 914, 936, 992, 1063, 
1168, 1177, 1366, 1521, 1574, 1636, 1788, 
1791, 1794, 1796, 1805, 1806, 1828, 1853, 
1865, 1897, 1916, 1917, 1937, 1954, 1961; —
 (sancak)beyi kethudâsı : 611, 767, 936, 1176, 
1177, 1179 

Koçaklu karyesi, Teke sn. : 291 
Koçanya (kazâsı) : 1893, 1911; — dağları : 1893; —

 kªdîsı : 1214, 1737, 1777, 1804, 1893, 1898, 
1899, 1900, 1911, 1929, 1956; — Ma‘deni : 
1737, 1810 

Koçhisâr (kazâsı) : 192, 193, 1787 
Koçi Çavuş, mütekâ’id Südde-i Sa‘âdet Çavuşı : 674, 

1328 
Koçi Meğlac, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 1328 
koçi : 1986; — ihrâcı : 1450 
Koçi, Cezâyir Çavuşı : 1963, 1972 
Koçi, za‘îm : 450 
Koçmanlu Cemâ‘ati, Ekrâd'dan, Ruha sn. : 929 
Koğrıbeli, Gelibolı : 635 
Koğur dağı : 144 
koğuşluk : 1629 
Kohac (?) Kal‘ası, harâbe, Klis : 412 
kolçak : 25 
Kolojvar hâfızı : 117 
Koloz bkz. Golos 
Komaniçe karyesi, Sofya kz. : 69 
Komenek (?) Konağı zahîresi : 1931 
Komoran Kal‘ası/Hisârı, harbî kal‘a : 1548, 1708 
konak(lar) : 1043, 1092, 1186, 1288, 1466, 1468, 

1514, 1518, 1519, 1546, 1561, 1567, 1608, 
1662, 1670, 1673, 1694, 1729, 1746, 1758, 
1763, 1802, 1830, 1838, 1847, 1849, 1856, 
1922, 1941, 1943, 1958, 1988; — arpası : 
1331, 1743, 1833; — etmeği : 1743, 1833; —
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 kªdîsı(ları) : 1020, 1561; — ta‘yîni : 1150, 
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 
1158, 1159, 1160, 1518, 1535, 1536, 1544, 
1568, 1570, 1590, 1593, 1607, 1608, 1621, 
1626, 1637, 1638, 1639, 1640, 1663, 1673, 
1674, 1693, 1706, 1743, 1746, 1748, 1749, 
1759, 1760, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 
1782, 1822, 1833, 1843, 1856, 1857, 1870, 
1907, 1908, 1931, 1984; — tezkiresi : 1670, 
1671; — yeri : 1020; — zahîresi : 1099, 1144, 
1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 1159, 1160, 1332, 1333, 1346, 
1383, 1535, 1536, 1544, 1562, 1568, 1570, 
1590, 1591, 1593, 1607, 1608, 1609, 1626, 
1627, 1632, 1637, 1638, 1639, 1663, 1673, 
1674, 1675, 1676, 1679, 1693, 1706, 1707, 
1744, 1746, 1748, 1749, 1751, 1753, 1758, 
1759, 1760, 1762, 1771, 1773, 1774, 1775, 
1777, 1781, 1782, 1812, 1822, 1824, 1833, 
1843, 1847, 1857, 1870, 1881, 1907, 1908, 
1910, 1931, 1959, 1960, 1984; —ların ıslâhı : 
1760; —ların ta‘mîri : 1773 

Konaş nâhiyesi, Filibe : 1669 
Kondoğlı Re‘îs, Mîrali adası : 1005, 1075, 1402 
Kondu Bey, Lipova Alaybeyisi, Başbuğ : 686 
Konrapa (kazâsı) : 875, 1115 
Konya (sancağı) : 247, 797, 862, 879, 1081; — hıfzı : 

1370; — Kal‘ası : 634; — kªdîsı : 626, 632, 
634, 693; — muhâfazası : 783; — sahrâsı : 
783, 797 

Kopan (sancak)beyi : 898, 1656, 1666, 1791 
Kopenik Menzili zahîresi : 1959, 1960 
Kora karyesi, Gelibolı kz. : 975 
Kora, kaçak neccâr, Tavşan adası : 308 
Koroşkarşa bkz. Koroşmarta 
Koroşmarta [/Koroşkarşa] Palankası, Solnok : 1410, 

1411, 1412, 1427, 1684, 1705 
korsan; — gemisi(leri) : 28, 30, 84, 216, 1318; —

 kâfir gemileri : 216; — levend kâfirleri : 115; 
— levend kaliteleri : 28 

Korşenik Karyesi Konağı : 1748, 1753; — zahîresi : 
1748, 1749, 1753; —'nın bulunduğı yerin 
kªdîsı : 1748 

koru(lar) : 663, 691, 919, 1292, 1962; —cı : 919, 
1369, 1703; —ya davar girmek : 1369; —ya 
te‘addî : 1292 

Kosta, harâmî, Gelibolı : 144 
Kosta, kaçak neccâr, Ereğli kz. : 308 
Kosta, kaçak neccâr, İznikmid kz. : 308 
Kostandin, kaçak neccâr, Haramarla kz. : 308 
Kostandin, kaçak neccâr, Mudanya kz. : 308 
Kostandin, kaçak neccâr, Tavşan adası : 308 

Kostaniçe Kal‘ası, Bosna : 87, 97, 98, 100 
Kostantıniyye : 1, 4, 25, 49, 54, 63, 68, 78, 93, 102, 

105, 142, 146, 157, 161, 166, 205, 207, 210, 
223, 229, 232, 236, 242, 253, 259, 264, 267, 
273, 283, 289, 307, 336, 363, 369, 400, 439, 
444, 451, 465, 484, 491, 497, 530, 545, 569, 
611, 620, 632, 663, 688, 729, 801, 869, 939, 
1010, 1062, 1139, 1201, 1238, 1252, 1270, 
1276, 1292, 1304, 1358, 1378, 1399, 1435, 
1440, 1449, 1458, 1461, 1482, 1493; —
 muhâfazası : 1517 

Kostantin Voyvoda, İstefan Voyvoda'nın oğlı : 1623, 
1653 

Koş Kªdîlığı : 1130 
kovan : 143, 941 
Koveş, âsî re’îsi, Dukagin : 254 
kovuş evi; — gönderilmek : 229; — ihzârı : 229; —

 indürmek : 229; — tahmîli : 229 
Koyluc : 1487, 1557, 1711 
koyun : 70, 77, 143, 164, 287, 342, 787, 1260, 1405, 

1406, 1580, 1608, 1849, 1855, 1939, 1979; —
 ağılığı : 691; — almak : 417; — bakªyâ 
defteri : 159; — bakªyâsı : 231; — beslemek : 
1488; — bey‘i : 341, 343, 344, 965, 969, 1117, 
1245, 1841; — bişürmek : 735; —
 boğazla(t)mak : 333, 921; — boğazlayan 
kassâb : 1508; — celebi : 1769; — cem‘i : 889; 
— çobanı : 62, 1564, 1580; — defteri : 209, 
231, 1088, 1514, 1691, 1807, 1903; — emîni : 
159, 209, 343, 524, 712, 787, 852, 952, 1088, 
1111, 1244, 1245, 1251, 1257, 1276, 1382, 
1405, 1433, 1506; — eti : 333; — gâreti : 38, 
39, 365, 485, 723; — getürmek : 777, 1257; —
 göndermek : 159, 231, 341, 1258; — gübresi : 
681; — hakcıları : 467; — hakkı : 840; —
 hârice gitmek : 333; — hıdmeti : 164, 250, 
337, 481; — hıfzı : 1797, 1798; — ihrâcı : 107, 
127, 159, 209, 231, 787, 852, 952, 1088, 1111, 
1186, 1382, 1640, 1691, 1797, 1799, 1807, 
1808, 1809, 1811, 1829, 1843, 1855, 1867, 
1884, 1895, 1903, 1920, 1947; — ihzârı : 
1117, 1162, 1488, 1514, 1544, 1604, 1640, 
1691, 1797, 1798, 1807, 1808, 1841, 1850, 
1941; — irsâli : 231, 339; — kassâbı ta‘yîni : 
1508; — kırmak : 1580; — muzâyakası : 127, 
533, 1162, 1514, 1604, 1941; — nâ-bedîd 
olmak : 337; — ocakları : 755, 1579; —
 otlağı : 691; — perâkende olmak : 333, 341; 
— satdurmamak : 339; — sirkati : 365, 463, 
777, 959; — sür(dür)mek : 159, 209, 250, 341, 
787, 965, 969, 1088, 1117, 1225, 1257, 1514, 
1691, 1807, 1811, 1841, 1884, 1920, 1947; —
 sürüsi : 337, 1580; — ta‘yîni : 787, 952, 1088, 
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1514; — tahmîli : 107; — tahrîri : 787; —
 takdîri : 852, 1088, 1111; — tedârüki : 965, 
1488, 1514, 1604, 1691, 1799, 1941; — telefi : 
344, 852; — üretmek : 127; — ver(il)mek : 
533, 1506; — yağma etmek : 288; — yazmak : 
107, 952, 969; — zâyi‘i : 344, 787, 852 

kozalak : 71, 76, 161, 219, 248, 252, 650, 1165, 
1194, 1201, 1425, 1432, 1548, 1825, 1925 

köle : 1203 
kömür irsâli : 606 
köprü : 100, 170, 174, 412, 426, 432, 642, 782, 813, 

853, 1102, 1468, 1546, 1567, 1604, 1606, 
1615, 1630, 1640, 1727, 1728, 1746, 1757, 
1760, 1784, 1785, 1797, 1809, 1830, 1848, 
1860, 1927, 1954, 1982, 1983, 1988; —
 atdurmak : 1802; — binâsı : 245, 264, 420, 
440, 472, 571, 626, 1097, 1217, 1220, 1379, 
1488, 1662, 1693, 1747, 1760, 1790, 1797, 
1798, 1803, 1834, 1836, 1845, 1871, 1872, 
1873, 1888, 1900, 1918, 1922, 1923, 1938, 
1941, 1944, 1950, 1962, 1982, 1988; — binâsı 
levâzımı : 1912; — bozılmak : 1894; —
 döşemesi : 923, 1834, 1919, 1962; —
 hıdmeti : 1102, 1275, 1287, 1790, 1888, 1920, 
1938; — hıfz u hırâseti : 642; — inşâsı : 1945; 
— kazığı : 1962; — kur(ıl)mak : 1662, 1694, 
1744, 1757, 1763, 1784, 1788, 1797, 1798, 
1802, 1803, 1831, 1832, 1834, 1845, 1871, 
1876, 1877, 1894, 1895, 1925, 1946; —
 kurdurmak : 1744, 1757, 1831; — levâzımı : 
1217, 1220, 1747, 1797, 1836, 1871, 1877, 
1923; — levâzımı tedârüki : 1872; —
 meremmâtı : 1923; — meremmeti : 1097; —
 mi‘mârı : 1871, 1873; — sepeti : 1876, 1877; 
— ta‘mîri : 1097, 1409, 1468, 1488, 1773; —
 tebdîli : 440; — tedârüki : 1597; — termîmi : 
1760; — üstâdı : 1217, 1871; — ve bataklar : 
1849; — yapdurmak : 1597, 1757, 1922; —
 yapılmak : 1701, 1760; — yeri : 1747, 1797, 
1845, 1846, 1912, 1914; — yıkmak : 420 

köprü ağacı : 899, 1834, 1836; — gönderilmek : 229; 
— ihzârı : 229, 1834; — indürmek : 229; —
 tahmîli : 229; — tedârüki : 229, 1662 

köprü gemisi(leri) : 1694, 1797, 1836, 1846, 1848, 
1877, 1894, 1895, 1900, 1918, 1920, 1933, 
1938, 1978, 1979; — âlât ü esbâbı : 1797; —
 binâsı : 1220, 1876, 1912, 1914, 1921, 1946, 
1978; — döşemesi : 1876, 1946; —
 göndermek : 1946; — irsâli : 1946; —
 levâzımı : 1618, 1876, 1946; — levâzımı 
ihzârı : 1661; — mühimmâtı : 1618, 1876; —
 sepetleri : 1876; — sür(il)mek : 1919, 1978; 
— tadarüki : 1704; — yapdurmak : 1797 

köprü kerestesi : 1694, 1845, 1846, 1919, 1945; —
 ihzârı : 1220; — kesdürmek : 1962; —
 mühimmâtı : 1962 

köprü mühimmâtı : 472, 535, 584, 794, 853, 854, 
863, 1871, 1945; — irsâli : 1950; — tahmîli : 
1950; — tedârüki : 1872 

Köprübaşı; — Konağı : 1843, 1856, 1857; — Konağı 
kªdîsı : 1856, 1857; — Konağı/Menzili 
zahîresi : 1843, 1856, 1931, 1959, 1960; —
 Yurdı : 1869 

Köprülü; — kªdîsı : 787, 1235, 1943; — kazâsı âdet-i 
ağnâmı : 1943 

Köprüöni Konağı zahîresi : 1607 
Kördüs Kal‘ası : 512 
Köröşe b. Macar, harâmî, Gelibolı : 144 
Köse, eşirrâdan, Kilise k., Kengırı lv. : 163 
Kösnice (nâhiyesi) : 459, 659 
Köstendil : 576; — kªdîsı : 1783; — kªdîsı muhzırı : 

1783; — sancağı askeri : 426; — sancağı 
kªdîları : 467, 1363; — (sancak)beyi : 426, 
701, 1363 

Köstendil Ilıcası kªdîsı : 159 
köşebendler : 1678 
Köşen Konağı : 1157, 1158; — zahîresi : 1157, 1158 
köy : 1655; — basmak : 1224, 1400; — gâreti : 254; 

— halkı : 1321; — ihrâkı : 260, 1925; —
 ilhâkı : 1456; — kethudâsı : 559; —
 kondurılmak : 1579 

kral : 27, 70, 90, 91, 154, 161, 187, 248, 252, 275, 
292, 293, 330, 331, 332, 436, 441, 491, 493, 
497, 650, 686, 733, 815, 819, 908, 954, 1015, 
1166, 1205, 1294, 1312, 1479, 1537, 1598, 
1619, 1623, 1642, 1653, 1740, 1750, 1814, 
1815, 1875, 1878, 1925; — askeri : 649; —
 askerinin mürâca‘atı : 649; — bolarları : 1421; 
— elçisi : 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 64, 71, 
72, 73, 79, 83, 99, 102, 108, 158, 259, 260, 
270, 1559, 1560, 1578; — leşkeri : 51, 270; —
 tercemânı : 755; — vezîrleri : 1421; —-ı 
bed-fi‘âl : 1692, 1815; —-ı bed-fi‘âl askeri : 
1715 

Kral-oğlı bkz. İstefan Kral 
kraliçe : 93 
Kraltelek karyesi (?), hâs karye, âsî, Solnok kz. : 

1131, 1135 
Kransa suyı, Erdel : 426 
Kraşova : 1926 
Kratova; — kazâsı : 1691; — kªdîsı : 159, 459, 852, 

1691, 1811, 1820 
Krupa Kal‘ası, Bosna : 87, 97, 98, 100, 536; —'nın 

alınması : 270 
Kubâd Çavuş : 694, 1013, 1021 
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Kubâd Kethudâ, Kastamonı Dizdârı Hacı Mehmed'in 
Kethudâsı : 1227 

Kubarlı karyesi, Filibe kz. : 1734 
Kuddûs Medresesi, Edirne : 700 
Kudüs Mahkemesi muhzırbaşısı : 1248 
Kudüs-i Şerîf (sancağı) : 565, 612, 660, 997, 1175; 

— beyi : 191, 336, 428, 1175, 1321; — kªdîsı : 
191, 253, 336, 612, 1017, 1175, 1248, 1290, 
1321; — mücâvirleri : 191; — yolı : 565 

kûhistân : 365, 463 
kul (tâyifesi) : 166, 179, 279, 361, 555, 598, 610, 

624, 647, 751, 824, 862, 901, 1025, 1146, 
1148, 1149, 1240, 1247, 1395, 1451, 1754, 
1755, 1756, 1826; — gedüği : 1252, 1326; —
 gedüği verilmek : 65; — karındaşı : 65, 1634; 
— kâtibi : 1107, 1326; — sirkati : 631; —
 ta‘yîni : 355; — tâyifesi mevâcibi : 81, 1361; 
— tâyifesi te‘addîsi : 1238; — tâyifesi ulûfesi : 
1354; — yazılmak : 1149; —-oğlı : 65; —-oğlı 
kul : 256 

Kula kªdîsı : 445 
kulaç : 1845 
kulağuz(luk) : 142, 210, 445, 733, 900, 942, 952, 

1043, 1063; — çıkarmak : 73, 1818; —
 tedârüki : 72; — tutmak : 449 

kulak kesmek : 22, 586 
Kulb beyi : 1029 
kulle : 982, 1227; — binâsı : 1084; — fethi : 146; —

 hıdmeti : 1261 
Kuloğlı, Kastamonılu sûhte, Edirne : 184 
kumaş : 1183, 1298, 1339; — harâb olmak : 304; —

cı : 304 
Kumat karyesi, Filibe : 1724, 1725 
Kumkapusı, İstanbul : 524 
Kumköy karyesi, Ece ovası, Niğbolı [Gelibolı] : 636 
kundak : 55, 566, 1262 
kunpara; — çölmeği : 1068; — ihzârı : 1068 
kurâ bkz. karye 
Kur’ân-ı Kerîm : 1555 
Kurd Ağa : 1869 
Kurd b. İnehan, Çingâne, ehl-i fesâd : 1596 
Kurd b. Mustafa, Hacı, Müftîahmedçelebi mh., 

Gelibolı : 1062 
Kurd Kethudâ, İskender Paşa Kethudâsı : 224, 364, 

845, 866, 876, 916, 917, 968, 1270, 1434 
kurd kürki : 1066 
Kurd, Avraslu (?) k., Gelibolı : 347 
Kurd, Hacı : 1813 
Kurd, Hacı Hüsâm Re‘îs'in âdemi : 1821 
Kurd, Kara, ehl-i fesâd, Yeniköy k., Taşköprü : 1478 

Kurd, Mehmed oğlı, bî-berât ze‘âmet mutasarrıfı, 
Solnok : 120 

Kurd, Mohaç kapudânının âdemi : 702 
Kurd, sahte sipâhî, Temürçal k., Niğbolı [Gelibolı] : 

636 
Kurd, şakΩ, Çatalca : 132, 133 
kurı bkz. karu 
kurı meyve : 416; — alımı : 362; — bey‘i : 490; —

 der-mahzeni : 362, 483; — göndermek : 490 
kurı yemiş : 543 
Kurıçay; — Konağı zahîresi : 1693; — Yurdı : 1700 
Kurıdere, Klis : 412 
kurrâ : 1555 
kurşun : 55, 100, 406, 831, 1170, 1214, 1497; —

 fındık dökilmek : 1737; — gönderilmek : 831; 
— tahmîli : 962; — tevzî‘i : 831; —
 verdürmemek : 67 

kurşunlu hudûd-nâme : 412 
Kurşunlu (kasabası/kazâsı) : 201, 617, 1833; —

 kªdîsı : 192, 201, 617 
kuru bkz. karu 
Kuruga, kallâb Çingâne kadını : 1444 
Kuruna, Basra yolı üzerinde : 1381 
kuşak çubuğı; — gönderilmek : 229; — ihzârı : 229; 

— indürmek : 229; — tahmîli : 229; —
 tedârüki : 229 

Kutlu karyesi, Meğri : 206 
kutnı : 1030; — yeni : 1030 
kuttâ‘u't-tarîk : 128, 186, 201, 363, 479, 550, 630, 

1400 
kuyûd düşmek : 477 
kuyumcı : 88, 142; — toprağı : 208 
kuzât bkz. kªdî 
Kuzguncuk karyesi, Üsküdar : 1244 
kuzu; — derisi : 1564; — gâreti : 38, 39, 365; —

 kırmak : 1564, 1580; — sirkası : 365; —
 sürüsi : 1580 

Küçük Ahûr : 1164 
Küçük b. Ali, arabacı, Bıyıklu k., Ruskasrı kz. : 983, 

1018 
Küçük Morova suyı : 1746 
küçük darbzen : 45, 1891 
Küçükali karyesi, Aydos kz. : 983, 1018 
küfelâ bkz. kefîl 
küffâr bkz. kâfir 
küfri müş‘ir kelimât : 738 
küfür söylemek : 281 
Kühan Ayakorta (?) karyesi, Niğbolı [Gelibolı] : 636 
kükürd : 666, 687, 1810, 1897; — alımı : 1868; —

 çıkarmak : 667; — göndermek : 1205; —
 irsâli : 431; — irsâlinden mu‘âfiyet : 1205; —
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 kılleti : 1016; — sandukları : 431; —
 tedârüki : 667, 1868 

külâh : 1030 
Külekli karyesi, Çernovi kz. : 503 
Kürd [/Ekrâd] (tâyifesi) : 36, 353, 929, 1003, 1022, 

1024, 1064, 1067, 1426, 1451; — beyleri : 18, 
857, 1965; — eşkıyâsı : 1022; — kªdîsı : 267; 
— ümerâsı : 1965; — yiğitleri : 833, 1361 

Kürdistân : 1025, 1371; — askeri : 1025; — beyleri : 
1025; — ümerâsı : 1240; — yiğitleri : 65 

Küre kªdîsı : 617, 1173 
Küre-i Ma‘mûre Ocağı : 1516 
küre; — işletmek : 389; —ci : 1277, 1688 
kürek : 169, 345, 586, 666, 866, 1015, 1207, 1596, 

1731, 1790, 1850, 1859, 1879, 1942; —
 çekdürmek : 1490; — irsâli : 1215; —
 kesdürmek : 614; — tahmîli : 1861; —den 
gaybet : 636; —den ıtlâk : 528, 1317, 1454, 
1645; —e gönder(il)mek : 22, 198, 360, 369, 
572, 620, 631, 636, 663, 1109, 1292, 1320, 
1446, 1447, 1596, 1652; —e kon(ıl)mak : 22, 
48, 101, 104, 199, 224, 241, 290, 307, 317, 
354, 506, 528, 559, 579, 620, 636, 722, 838, 
894, 972, 975, 984, 993, 1002, 1018, 1037, 
1080, 1141, 1173, 1246, 1291, 1309, 1446, 
1447, 1533, 1596, 1602, 1720, 1791, 1864, 
1890; —e koş(ıl)mak : 267, 825, 984, 1137, 
1280, 1917; —e koymak : 559, 1791, 1917, 
1961, 1963; —e ver(il)mek : 1454, 1489, 1645 

kürekci : 320, 321, 503, 559, 579, 616, 707, 782, 801, 
826, 832, 1029, 1371, 1449, 1717, 1718, 1728, 
1894, 1926, 1939, 1963, 1979; — çıkarmak : 
862, 884; — emrolunmak : 862; — gaybeti : 
1738; — göndermek : 624, 1719, 1738; —
 hükmi : 1181; — ihrâcı : 328, 624, 736, 757, 
768, 785, 862, 879, 884, 981, 1077, 1181, 
1640, 1727, 1797, 1863, 1899, 1919, 1929, 
1947, 1952; — ihzârı : 865, 981, 1449, 1640, 
1903; — erişdürmek : 1070; — irsâli : 272, 
329, 879, 884, 1281, 1717; — kaçmak : 1657; 
— sürdürmek : 1077; — (tâyifesinin) zabtı : 
1741, 1742; — ta‘yîni : 1689, 1833; —
 tedârüki : 232, 430, 480, 865, 960, 1053, 1281, 
1717, 1978; — teklîfi : 1089; — tut(ıl)mak : 
801, 1657, 1738; — vermek : 1657; —
 yazmak : 329, 1689, 1797, 1877, 1894; —ye 
muzâyaka : 825 

kürk : 1066, 1311 
Kürtün; — nâhiyesi : 1400; — kazâsı re‘âyâsı : 1401 
küşşâf : 935 
Kütahya (sancağı) : 79, 624, 757, 879, 1031, 1032, 

1309, 1391, 1647; — kªdîları : 1108; — kªdîsı : 
75, 445, 941, 967; — müsellemleri : 444, 1108; 

— müsellemleri beyi : 1108, 1510; —
 piyâdeleri : 444; — sancağı sipâhîleri : 611, 
1031; —'dan Boğdan voyvodasına kadar yol 
üstündeki kªdîlar : 73 

küyegü : 1005, 1075, 1402 

 

 
Ladik kªdîsı : 507 
Lagoş : 1731; — Kal‘ası : 954, 1215, 1575; —

 (Kal‘ası) muhâsarası : 1598, 1642 
lağımcı; — ihrâcı : 1820; — yazmak : 1820 
Lahsâ; — vilâyeti : 848, 997; — Beylerbeyiliği : 23, 

986, 996, 1011; — beylerbeyisi : 848, 997, 
1247, 1620; — serhadleri : 23 

lajiverd (?) kargı : 271 
Lakoş keferesi : 901 
lala : 30, 38, 39, 277, 302, 445, 534, 579, 611, 613, 

624, 757, 796, 840, 879, 1031, 1032, 1203, 
1391, 1398, 1457, 1491, 1582, 1647, 1730, 
1787; — kapucısı : 1787; — kethudâsı : 611 

Lapseki; — İskelesi : 364; — Kªdîlığı : 418; —
 kªdîsı : 132, 545, 636, 1291 

Lârende : 1078, 1398; — kªdîsı : 285, 369, 626 
Laskov voyvodası : 1623 
Latmîn (?) karyesi, havâss-ı hümâyûndan, Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Layiç Yalavik, zimmî, Bretotorik nh., İskenderiyye 

(Arn.) : 723 
Lazar Herpodkola (?), Nemçe serdârı : 332, 953, 954 
Lazar İstoyan, zimmî celeb, Dolnekoriç k, Dobniçe 

kz. : 107 
Lazar, Hersek : 260 
Lazari, Voynuk : 1791 
Lazariç, zimmî, Yagotin k., Karadağ kz. : 1101 
leb-i deryâ; — karyeler hıfzı : 84; — kurâ : 28 
Leccûn : 565 
Leccûn, menzil, Şâm : 105 
Ledan Serdan, zimmî, Yagotin k., Karadağ kz. : 1101 
ledre : 78 
Lefçe nâhiyesi, Semendire sn. : 1893 
lehv ü la‘b : 186 
Lemeş (?) : 707 
lenger : 863, 866; — ihzârı : 469; — işlet(dür)mek : 

469, 1816 
Leon, ban, levend kâfir : 432 
Leskofça karyesi, Tırnovi : 503 
leşker : 27, 51, 87, 97, 98, 99, 100, 108, 112, 114, 

154, 158, 187, 260, 330, 353, 493, 569, 684, 
732, 819, 953, 960, 1256, 1875; — aldurmak : 
58; — ayağ üzre olmak : 158; — cem‘iyyeti : 
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270; — kaldurmak : 54, 59, 102; —-i 
makhûre : 54 

Leva Kal‘ası, harbî kal‘a : 476 
levâzım : 718, 1228, 1450, 1618, 1658; — ihzârı : 

1661; — irsâli : 272; — u mühimmât : 1187, 
1709, 1871, 1872, 1874, 1876; — u mühimmât 
göndermek : 920; — u mühimmât ihzârı : 
1618; — u mühimmât tedârüki : 1220, 1618 

levend [/levendât] (tâyifesi) : 134, 154, 499, 528, 
531, 575, 612, 656, 663, 851, 936, 1037, 1069, 
1095, 1227, 1343, 1491, 1543, 1551, 1821, 
1866, 1893; — cem‘iyyeti : 1115, 1438; —
 gemisi : 38, 39, 1095, 1318; — kâfir esîr 
istihdâmı : 224; — kâfir(ler) : 112, 114, 115, 
126, 432, 663; — kâfir sürmek : 224; — kâfir 
yatağı : 1893; — kaliteleri : 28; — re’îsler : 
244, 574; — re’îslerinin zabtı : 574; —
 sûhteler : 182, 1478; — tâyifesi fesâdı : 709; 
— tâyifesi istihdâmı : 663; — yoklamak : 224; 
— zulmi : 215; —lik : 1543 

levendât bkz. levend 
Levn-i Hamrâ nâhiyesi, San‘â vt. : 1226 
Leyh (vilâyeti) : 77, 85, 90, 708, 755, 815, 818, 819, 

1006, 1253, 1256, 1314, 1396, 1421, 1564, 
1580, 1623; — beylerbeyisi : 819; — beyleri : 
1396; — elçisi : 74, 85; — esîrleri : 77, 755; —
 keferesi : 83, 1266; — kralı elçisi : 61, 70, 73, 
79, 83; — kralı tercemânı : 755; — re‘âyâsı : 
70, 71, 77, 83, 251; — re‘âyâsı vergisi : 71; —
 serhaddi : 74; — sınurı : 77; — sınurına kadar 
deryâ kenârındaki kªdîlar : 85; — tâyifesi : 61, 
819; — tevâbi‘i : 292, 293; — (vilâyeti) kralı : 
71, 77, 90, 292, 293, 755, 815, 819, 1313, 
1421, 1623, 1653, 1740, 1750; — vilâyetine 
akın : 1740; —'in ahvâl ü etvârını tecessüs : 
815 

Lika (?), ehl-i fesâd, zimmî : 993 
Lika nâhiyesi : 1869 
Lim nehri : 1198, 1344 
liman(lar) : 1, 427, 859, 1134, 1171; — ağzında safra 

boşaltmak : 446; — kullesi : 146; — sedd ü 
bendi : 859 

Limni; — kazâsı : 917; — kªdîsı : 916 
Lipova; — alaybeyisi : 686, 954; — sancakbeyi : 955 
livâ : 44, 105, 106, 1238; — beyi : 518; — defteri 

kitâbeti : 43; — dizdârları : 1988; — hıfzı : 
1928; — icmâl defteri : 46; — kªdîları : 186, 
1531; — kitâbeti : 5; — mufassal defteri : 46, 
1611, 1612; — muhâfazası : 33, 346; — nefer 
ağaları : 1988; — tahrîri : 7, 46, 1611, 1612; —
 tevzî‘i : 5 

Livadye kªdîsı : 759 

Lofça Petreoğlı, harâmî, Gelibolı : 144 
Lofça; — kªdîsı : 761, 1088, 1380; — muhâfazası : 

797 
Loşanca Gorta (?), Pankota ve Yanova Kal‘aları 

sâhibi : 954 
löğünci; — irsâli : 257, 261; — ta‘yîni : 257, 261 
Lublan Kal‘ası, harbî kal‘a, Bosna serhaddinde : 87, 

98, 100, 803 
Lugoş, Erdel : 27, 909; — hâkimi : 252 
Lûristân hâkim(ler)i : 690, 1105 
Lutfî Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 1615 
Lutfî, Bâlîs Beyi : 200 
Lutfî, Edirne Sübaşısı : 1628 
Lutfî, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1894 
Lutfî, Sancakbeyi : 204, 223 
Lutfîbeyoğlı, Sancakbeyi, sâbık Nâzıru'n-Nuzzâr, 

Mısır : 780 
Lutfullâh, Aydın ve Saruhan Nâzırı : 300 

 

 
ma‘âdin bkz. ma‘den 
Ma‘arra; — sancağı : 218; — kªdîsı : 218 
ma‘âş : 902; —a muzâyaka : 1236 
Macar Re’îs, levend re’îsi : 244 
Macar (tâyifesi) : 219, 1125, 1256; — a‘yânı : 1479; 

— bey-zâdeleri : 661; — beyleri : 1166, 1479; 
— beylerine istimâlet-nâme : 1165; — kâfiri : 
1408 

Ma‘cûncımescidi Mahallesi, İstanbul : 1365 
Ma‘den b. Ali, ehl-i fesâd, Mudurnı kz. : 384 
ma‘den [/ma‘âdin] : 3, 100, 160, 213, 388, 389, 878, 

907, 1133, 1137, 1299, 1810; — âmilleri : 787; 
— emînleri : 787; — nâzırı : 1515, 1516; —ci : 
1829 

mağara : 681, 878 
Mağlo, ehl-i fesâd kâfir : 993 
Mağrib : 1058, 1234, 1237; — cânibleri : 1236; —

 diyârı hâkimleri : 93 
Mağrib Trablusı bkz. Trablusgarb 
mahall-i fesâd ü şenâ‘at : 281 
mahall-i mühlik : 1713 
Mahalle kªdîsı, Mısır : 148 
mahalle halkı : 281, 1622 
Mahalle-i Frenk, İstanbul : 712 
mahbes : 421 
mahbûs : 48, 123, 188, 193, 256, 273, 286, 359, 442, 

473, 475, 631, 777, 799, 825, 838, 868, 893, 
964, 1338, 1349, 1444, 1457, 1523; — diller : 
1408; — hıfzı : 1880; — mücrimler : 825 
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mahkeme : 211, 239, 317, 1175, 1826; — basmak : 
1689 

Mahkeme-i Kübrâ : 211 
mahlûl(ât) : 1310; — gedük : 194, 1107, 1146, 1326; 

— hıtâbet : 1646; — hisâr gedüği : 567; —
 tîmâr : 530; — tîmâr tevcîhi : 1310; —
 ze‘âmet tevcîhi : 1310 

mahlût bakır : 208 
mahlûta; — ihzârı : 1839, 1856, 1857; —

 muzâyakası : 1856, 1857; — tedârüki : 1856 
Mahmil-i Şerîf : 966; — hıdmeti : 640; — kªdîsı : 

508 
Mahmûd : 32, 309, 1184 
Mahmûd Ağa, Sûfî, müteveffâ za‘îm, Rüstem 

Paşa'nın Kapucıları Kethudâsı : 435 
Mahmûd b. Aydın, Tatarbâzârı : 1752 
Mahmûd b. Mustafa, gurbet tâyifesinden, Aksu 

derbendi, İnegöl kz. : 271 
Mahmûd Bey : 733 
Mahmûd Bey, Karahisâr-ı Sâhib Sancakbeyi, 

Menteşe Muhâfızı : 346, 461 
Mahmûd Bey, müteveffâ Pankota Beyi : 841 
Mahmûd Bey, Rahmâniye Gönüllüleri Ağası : 119, 

152 
Mahmûd Bey, Üsküb Beyi : 701 
Mahmûd Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 337, 451, 

552, 862, 882, 883, 885, 1769 
Mahmûd Çavuş, Kaya-zâde : 1798 
Mahmûd Çelebi : 249, 338, 347, 430, 1485, 1535, 

1536, 1724, 1765 
Mahmûd Çelebi, Ankaralı, tereke sâhibi, Mihaliç : 

861 
Mahmûd Paşa İmâreti Evkªfı : 1251 
Mahmûd Paşa, Mısır Beylerbeyisi, sâbık Yemen 

Beylerbeyisi : 556, 988, 998, 1079, 1119, 
1120, 1147, 1169, 1171, 1686, 1699, 1702 

Mahmûd Re’îs : 1300 
Mahmûd Voyvoda, Budun : 812 
Mahmûd, Anadolı Beylerbeyisi : 611 
Mahmûd, Bulgaroğlı Halîl'in akribası, Üçkuyulu 

Yaylağı, Niğde : 463 
Mahmûd, Çavuş-oğlı : 1651, 1652, 1670, 1671 
Mahmûd, Dergâh-ı Mu‘allâ Topcıları Bölükbaşısı : 

891 
Mahmûd, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1894 
Mahmûd, Hacı, Karlı, sığır kassâbı : 1508 
Mahmûd, Hatîboğlı, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
Mahmûd, hırsuz, Midillü : 131 
Mahmûd, İmâret-i Âmire Mütevellîsi : 352 
Mahmûd, İnebahtı beyi âdemi : 716 
Mahmûd, kªdî âdemi : 907 

Mahmûd, Kªdî, Millü Cemâ‘ati Kethudâsı : 17 
Mahmûd, Kapucı : 535, 538 
Mahmûd, kul âdemi : 1677 
Mahmûd, Ma‘rûf oğlı, şakΩ, Çatalca : 132 
Mahmûd, Mevlânâ, Sapancı Kªdîsı : 905 
Mahmûd, Nâyib : 1431 
Mahmûd, Ortavîrân k. : 263 
Mahmûd, Prud Kªdîsı : 296 
Mahmûd, sâbık Şehirköy Kªdîsı : 1789, 1819 
Mahmûd, Seydî, şakΩ, Turgudlu : 634 
Mahmûd, sipâhî : 1441 
Mahmûd, sipâhî-oğlanlarından, Samakov : 904 
Mahmûd, Şâm Tîmârları Defterdârı, Emvâl-i Hâssa 

Nâzırı : 532 
Mahmûd, Şeyh Pîr Ahmed'e çiftlik teslim eden : 

1680 
Mahmûd, Yaralı, yeniçeri katl zanlısı, Gümülcine : 

172 
Mahmûd, Yayabaşı, mübâşir : 958 
Mahmûd, yeniçeri, Budun Kethudâ Bölüği : 283, 284 
Mahmûd, Yeniköy k., Taşköprü : 1478 
Mahmûdlar Cemâ‘ati, Turgud kz. : 634 
Mahmûdpaşa Hâssı(köyi) kªdîsı : 1186, 1514 
Mahmûdpaşa Kârbânsarâyı, İstanbul : 712 
Mahmûdpaşa Köprüsi kªdîsı : 1405 
Mahreme karyesi, Zamantu kz. : 1061 
mahsûl(ât) : 5, 13, 15, 280, 412, 1336, 1445; —

 defteri : 754; — gâreti : 1361; — ketmi : 754; 
— zamânı : 1249; —-i Beytü'l-Mâl : 508; —-i 
cedîd : 78; —-i kazâ : 1248; —i bâzâra 
iletmek : 1577; —i mukªta‘aya vermek : 1248 

mahûf u muhâtara; — derbendler : 107; — mahaller : 
116, 117; — yer(ler) : 84, 126, 157, 264, 695, 
892, 1214, 1311, 1315, 1355, 1356, 1381; —
 yollar : 161 

mahzen : 152, 584, 856, 1757, 1770; — açdurmak : 
362; — kâtibleri : 801; — meremmâtı : 970 

ma‘îşet muzâyakası : 1163 
Makªm-ı Şerîf, Halîlü'r-rahmân : 428 
makªmât-ı müteberrike : 191 
Makarr-ı Edirne Yurdı : 1561 
Makarska İskelesi : 1194 
Makri nâhiyesi, Ohri kz. : 959 
Maksimilyanoş Kral, Nemçe [Beç] Kralı : 64, 187, 

260, 332 
Maksûd, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, mübâşir : 316, 

338, 754 
Maksûd, Oğuz karyesi sipâhîsi : 754 
Maksûd, Selânik Kal‘ası müstahfızlarından, ehl-i 

fesâd : 984 
maktû‘ kaydı : 1869 
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maktûl : 36, 192, 193; — bâzergânlar : 1733; —
 vârisleri : 893, 904 

mâl [/emvâl] : 470, 1203, 1541; —-ı Beytü'l-Mâl : 
778; —-ı evkªf tahsîli : 175; —-ı eytâm : 1203; 
—-ı gâ’ib iltizâmı : 425; —-ı maktû‘ : 13; —-ı 
pâdişâhî : 1048; — aldurmak : 282; — almak : 
894; — gâreti : 218, 366, 421, 437, 1343; —
 göndermek : 883; — hıdmeti : 991; —
 hıdmetine istihdâm : 1121; — kat‘ etme : 
1686; — kuvveti : 1007; — müfettişi ta‘yîni : 
678; — ref‘i : 1686; — tahsîli : 421, 448, 521, 
1120; — ü esbâb gâreti : 105, 769; — yazmak : 
1686 

mâl-ı mîrî : 2, 296, 445, 510, 519, 619, 719, 721, 725, 
814, 886, 941, 1046, 1372, 1496, 1972; —
 cem‘i : 366, 510; — deyni : 520; — edâsı : 
366; — hıfzı : 1048; — tahsîli : 123, 300, 366, 
454, 510, 532, 565, 678, 719, 721, 727, 872, 
901; — tedennî etmek : 1699; — zabtı : 1780; 
— zimmeti : 123, 366, 510, 519, 941; —ye 
gadr : 1120, 1543; —ye zarar : 1347 

mâl-ı vakf : 60; —a gadr : 1577; —a tecâvüz : 253; 
—a zarar : 223; —ı ekl : 1017; —ı ketm : 1017 

Malatya beyi : 1335, 1399; — çavuşbaşısı : 1335; —
 hazînedârı : 1335; — kethudâsı : 1335 

mâlikâne : 638 
Mâlikî nâyibi : 211 
Mâliyye : 321, 512, 624, 666, 692, 701, 744, 750, 

755, 756, 757, 758, 759, 770, 874, 910, 924, 
925, 928, 954, 970, 979, 990, 1042, 1053, 
1214, 1322, 1362, 1363, 1482, 1520, 1588, 
1589, 1820, 1963 

Malkoç Bey, Ohri Beyi : 433 
Malkoç Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, arpa 

tedârükine mübâşir : 1161, 1608, 1908 
Malkoç Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, teftîşe 

mübâşir : 41, 179, 617 
Malkoç, Balya nh., Biga : 370 
Malkoç, kuttâ‘u't-tarîk, İpsala : 128 
Malkoç, Re’îs : 1608 
Malşofça karyesi, Sofya kz. : 69 
Malta : 29, 320, 817, 1310, 1490; — gemileri : 1234, 

1236, 1237; — Kal‘ası Limanı : 146; —
 muhâsarası : 178; — Seferi : 546, 547, 582, 
594, 644, 693, 709, 805, 984, 1007, 1309 

Maltepe karyesi, Üsküdar : 326; — bağları : 326; —
 halkı : 326 

Mâmrevan Beyi : 778, 1441, 1611, 1827; —
 kethudâsı : 778, 1611, 1612, 1827 

Ma‘mûriyye Kal‘ası : 194, 195, 900, 1063; —'nın 
ta‘mîri : 195; — nevbetlüleri : 1063 

Manastır; — kªdîsı : 159, 675, 787; — Yahûdîleri : 
675 

manastır; — basmak : 442; — bünyâdı : 442 
Mançine (?) karyesi, Semendire : 1608 
Mânendi [/Mânendili]; — Karyesi Konağı : 1546; —

 Karyesi Yurdı : 1712, 1714; — Konağı 
zahîresi : 1679, 1693 

Mânendili bkz. Mânendi 
Manisa kªdîsı : 613 
Mankaç Hisârı bkz. Mankaç Kal‘ası 
Mankaç Kal‘ası [/Hisârı] : 649, 650, 949, 953, 954; 

— muhâsarası : 668, 949, 953, 954 
Mankirman Kal‘ası : 292, 293 
Mankoşa karyesi, İskenderiyye (Arn.) : 725 
Manol Dimitri, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 

1328 
Manol Françesko, kaçak neccâr, İmralı adası : 308 
Manol Serac, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 1328 
Manol, Bezirci, Edirnekapu, İstanbul : 712 
Manol, kaçak neccâr, Tavşan adası : 308 
Manolac, Kuyumcı, zimmî, hırsuz kulağuzı, Kay k., 

Molova kz. : 142 
mansıb; — alınmak : 191, 194; —ı âhara verilmek : 

159, 209 
Mansûr, sipâhî : 695, 1355 
Mansûroğlı, Erbil : 563 
Manyas kªdîsı : 545 
Mar‘aş; — alaybeyisi : 1061; — kªdîsı : 273 
Mardin; — aşâyiri : 1029; — Kal‘ası : 1026, 1029 
Marko b. Yuvan, harâmî, Gelibolı : 144 
Marko veled-i İstoyan, voynuk-oğlı voynuk, 

Komaniçe k., Sofya kz. : 69 
Marko, zimmî, Filibe : 21 
Marmara (adası) kªdîsı : 308, 871, 1075 
Marmara karyesi, Zihne : 1651 
martalos : 1347, 1728, 1893; — ihrâcı : 1893; —

 serdârı : 1893; — serdârı ta‘yîni : 1893; — ve 
primikür serdârı : 1894; —başı : 1557 

Martin, Boğdan Voyvodası Aleksandra'nın âdemi : 
61, 1072, 1073 

Marya bint-i Yorgi, zimmiyye, Çatalca : 86 
masârif bkz. masraf 
masraf [/masârif] : 523, 1678; — defterleri : 1431, 

1490 
Maşlı tâyifesi, ehl-i fesâd çete : 1343 
matbah : 253; — esbâbı sirkası : 253; —ı açılmak : 

253 
Matbah-ı Âmire : 418, 457, 1725 
matrabaz (tâyifesi) : 129, 225, 349, 483, 585, 596, 

846, 867, 882, 883, 890; — mahzeni : 362 
mavna yapdurmak : 1445 
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Mayk (?), Eflak Voyvodası Kâtibi : 1625 
Mayno Nikola, zimmî eşkıyâ, Pesti k., Üsküb : 620 
mazarrat; — def‘i : 247; — u fesâd : 153; — u inâd : 

612; — u ifsâd : 247, 505, 536, 557, 829, 1027, 
1073, 1451, 1470, 1721; — u ifsâdın def‘i : 
1024 

mazgal delikleri : 1219 
Mazgird beyi : 1029 
mazınna : 4, 101, 105, 179, 253, 983, 1018, 1030 
Mazrak kazâsı, Delvine : 1197 
ma‘zûl(ler) : 546, 824, 1683, 1956; — kªdî : 199; —

 sipâhîler : 546 
Mazun kazâsı, Menteşe sn. : 38, 39, 843 
me‘âbir : 661 
Mecdek kªdîsı : 1289 
Mecid, ehl-i fesâd, Gazze : 1289 
meclis-i şer‘ : 281, 693, 698, 1030; —-i şerîf : 86, 

695 
mecma‘; —-ı ehl-i dalâlet : 612; —-ı levendât : 612 
mecrûh : 218, 725, 1564; — etmek : 36, 1355, 1364, 

1457 
medâris bkz. medrese 
Medevved (?) karyesi, Nablûs : 1321 
Medîne Kal‘ası, Basra : 81 
Medîne-i Münevvere : 24, 1084, 1265; — kªdîsı : 24, 

1501, 1770; — mütevellîsi oğlı : 62; —'ye 
kadar yol üstündeki kªdîlar : 19; —'ye vakf 
olan dükkânlar : 657 

medrepolid : 1517 
medrese [/medâris] : 700, 802, 1534; — basmak : 

1364; — evleri : 191; — hâlî kalmak : 1686 
medyûn : 1120; — re‘âyâ : 78 
Meğri kªdîsı : 206, 317 
mehâr : 519; — devesi : 421 
mehâyif : 302, 522; — müfettişi : 103, 128, 634; —

 teftîşi : 103, 263, 369, 658, 745 
Mehmed : 86, 312, 444, 445, 1248, 1473, 1890 
Mehmed Ali, Diyârbekir Beylerbeyisi Kethudâsı : 

511 
Mehmed Ali, Erbil : 563 
Mehmed Avec ibn-i Ebû-Levh : 1321 
Mehmed b. Abdullah, Südde-i Sa‘âdet yeniçerisi, 

Belgrad : 283 
Mehmed b. Abdüddâyim, Beytveren (?) Karyesi 

Mülâzımı : 1321 
Mehmed b. Ali, Aydın Sancağı Memlehası Emîni : 

1654 
Mehmed b. Cihân, Re’îs, Kavala dizdârının 

küyegüsi : 567 
Mehmed b. Dervîş, gurbet tâyifesinden, Aksu 

derbendi, İnegöl kz. : 271 

Mehmed b. Durak, siyâsete mahkûm, Rum ey. : 156 
Mehmed b. Hamza, İzdin Kal‘ası erenlerinden : 1372 
Mehmed b. Haneş, sipâhî, mâl-ı mîrî tahsîline 

me‘mûr : 565 
Mehmed b. Hasan, gurbet tâyifesinden, Aksu 

derbendi, İnegöl kz. : 271 
Mehmed b. Hüseyin, şâhid, Gölciler k., Mudurnı kz. : 

972 
Mehmed b. Mahmûd, eşkıyâ, Er ahâlîsinden : 1017 
Mehmed b. Mirza, ma‘sûm mahbûs : 1733 
Mehmed b. Osmân, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Mehmed b. Seydî [/Ebû-Aram], âsî dürzî serdârı, 

Ayn-ı Dâre k., Cerd nh., Beyrût : 565 
Mehmed b. Sinân, Çatalca : 86 
Mehmed b. Yâsin, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Mehmed Bahrî, Kilâr-ı Âmire ve İhrâcât-ı Hacc-ı 

Şerîfe Emîni : 1046 
Mehmed Bey [/Re’îs], İskenderiyye Kapudânı 

(Msr.) : 473, 515, 1169, 1171, 1172 
Mehmed Bey, Âdilcevâz Beyi : 676 
Mehmed Bey, Ağrıboz Beyi : 448 
Mehmed Bey, Bolı Sancakbeyi : 290 
Mehmed Bey, Çınar(hoyser) Beyi : 136, 141 
Mehmed Bey, Dırâ‘ (?) Beyi : 1147 
Mehmed Bey, Hizan Hâkimi, Sultân Ahmed'in oğlı : 

1341 
Mehmed Bey, Misis (?) Beyi : 1553 
Mehmed Bey, Sakız : 1334 
Mehmed Bey, Sekçuy Beyi : 769 
Mehmed Bey, Sultânöni Piyâdeleri Beyi : 203 
Mehmed Bey, Vidin Beyi : 1711 
Mehmed Çavuş : 122, 159, 209, 354, 429, 432, 498, 

554, 597, 598, 599, 600, 624, 693, 742, 757, 
758, 777, 853, 854, 860, 863, 1001, 1014, 
1075, 1089, 1309, 1324, 1362, 1366, 1419, 
1519, 1520, 1521, 1523, 1525, 1546, 1549, 
1550, 1568, 1593, 1643, 1644, 1648, 1649, 
1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 
1744, 1788, 1816, 1888, 1933, 1971 

Mehmed Çavuş, Adalu : 1546 
Mehmed Çavuş, Arslan oğlı : 1427, 1428, 1430, 1435 
Mehmed Çavuş, Bozyokuş : 1883 
Mehmed Çavuş, Çankal : 1975, 1976, 1977, 1978, 

1985 
Mehmed Çavuş, Dellâk Hasan Bey oğlı : 1546 
Mehmed Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 34, 41, 

64, 213, 354, 507, 625, 794, 950, 1098, 1191, 
1512, 1523, 1559, 1565, 1588, 1640, 1655, 
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1656, 1674, 1743, 1780, 1790, 1797, 1899, 
1938 

Mehmed Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, gemi 
binâsı hıdmetine me’mûr : 1431, 1445, 1475 

Mehmed Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, mübâşir : 
224, 617, 1430, 1947 

Mehmed Çavuş, Durûdger, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, 
köprü binâsına mübâşir : 1888 

Mehmed Çavuş, Emîn, mübâşir, Samakov : 1800 
Mehmed Çavuş, Kara Ali Çavuş oğlı : 1403, 1592, 

1961 
Mehmed Çavuş, Kaya-zâde : 1797, 1799, 1801, 

1802, 1803 
Mehmed Çavuş, Kulaksuz, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 

1812, 1824 
Mehmed Çavuş, Küçük, Dâvûdpaşa Çayırı ve Burgoz 

Konakları zahîresine mübâşir : 1144, 1159, 
1160, 1753 

Mehmed Çavuş, mübâşir : 541 
Mehmed Çavuş, sâbık Diyârbekir Hazîne Defterdârı 

Ahmed Çelebi'nin kardeşi : 647, 648, 673 
Mehmed Çavuş, Südde-i Sa‘âdet Çavuşı : 111 
Mehmed Çavuş, Tunalu : 1546 
Mehmed Çavuş, Türk : 1674, 1675, 1676 
Mehmed Çavuş, Yavaşca : 1561 
Mehmed Çavuş, Yenişehirli : 623, 757 
Mehmed Çelebi, Aydın-zâde : 1350 
Mehmed Çelebi, sâbık Budun Defterdârı : 1794 
Mehmed Çelebi, Tâcî-zâde : 222 
Mehmed el-Hurûf : 1321 
Mehmed el-Kªdî, eşirrâ, Handân k., Remle kz. : 1017 
Mehmed Giray Hân, Tatar (Kefe) Hânı Devlet Giray 

Hân'ın oğlı : 1192, 1199, 1200, 1201, 1745 
Mehmed Halvetî, Şeyh, Kudüs : 336 
Mehmed Hân, Niğbolı Sancakbeyi : 701, 706, 816, 

864, 925, 1053, 1278, 1322, 1440, 1558, 1718, 
1742, 1817, 1844, 1860, 1913, 1933; —'ın 
kethudâsı : 1440 

Mehmed Münîr, Azebler Ağası : 13 
Mehmed Osmân [/Kara Osmân], eşkıyâ-yı A‘râb'dan, 

Basra : 1377, 1385 
Mehmed Paşa, Lahsâ Beylerbeyisi : 997 
Mehmed Paşa, Vezîr-i A‘zam : 1, 106, 527, 1651 
Mehmed Re’îs bkz. Mehmed Bey, İskenderiyye 

Kapudânı 
Mehmed Re’îs, Arab, gemi kapudânı : 633 
Mehmed Re’îs, Karabıyık, Hâssa Re’îsi, Başbuğ : 

1169, 1171 
Mehmed Sultân, Mîr, Tebrîz Hâkimi : 999 
Mehmed Voyvoda : 1584 
Mehmed Voyvoda, tîmâr sâhibi, Solnok : 120 

Mehmed Yeniçeri, Rodoscuk : 335 
Mehmed, Acemi-oğlanı Yayabaşısı, mübâşir : 1484 
Mehmed, Ak, Divriği alaybeyisi müte‘allikªtından : 

205 
Mehmed, Akçalı, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
Mehmed, Ali oğlı, sahteci, İskenderiyye (Arn.) : 722 
Mehmed, Araboğlı, Draç : 298 
Mehmed, âsî Hâşim'in birâderi : 565 
Mehmed, Ayamavra Dizdârı : 1293 
Mehmed, Ayamavra kªdîsı âdemi : 1336, 1340 
Mehmed, Behrâm oğlı, Maşlı demekle ma‘rûf ehl-i 

fesâddan, Yastar k., Akçahisâr kz. : 1343 
Mehmed, Bıyıklı (?), müfsid, Ekrâd tâyifesinden, 

Kilis : 1064 
Mehmed, Bosna Alaybeyisi : 465 
Mehmed, Bölükbaşı, topcıbaşının âdemi : 1190 
Mehmed, Burusa kªdîsının âdemi : 542 
Mehmed, Câbî : 1080 
Mehmed, cânbâz, Ayntâb : 1061 
Mehmed, Çingâne, Betel Mustafa'nın hıdmetçisi, 

kªtil, Samakov : 659, 1444 
Mehmed, dârende : 90, 264 
Mehmed, Defter-i Hâkªnî Kâtibi, Erzurum'un 

tahrîrinde görevli : 316, 334, 754 
Mehmed, Dergâh-ı Mu‘allâ çavuş-oğullarından : 31, 

349, 789, 967, 1337, 1356, 1544, 1679 
Mehmed, Dergâh-ı Mu‘allâ Kapucısı : 1825 
Mehmed, Dergâh-ı Mu‘allâ Silâhdârları Kethudâsı : 

1597 
Mehmed, Deyâlâ Beyi : 1526 
Mehmed, Dîvâne, Kuşcıoğlı, eşkıyâ, Teke sn. : 291 
Mehmed, Dîvâne, Tata Fârisleri Ağası : 1643, 1644 
Mehmed, ehl-i fesâd : 1400 
Mehmed, Yeniköy k., Taşköprü : 1478 
Mehmed, Emîr, kªtil sipâhî, Zeydânî k., Şâm : 729 
Mehmed, Eskicioğlı, sâbık Galata Emîni : 956 
Mehmed, eşirrâ, Belvîrân kz. : 368 
Mehmed, Ferecoğlı, dükkân kirâcısı, Kudüs : 1248 
Mehmed, Ferruhşâd Bey oğlı, za‘îm, Bayburd : 1456 
Mehmed, Galata Hâssa Harcı Emîni : 802 
Mehmed, Hacı Hızır oğlı, ehl-i fesâd, Yeniköy k., 

Taşköprü : 1478 
Mehmed, Hacı, dârende : 1816 
Mehmed, Hacı, Edirneli, kassâb : 1647 
Mehmed, Hacı, Kastamonı Dizdârı : 1227 
Mehmed, Hacı, Zerbâftcı, [/Koca Usta], Deveciler 

mh., Burusa : 489, 609 
Mehmed, harâm-zâde, Azak kl. : 506 
Mehmed, Hasan Kal‘ası Erenleri Bölükbaşısı : 870 
Mehmed, Hâssa Re’îsi : 212 
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Mehmed, hıdmetkâr, eşkıyâ : 291 
Mehmed, hırsuz, Midillü : 131, 142 
Mehmed, hisâr-eri : 856 
Mehmed, Hoca Ali oğlı, şerîr, Uşak : 312 
Mehmed, Hoca İlyâs oğlı, müteveffâ Dîvân-ı 

Hümâyûn Kâtibi : 1202 
Mehmed, Hoca, kassâb, Lârende : 1398 
Mehmed, İçil Beyi : 263 
Mehmed, İskender Çavuş oğlı, Dergâh-ı Mu‘allâ 

Çavuşı : 456 
Mehmed, İskenderiyye Beyi Kapukethudâsı (Arn.) : 

1106, 1139 
Mehmed, Kªdîbey : 1660 
Mehmed, Kal‘a-i Cedîd Dizdârı, Selânik : 1262 
Mehmed, Kalafatcılar Bölükbaşısı : 227 
Mehmed, Kalafatcılar Kethudâsı : 227 
Mehmed, Kamengrad Kal‘ası Dizdârı : 738 
Mehmed, Kara, Kara Hasan oğlı, Sivas : 204 
Mehmed, Karaman Çavuşı : 1866 
Mehmed, Karesi Beyi : 1196 
Mehmed, Kâtib, Sultângîrcâmi‘i mh., Galata : 281 
Mehmed, Kethudâ : 1473 
Mehmed, kızılbaş beyi, Lûristân hâkimlerinden, 

mahbûs : 690, 1105 
Mehmed, Kocaili Beyi Sübaşısı : 1063 
Mehmed, Kulaksuz : 925, 942, 943, 945, 946, 960 
Mehmed, Kurdoğlı, Solnok Alaybeyisi : 121 
Mehmed, küreğe mahkûm harâmî : 1533 
Mehmed, kürek mahkûmı : 1317 
Mehmed, Lala Kapucısı : 1787 
Mehmed, Mahmûd Ağa'nın vârisi ve oğlı : 435 
Mehmed, Mahmûd oğlı, Kumköy k., Ece ovası, 

Niğbolı [Gelibolı] : 636 
Mehmed, maktûl Anabolı Azebleri Ağası Ca‘fer'in 

karındaşı : 553 
Mehmed, Meş‘aleci, Kapucı : 1231 
Mehmed, Mevlânâ, Draç Kªdîlığı'ndan ma‘zûl : 179 
Mehmed, Mevlânâ, sâbık Angelikasrı Kªdîsı : 1789, 

1819 
Mehmed, Mevlânâ, Verniçe Kªdîsı : 296 
Mehmed, Mısır müteferrikalarından : 607 
Mehmed, Mohaç Kapudânı, barut işletmeye me’mûr : 

667, 685, 687, 702 
Mehmed, Molla, Za‘îm : 1630 
Mehmed, Muslî Çavuş oğlı : 789 
Mehmed, Mustafa Çavuş oğlı : 416 
Mehmed, müsellem : 417 
Mehmed, müteveffâ Karahisâr-ı ŞarkΩ Vâlisi Ayas 

Bey'in karındaşı : 447 

Mehmed, Nâhiye Mukaddimi Şerefüddîn'in oğlı, 
ehl-i fesâd, Şâm : 1091 

Mehmed, Receb oğlı, mahbûs, Kengırı : 192, 193 
Mehmed, Re’îsü'l-küttâb : 889 
Mehmed, Rum Çavuşları Kethudâsı Hacı Ali'nin 

amcası oğlı, Sivas : 223 
Mehmed, Rumili Çavuşı : 1983 
Mehmed, sâbık Basra Beylerbeyisi : 1377, 1385 
Mehmed, sâbık Klis Sancakbeyi : 100, 390, 776, 

1345 
Mehmed, Samsuncılarbaşı : 1422, 1423 
Mehmed, Sarığıgüzel Mustafa'nın oğlı, hırsuz, 

Burusa : 1141 
Mehmed, Sekçuy Beyi Kethudâsı : 1845, 1846 
Mehmed, Seyyid, müteveffâ Şeyhlü Kªdîsı : 445 
Mehmed, silâhdâr : 663, 1633 
Mehmed, Silâhdârlar Kethudâsı : 1097 
Mehmed, Silistre Beyi Kethudâsı : 243 
Mehmed, sipâhî, Mar‘aş alaybeyisinin oğlı : 1061 
Mehmed, sipâhî, Milaliç : 210 
Mehmed, Sirem beyi âdemi : 1409 
Mehmed, Sirem sipâhîsi : 1920, 1921, 1922, 1923 
Mehmed, Solakbaşı, Akhisâr kz. : 32 
Mehmed, Solnok Beyi Kethudâsı : 408 
Mehmed, Sultân, Kªnûnî'nin müteveffâ şehzâdesi : 

814 
Mehmed, Südde-i Sa‘âdet yeniçerisi, Belgrad : 284 
Mehmed, şâhid, Esbando k., Ohri kz. : 1124 
Mehmed, Şâm bölükbaşılarından : 1232 
Mehmed, Şehzâde Kapucısı : 1203, 1320 
Mehmed, tâcir Ahmed'in vârisi : 659 
Mehmed, Ters-hâne-i Âmire Emîni, Galata : 801 
Mehmed, tezvîr mazınnası, İlbasan : 202 
Mehmed, Tımışvar Çavuşı Ali'nin âdemi, Tımışvar : 

426 
Mehmed, Trablusgarb Kªdîsı : 1972 
Mehmed, Usturgon Beyi : 1697 
Mehmed, Yayabaşı : 1017 
Mehmed, yeniçeri : 1309 
Mehmed, yeniçeri, Budun Kethudâ Bölüği : 283, 284 
Mehmed, yeniçeri, Kasrıkalan k., Ohri kz. : 1124 
Mehmed, Zahîre Emîni, sâbık Budun Defterdârı : 

1795, 1796 
Mehmedcân, Keçel Hüseyin oğlı, gedük sâhibi, ehl-i 

fesâd, Van : 1252 
Mehrûd nâhiyesi kurâsı, Bağdâd : 1238 
mehter : 1374; —başılık : 358 
Me’is Kal‘ası, Teke sn. : 291; — kethudâsı : 291 
mekªbirîn : 191 
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Mekke; —-i Mu‘azzama kªdîsı : 211; —-i 
Mükerreme : 966, 1188, 1680; —-i Müşerrefe : 
261; — kªdîları : 211; — suyolı (hıdmeti) : 
257, 261, 391, 607, 608 

mekteb; — binâsı : 1344; — inşâsı : 1198 
me’kûlât : 287, 390, 1459, 1536, 1560, 1759; —

 bey‘i : 1282, 1547; — cem‘i : 1812; —
 göndermek : 1969; — ihzârı : 1151, 1153, 
1154, 1155, 1156, 1158, 1160, 1518, 1524, 
1546, 1561, 1568, 1590, 1591, 1593, 1607, 
1608, 1626, 1627, 1637, 1638, 1639, 1837, 
1847; — muzâyakası : 730, 1151, 1152, 1154, 
1155, 1156, 1160, 1518, 1524, 1546, 1561, 
1591, 1593, 1607, 1608, 1626, 1627, 1637, 
1639, 1837, 1847; — sürdürmek : 1158, 1160, 
1590; — ta‘yîni : 1591; — tahmîli : 1282; —
 tedârüki : 1152, 1153, 1154, 1160, 1518, 1546, 
1561, 1590, 1591, 1607, 1639, 1908 

mekürüş (?) : 331, 332 
Melandıraya (?), Yorgi oğlı, İstefan Kral'ın hekîmi, 

dârende : 1189 
Melaş (?) Arabı : 263 
Meliklakoğlı, harâmî, Gelibolı : 144 
melik(ler) : 147, 1004 
Memah, Aksak, Maşlı demekle ma‘rûf ehl-i 

fesâddan, Yastar k., Akçahisâr kz. : 1343 
memâlik bkz. memleket 
memâlik-i mahrûse : 70, 77, 102, 130, 185, 252, 278, 

311, 353, 401, 492, 493, 574, 597, 598, 665, 
668, 688, 701, 710, 819, 920, 949, 1024, 1025, 
1256, 1310, 1420, 1476, 1646, 1678, 1745, 
1795; — hâkimleri : 161; — hıfzı : 784; —
 re‘âyâsı : 114, 154, 161, 251, 252, 260, 499, 
1194, 1312, 1425, 1479, 1825; — serhaddi : 
270, 819, 997, 1549; — tüccârı : 161, 1194 

memerr; — seddi : 377; —-i nâs : 6 
memhûr arz : 202, 439 
memhûr kîse bkz. mühürlü kîse 
Memi b. Baylan, Hacı, sipâhî-oğlanı : 1769 
Memi b. Yûsuf, gurbet tâyifesinden, Aksu derbendi, 

İnegöl kz. : 271 
Memi Çelebi, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
Memi Hace, Yakıcı k. : 1383 
Memi Kethudâ, Midillü Sancakbeyi Kethudâsı : 82 
Memi, Dergâh-ı Mu‘allâ Çâşnigîri Sa‘îd'in 

hıdmetkârı, Macar asıllı : 277 
Memi, Edirne bâzârbaşısının âdemi : 1009 
Memi, Selânik Kal‘ası muhâfızı, ehl-i fesâd : 984 
Memi, Sirem Beyi Kethudâsı : 1938 
Memi, Tanburcı, sipâhî : 258 
Memi, Yenişehir : 221 
Memicân, kªtil, Mora : 422, 438, 468, 553 

memleha; — emîni : 1654; — iltizâmı : 1654 
memleket(ler) [/memâlik] : 36, 84, 87, 100, 126, 331, 

332, 436, 665, 704, 708, 710, 783, 784, 817, 
824, 848, 933, 1163, 1476, 1523, 1548, 1573; 
— hıfz u hırâseti : 1620, 1821, 1925, 1927; —
 hıfzı : 826, 901, 908, 1024, 1031, 1032, 1199, 
1200, 1201, 1227, 1579, 1625, 1705, 1768, 
1964, 1973; — hırâseti : 1549; — muhâfazası : 
1893; — re‘âyâsı : 866; — tahrîb etmek : 94; 
— teshîri : 1015, 1432; — ü re‘âyâya dahl ü 
tecâvüz : 1523; — zabt u hıfzı : 1386; —
 zabtı : 586, 1657, 1690; —-i İslâm : 665; —e 
ihtilât vermek : 186; —e te‘addî : 1400; —e 
zarar : 174; —e zarar u te‘addî : 1580; —i 
fesâda vermek : 824; —i ihrâk : 1925; —in 
ihyâsı : 70, 93; —-i menhûse : 1310; —-i 
pâdişâhî : 120, 665 

memleket ü vilâyet : 61, 66, 70, 254, 266, 353, 466, 
491, 492, 649, 650, 668, 803, 815, 920, 922, 
968, 1024, 1025, 1027, 1038, 1090, 1119, 
1163, 1166, 1256, 1266, 1343, 1361, 1373, 
1381, 1479, 1556, 1582, 1678, 1768, 1925, 
1927, 1964; — emn ü emânı : 711; — hıfzı : 
953, 998, 1754; — zabtı : 1583, 1584; —e 
dahl : 536, 1967; —e dahl ü tecâvüz : 1967; —
e zarar : 502, 649, 650; —in nehb ü gâreti : 536 

memnû‘ metâ‘ vermek : 831, 1106 
Menahem Kohsi, Kılâbdâncı, Yahûdî kassâb, Selânik 

Cemâ‘ati'nden : 1244 
menâzil bkz. menzil 
Menkaca, Burdurlıoğlı, şakΩ, Karamürsel : 672 
menkûhasını âhara nikâhlamak : 1289 
Menteşe (sancağı) : 30, 38, 39, 115, 700, 973, 1032, 

1582, 1654; — beyi kethudâsı : 614; — (livâsı) 
kªdîları : 513, 514, 843; — sancağı/livâsı 
muhâfazası : 346, 461; — (sancak)beyi : 131, 
206, 461, 499, 513, 531, 557, 558, 559, 581, 
611, 614, 623, 757, 788, 843, 879, 922, 926, 
1128, 1234, 1386; — sancağı hıfzı : 33, 1032; 
— sancağı yalıları : 33; — sancağı yalıları 
kªdîları : 1095; — sipâhîleri : 557, 1128 

menzil [/menâzil] : 105, 331, 332, 436, 449, 822, 
958, 1041, 1049, 1081, 1519, 1524, 1536, 
1544, 1549, 1555, 1566, 1578, 1604, 1615, 
1632, 1655, 1662, 1671, 1744, 1757, 1772, 
1778, 1794, 1797, 1802, 1822, 1830, 1835, 
1838, 1839, 1851, 1875, 1980, 1988; —
 arpası : 1743; — defteri : 1744; — etmeği : 
1743; — ta‘yîni : 1519, 1960; — ü merâhil : 
19, 88, 98, 144, 288, 303, 379, 640, 661, 686, 
966, 1043, 1185, 1524, 1750, 1826, 1883, 
1904, 1975; — yazılmak : 1744; — yolları : 
1922; — zahîresi : 1757, 1835 
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Menzile; — kazâsı : 1248; — emîni : 173; — kªdîsı : 
173, 225, 1685; — pirinci : 225 

mer‘â : 460, 1703; —nın hıfzı : 1054 
Merâmî Çelebi : 851 
Merasne (?) : 953 
merâtib; — inâyeti : 644; — tevzî‘i : 644 
Merca, Yahûdî, Erbil : 563 
mercimek : 416, 420 
Merdân, Bozdepe k., Budaközi kz. : 1447 
meremmât bkz. meremmet 
meremmet [/meremmât ] : 1097, 1923; — ü ıslâh : 

628, 739 
Meriç nehri : 314 
mermer : 68; — tedârüki : 662 
Mermercik; — Konağı : 1151, 1346; — Konağı 

zahîresi : 1151; — Yurdı : 1523 
Mervân b. Abdullah, Gurebâ-ı Yesâr İkinci 

Bölük'den : 129 
Meryem (hz.) : 191 
Merzifon kªdîsı : 626 
Mes nâhiyesi âsîleri : 1343 
mesâcid bkz. mescid 
mesâlih; —-i mîrî : 199, 373, 449, 782; —-i mîrî 

teklîfi : 1354; —-i müslimîn : 211, 470, 845 
Mesaline Kal‘ası (?) : 1336 
mesâmîr bkz. mismâr 
mescid [/mesâcid] : 1376, 1490; — binâsı : 1344; —

 etrâfındaki Yahûdî evleri : 242; — hâlî 
kalmak : 1686; — harâb olmak : 1017; —
 inşâsı : 1198; — kapanmak : 1017; —
 kurbünde kefere iskânı : 242; — mu‘attal 
olmak : 242; — vakfını ekl : 1017 

Mescid-i Aksâ : 1248; — ferrâşları : 191; —
 Haremi : 191; — imâmı : 1248 

Mescid-i Mûsâ, Hımıs : 68 
Mesîh, Deli, Mora Nâzırı Za‘îm Ali'nin âdemi : 123 
Mesîre nâhiyesi, Mısır : 148; — emîni : 148; —

 halkı : 148 
Mesine : 1310 
mesken binâsı : 319 
Mestân, harâmî, Karadepe k., Mihaliç ovası : 276 
mestolmak : 120 
meş‘aleci : 1231 
meşâyih : 1555; — tarîkına girmek : 1400 
meşîhat : 421 
Meşkalor, bâzârgâh, Fener kz. : 60 
metâ‘a damga urılmak : 230 
Metîn karyesi, âsî karye, Cerd nâhiyesi, Beyrût : 565 
Metre (?), zimmî : 1720 

metris : 901, 1293; — damı ağacı tahmîli : 1862; —
 damı ağaçları işletdürmek : 1862; — damları : 
1862; — harâbı : 466; — kurmak : 466 

Metrofça kªdîsı : 1989 
metrûkât : 1335 
mevâcib : 4, 325, 378, 379, 409, 686, 727, 801, 823, 

908, 954, 971, 1136, 1361, 1581, 1792, 1827; 
— defteri : 325; — irsâli : 81 

mevâzı‘; —-ı mübâreke : 191; —-ı müteberrike : 191 
mevcûd defteri : 1885 
Mevioğlı Kışlası : 232 
mevkøfa zabt : 754 
mevkøfâtçı şâkirdi : 611 
Mevrik karyesi, hâs karye, Kefer-tâb nh., Ma‘arra 

sn. : 218 
mey-hâne; — ihdâsı : 130; — kapatmak : 130; —

 ref‘i : 226, 419; — ruhsatı : 419 
meydan alur top : 1788 
meyl ü muhâbâ : 179, 445, 632, 1173, 1819 
meyletdürmek : 459 
meyve : 416, 490; — alımı : 362; — der-mahzeni : 

362 
meyyit : 179, 247, 1344; — defni : 1198 
mezâhib bkz. mezheb 
Mezâhib-i Erba‘a : 365, 463 
mezâlim : 296, 1017; — ü mehâyif : 204, 205, 934 
Mezâr-ı Hazret-i Meryem : 191 
mezâri‘ bkz. mezra‘a 
mezbele dökmek : 314 
mezheb [/mezâhib] : 120, 211, 1142 
Mezîd Bey : 741, 796, 802 
Mezîd Çavuş : 967, 1856 
Mezistre; — kazâsı : 123; — kªdîsı : 123, 150 
mezra‘a [/mezâri‘] : 5, 11, 200, 698, 855, 1120, 1441, 

1456; — icâresi : 555, 616; — iltizâmı : 1120; 
— kitâbeti : 200; — tevcîhi : 857; — zabtı : 13 

mıh : 1648, 1663, 1800; — ihzârı : 1675; — irsâli : 
1800; — kesdürmek : 1649; — tedârüki : 1664, 
1800 

Mısır : 19, 47, 416, 452, 601, 616, 627, 628, 739, 
746, 752, 780, 895, 935, 962, 1034, 1035, 
1079, 1169, 1171, 1236, 1248, 1495; —
 anbârları : 601, 616, 1119; — Beylerbeyiliği : 
998; — Beylerbeyiliği inâyeti : 1119; —
 beylerbeyisi : 148, 173, 175, 178, 225, 257, 
261, 272, 372, 375, 385, 391, 392, 398, 420, 
421, 555, 601, 607, 608, 616, 628, 717, 718, 
720, 731, 739, 752, 760, 765, 780, 813, 814, 
935, 988, 1079, 1084, 1119, 1120, 1146, 1147, 
1148, 1149, 1169, 1171, 1187, 1188, 1221, 
1226, 1236, 1265, 1492, 1495, 1631, 1685, 
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1699; — beylerbeyisi dizdârı : 998; —
 beyleri : 998; — Boğazı : 1234, 1237; —
 çavuşları : 628, 739, 1146, 1148, 1149, 1631; 
— defterdârı : 148, 272, 372, 375, 385, 420, 
421, 601, 813, 1120, 1265; — emîr-i hâccı : 
944, 1493, 1495; — gemileri : 558; —
 gönüllüleri : 1265; — Hazînesi : 392, 398, 
421, 555, 616, 1119, 1163, 1188; — huccâcı : 
1501; — kªdîsı : 421, 1221; — kulları : 607, 
1084; — mâlı : 1119; — muhâfazası : 1146; —
 mukªta‘âtı : 372, 601; — müteferrikaları : 607, 
1265 

mi‘mâr : 1375, 1379, 1477, 1492, 1678, 1871, 1873; 
—başı : 1443 

Midillü (kazâsı) : 30, 31, 38, 82, 351, 941; —
 adası/cezîresi: 131, 142, 302; — beylerbeyisi : 
561; — cezîresi muhâfazası : 1069; — kªdîsı : 
82, 302, 351, 626, 941; — livâsı sipâhîleri : 
1069; — nâhiyesi halkı : 302; —
 (sancak)beyi : 142, 558, 561, 602, 603, 624, 
654, 757, 879, 1069, 1234, 1280; —
 sancakbeyi kethudâsı : 82 

Midye : 1292 
Migalkara (kazâsı) : 539, 1138, 1629, 1821; —

 kªdîsı : 44, 109, 110, 128, 310, 341, 585, 882, 
1629, 1793, 1813 

Mihail, Karayi Cemâ‘ati'nden, Hamunoğlı mh., 
İstanbul : 712 

Mihal b. Dimitri, harâmî, Gelibolı : 144 
Mihal b. Nikola, harâmî, Gelibolı : 144 
Mihal, zimmî : 1585 
Mihal, zimmî, Çatalca : 86 
Mihaliç (kazâsı) : 210, 453, 871; — kªdîsı : 345, 544, 

545, 653, 861, 868, 961, 1274; — nâyibi : 345; 
— ovası : 276 

Mihallü; — beyleri : 1305; —'ye tâbi‘ akıncı 
tâyifesi : 903, 1659; —'ye tâbi akıncıların sâkin 
olduğu yerlerin kªdîları : 903 

Mihri bint-i Muharrem, Hasan b. Mestân'ın zevcesi, 
Gölciler k., Mudurnı kz : 972 

[Mihrimâh Sultân] : 63 
Mihrişâh Hâtûn, yaramaz, Konya : 693 
Mikel, Beç Kralı Elçisi : 51, 54, 57, 58, 59, 64, 72, 

1692 
Mikel, sâbık Venediklü tercemân : 1537, 1645 
mil (uzunluk ölçüsü) : 108, 1008, 1023, 1797 
Milan kªdîsı : 192, 201, 617 
Milatoğlı Hisârı : 219 
Mile sancakbeyi : 810 
Millet-i Ahmedî : 1310 
Milletü'l-Mesîhiyye : 70, 117, 161 

Millü Cemâ‘ati; — kethudâsı : 17; — mîr-i aşîreti : 
17 

Miloş, zimmî, Filibe : 21 
Minârelüköy Konağı : 1546; — zahîresi : 1562 
minber; — binâsı : 258; — yıkmak : 258 
Minnet, tîmâr mutasarrıfı, sipâhî, hırsuz, Kırcalu 

Cemâ‘ati : 1442 
mîr-alem bkz. emîr–i alem 
mîr-i aşîret : 17 
mîr-i huccâc bkz. emîr–i hâc 
mîr-i mîrân hâsları : 705 
mîr-livâ : 857; — hâsları : 705; — kªyim-makªmı : 

771; —ya müte‘allik hıdemâtdan mu‘âfiyet : 
642 

Mîrali adası : 1005, 1075, 1402 
Miran, Kör, şakΩ re’îsi : 631 
mîrî : 16, 460, 519, 600, 1010, 1048, 1143, 1333, 

1345; — akça : 1351; — altun : 454; — arâzî : 
555, 616; — bostân : 544; — deve : 1070; —
 esbâblar : 42; — esîr hâfızları : 1416; — esîr 
kâfirler : 319, 1416; — esîr(ler) : 319, 1666, 
1697, 1892, 1896; — gallât : 1227; — gemi 
kerestesi : 866; — gemiler : 124, 545, 581, 
1243, 1263, 1283, 1337, 1858; — hâssa 
kadırgaları : 614; — hıdmet : 81, 110, 138, 
529, 788, 1852; — hisse : 1009; — içün kabz : 
9, 13; — içün kabz u zabt : 7; — içün zabt : 
322, 1418, 1456, 1630; — kereste tahmîli : 
896; — köprü : 314; — kürekler : 1002; —
 maslahat : 1629; — mezra‘a iltizâmı : 1120; 
— mühimmât : 1450; — nüzûl : 1681; — öşr : 
106; — pirinç bey‘i : 225; — tereke : 1322; —
 toplar : 892; — yer tasarrufı : 427; — zahîre : 
1896; — zahîre cem‘i : 1794; — zimmet : 856; 
—den istikrâz : 454; —ye bârgîr alımı : 1393; 
—ye deve kirâlamak : 508; —ye deyn : 75, 
351, 520 

Mirza Ali, Ardahan Beyi : 325, 486 
Mirza b. Mustafa, siyâsete mahkûm, Rum ey. : 156 
Mirza Bey, sâbıkâ Karahisâr-ı ŞarkΩ sancağını 

tahrîre me’mûr : 1611 
Mirza Çavuş, gemi binâsına me’mûr : 541 
Mirza Çavuş, Südde-i Sa‘âdet Çavuşı : 21 
Mirza, Mehmed Çavuş'un âdemi : 1213 
Misis (?); — beyi : 1553; — Kal‘ası ta‘mîri : 1553 
Misivri (kasabası), Aydos kz. : 836, 1102, 1122, 

1601; — İskelesi : 1437 
mismâr [/mesâmîr] : 498, 571, 699, 701, 860, 863; —

 göndermek : 794; — irsâli : 498; —
 işletdürmek : 794, 1816; — kesdürmek : 706; 
— mühimmâtı : 498; — tedârüki : 498; —-ı 
kebîr : 1001 
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Mişe, Çerkes, kefere-i Rus'dan : 466 
miyâne darbzen : 55 
Miyâsât (?) karyesi, Nablûs : 1321 
Miyorminlü karyesi, Sofya kz. : 69 
mizâc; — ıslâhı : 997; —da ihtilâl : 997 
Modava; — livâsı : 924; — beyi : 955, 1462; —

 kªdîsı : 1839, 1905; — sancağı kªdîları : 911 
Modova karyesi : 1694 
Mohaç (sancağı) : 376, 769, 1797; — barkanı : 376; 

— beyi askeri : 53; — beyi kethudâsı : 376; —
 beyleri : 407; — kªdîsı : 762; — kapudânı : 
666, 667, 685, 687, 702; — küffârı : 1797; —
 (sancak)beyi : 56, 97, 98, 377, 685, 762, 764, 
774, 898, 1797 

Molova (kazâsı) : 302, 941; — kªdîsı : 82, 142, 302, 
351, 941; — kazâsı karyeleri : 351 

Monla Ağa, İmâret-i Âmire Mütevellîsi, Şâm : 470, 
639, 1039 

mor çuka : 238 
Mora (sancağı) : 78, 151, 1044; — azeb ağaları : 151; 

— beyi kethudâsı : 1037, 1038, 1293; —
 emvâl-i hâssa nâzırı : 709; — kılâ‘ı dizdârları : 
151; — kªdîları : 588; — kªdîsı : 709; —
 müfettişi : 1541; — nâzırı : 123, 1482, 1541; 
— sancağının hıfzı : 1055; — (sancak)beyi : 
78, 150, 190, 328, 329, 422, 438, 468, 512, 
553, 590, 624, 664, 701, 709, 759, 862, 885, 
1037, 1038, 1044, 1054, 1055, 1482, 1543; —
 serhaddi : 1037; — yalılarının zabtı : 329; —
'ya kadar Rumili yalılarındaki beyler : 552; —
'ya kadar Rumili yalılarındaki kªdîlar : 552 

Moran Kal‘ası, Semendire nh. : 1222; — varoşı : 
1222 

Moraviçe [/Mozaviçe]; — karyesi kªdîsı : 1856; —
 Karyesi Konağı : 1856, 1857; — Karyesi 
Konağı zahîresi : 1856; — Yurdı : 1963 

Mordehay, Yahûdî kassâb, İstanbul : 524 
Morhova nâhiyesi; — voyvodası : 621; —

 zimmîleri : 621 
Morova : 953, 1220, 1561, 1894, 1979; — kenârı : 

1607; — Konağı zahîresi : 1693, 1746; —
 Köprüsi : 1900; — nehri : 1607, 1608, 1694, 
1858, 1978; — Suyı Geçidi Konağı zahîresi : 
1693 

Morovik Kªdîlığı : 923 
Moskov (vilâyeti) : 1311, 1313, 1314, 1315, 1316, 

1396; — kralı : 1312 
Moslavine karyesi, Zaçesne sn. : 296 
Mostar kªdîsı : 756 
Moton, Mora : 322; — kªdîsı : 1541 
Mozaviçe bkz. Moraviçe 
mu‘addel ü müzekkâ : 107 

mu‘âf; — beyler : 1286; —karyeler : 898; — u 
müsellem : 252, 901; —-nâme : 583, 1498 

mu‘âfiyet : 642, 1205, 1703, 1724, 1725 
mu‘âhede; —-i hümâyûn : 71, 93; —-i şerîf : 70 
mu‘âlece : 1189 
mu‘allim-hâne; — inşâsı : 1198; — mevâcibi : 971, 

1136; — mütevellîsi : 971, 1136 
mu‘âmele; — eylemek : 78; — ile altun almak : 

1368; —-i şer‘iyye : 1433 
mu‘attal mesâcid : 242 
Mu‘âviye tâyifesi, Cezâyir (Basra) : 353; — isyânı : 

353 
Mu‘ayyed karyesi (?), mîr-livâ hâssı, Nablûs : 565 
Mud kªdîsı : 263 
Mudanya (kazâsı) : 62, 308, 453, 1013, 1268; —

 kªdîsı : 308 
Mudurnı kazâsı : 384, 972; — kªdîsı : 384, 972, 1007 
mufassal; — defter : 43, 46, 806, 964, 1611, 1612; —

 fermân : 794; — hükm-i hümâyûn : 683; —
 nişân-ı hümâyûn : 683 

muğanniye : 191 
Muğla kªdîsı : 440 
Muha : 272; — İskelesi : 627, 628, 739; —

 kapudânı : 272, 627 
muhâfaza (hıdmeti) : 47, 115, 178, 213, 328, 346, 

461, 555, 616, 760, 783, 784, 930, 931, 1049, 
1069, 1081, 1086, 1134, 1146, 1517, 1532, 
1715, 1792, 1974; —-i memleket : 266, 797, 
1583, 1620; —-i vilâyet : 23, 901, 1090, 1247 

muhâfız ulûfesi : 441 
muhallefât : 368, 435, 454, 632, 728; — gâreti : 297; 

— vârisi : 1300 
Muhammed : 314 
Muhammed Ağa, Gönüllü Tâyifesi Ağası, Boğdan : 

1439 
Muhammed b. İskender, sebîke ile müttehem, 

mahbûs : 1733 
Muhammed Çavuş, Antalyalı, Dergâh-ı Mu‘allâ 

Çavuşı, zahîreye mübâşir : 1679, 1748, 1749, 
1751 

Muhammed Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, gemi 
ağacı hıdmetine me’mûr : 418, 457, 1213 

Muhammed Çavuş, [/Aydın-zâde/Aydın 
Çavuş-oğlı/Aydın-oğlı] Dergâh-ı Mu‘allâ 
Çavuşı : 26, 27, 30, 275, 287, 288, 294, 296, 
305, 315, 1294, 1559, 1926, 1952, 1953, 1973, 
1974, 1979 

Muhammed FakΩh b. Ali FakΩh, dârende : 632 
Muhammed Hablâs, Buhayra Vilâyeti Şeyhi Emîr 

İsâ'nın karındaşı oğlı, firârî mahbûs : 420, 421 
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Muhammed Küçük, hırsuz yatağı, ehl-i fesâd, 
Derunik (?) kl., Draç kz. : 1489 

Muhammed Re’îs : 244 
Muhammed Sübaşı, haseki, acemi-oğlanı cem‘ine 

me’mûr : 947 
Muhammed [/Safer], Mihaliç Muhzırı, ehl-i fesâd : 

345 
Muhammed, Burusalu : 70 
Muhammed, dârende, Kudüs : 1248 
Muhammed, hâssa tâciri : 1311, 1312, 1313, 1314, 

1315, 1316 
Muhammed, Hazîne-i Âmire Defterdârı, Tımışvar : 

26 
Muhammed, Mevlânâ, Sonisa Kªdîsı : 103 
Muhammed, Mustafa oğlı, kal‘a müstahfızı, ehl-i 

fesâd, Selânik : 104 
Muhammed, Südde-i Sa‘âdet İkinci Kapucıbaşısı : 49 
Muhammed, Südde-i Sa‘âdet Sağ-Ulûfeciler Ağası : 

95, 96, 287, 350, 411, 578 
Muhammed, Şâh Ali oğlı, mahbûs, Kengırı : 192, 193 
Muhammed, Yayabaşı, acemi-oğlanı cem‘ine 

me’mûr : 450 
muhârebe : 113, 365, 368, 426, 463, 497, 1893 
Muharrem : 836, 837 
Muharrem, Doğancıoğlı, ehl-i fesâd ü şenâ‘at, Bolı : 

383 
Muharrem, harâm-zâde, Azak kl. : 506 
muharremât : 186 
muhâsara : 26, 27, 54, 108, 113, 146, 153, 154, 168, 

178, 466, 492, 493, 494, 497, 517, 649, 650, 
668, 766, 847, 901, 1207, 1210, 1215, 1427, 
1428, 1429, 1434, 1448, 1462, 1598, 1642, 
1658, 1665, 1731, 1788, 1980; — topı : 1806 

muhâsebe : 372, 601, 802, 1112; — defterleri : 152; 
— görilmek : 673, 801, 814, 889; — sûreti : 
601, 1433; — terakkΩ bulmak : 1373; —
 vermek : 1433; —si görilmek : 956, 1373 

muhâtara yerler : 1911 
Muhib Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 125, 126, 

430, 1444, 1461, 1462, 1465, 1468, 1470, 
1487, 1488, 1938 

Muhibbe, Yeniçeri Mustafa'nın zevcesi, yaramaz : 
868, 961 

Muhibbüddîn, Kudüs : 1175 
Muhsin, müştekî : 1115 
muhtesib : 50, 453, 1248, 1267, 1268, 1485, 1735, 

1766, 1841 
Muhyiddîn b. Hacı el-Müderris, Mevlânâ, Çatalca : 

86 
Muhyiddîn, Avlonya Kªdîsı, Mukªta‘ât Müfettişi : 

719 

Muhyiddîn, Mevlânâ, Dobnice Kªdîsı : 1769 
Muhyiddîn, Mevlânâ, Müderris, Sultângîrcâmi‘i mh., 

Galata : 281 
Muhyiddîn, Mevlânâ, sâbık Aydos Kªdîsı : 983, 1018 
Muhyiddîn, Mevlânâ, Sinob Kªdîsı : 256 
Muhyiddîn, sâbık Hacıhamza Karyesi Nâyibi, Rum 

ey. : 1224 
Muhyiddîn, Seydîşehri Kªdîsı Nâyibi, Boyaluk (?) k., 

Seydîşehri : 698 
muhzır(lar) : 206, 214, 220, 223, 345, 695, 698, 763, 

787, 790, 791, 852, 1019, 1225, 1288, 1355, 
1530, 1552, 1590, 1783, 1981, 1984; — azli : 
282; — döğmek : 256; — kâtibi : 4, 172, 188, 
249, 266, 324, 450, 594, 644, 691, 869, 900, 
947, 975, 978, 1191, 1195, 1581, 1784, 1792, 
1793, 1825; — nasbı : 282; — yoldaşı : 1422; 
—başı : 1248 

Mukªbele-i Niş Konağı zahîresi : 1693 
Mukªbele-i Şehirköy; — Konağı : 1561, 1746; —

 Konağı zahîresi : 1746; — Yurdı : 1786 
mukaddim(ler) : 3, 508, 510, 519, 520, 521, 1091, 

1275, 1287, 1516; — ihrâcı : 160 
mukarrer-nâme : 9 
mukªta‘a [/mukªta‘ât] : 296, 522, 601, 710, 711, 758, 

925, 928, 979, 990, 1048, 1336, 1490, 1611; —
 bedeli : 710, 1611; — defterleri : 711; —
 emvâli tahsîli : 521; — ile tasarruf : 11, 13; —
 iltizâmı : 11, 1654; — muhâsebesi : 372, 
1373; — müfettişi : 448, 719, 759; —
 mültezim(ler)i : 448, 1654; — nâzırı : 1336; 
— resmi kabzı : 13; — tahvîli : 372; —
 tashîhi : 822; — zâbitleri : 152; — zabtı : 402; 
—-i hâssa : 510; —sı ref‘ olunmak : 13; —ya 
verilmek : 319 

mukªta‘ât bkz. mukªta‘a 
mukªtele : 273, 634, 1893; — vü muhârebe : 368 
mum : 1979; —cı : 1040 
murâbahaya akça verilmek : 1251 
Murâd : 1408 
Murâd b. Temür, dârende : 632 
Murâd Bey, Tekeili Sancakbeyi : 1641, 1672 
Murâd Çavuş : 25, 1367 
Murâd Çelebi, Defterdâr : 1979 
Murâd Kethudâ : 545 
Murâd Paşa Evkªfı : 1251 
Murâd Re’îs : 1300 
Murâd, Cezâyir-i Garb Trablusı Beylerbeyisi Turgud 

Bey'in Hazînedârbaşısı : 537 
Murâd, Defterdâr, sâbık Emîr-i Hac : 509 
Murâd, Dergâh-ı Âlî Çâşnigîri : 1379 
Murâd, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 20 
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Murâd, Dervîş oğlı, sipâhî, Bozkuş k., Kurşunlu kz. : 
617 

Murâd, Hacı, ehl-i berât, İştib : 279 
Murâd, Hazîne-i Âmire Başdefterdârı : 267, 268 
Murâd, kªtil, Sinob : 256 
Murâd, Kör, İpekçi, Diyârbekirlü, zimmî ehl-i fesâd, 

Erzincân : 381 
Murâd, Müsellem, harâmî yatağı, Kestenbolı k., 

Ergene kz. : 1138 
Murâd, Sultân, Şehzâde Selîm'in oğlı : 30, 39, 1391 
Murâd, şakΩ, Turgud : 634 
Murâd, Tavarak karyesi sipâhîsi, Bayburd : 754 
Murâd, Yemen Beylerbeyisi, sâbık Gazze Beyi : 640, 

710, 711, 718, 720, 752, 760, 1563 
Murâd, zimmî, Erzincân Bezzâzistânı : 381 
Murâdiye müderrisleri, Burusa : 1087 
murâfa‘a : 197, 734, 779 
Mureş nehri, Tımışvar : 99 
Murtaz-âbâd kªdîları : 1184 
Murtazâ Kethudâ : 645, 646, 1247, 1349 
Mûsâ b. Ahmed, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb nh., 

Ma‘arra sn. : 218 
Mûsâ Bey, Akşehir [/Uzeyr] Beyi, Diyârbekir ve 

Çemişkezek Tahrîr Emîni : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 43, 46, 625, 647, 
648, 1230 

Mûsâ, Uzeyr Beyi bkz. Mûsâ Bey, Akşehir Beyi 
Mûsâ Çavuş : 1187, 1483 
Mûsâ Çavuş, Mısır Çavuşı : 1146, 1148, 1149 
Mûsâ Çelebi, Dîvân-ı Hümâyûn Kâtibi : 1282 
Mûsâ Eozi, Yahûdî kassâb, İstanbul Cemâ‘ati'nden : 

1244 
Mûsâ İshâk ibn-i Hayim, Yahûdî kassâb, Aryar 

Cemâ‘ati'nden : 1244 
Mûsâ karyesi, Mihaliç kz., Hudâvendigâr sn. : 210 
Mûsâ Nebî Haremi Vakfı : 336 
Mûsâ, Balcı, kassâb, Kili : 714 
Mûsâ, dârende, Kudüs : 1248 
Mûsâ, ehl-i fesâd, Gerişburnı k., Meğri kz. : 317 
Mûsâ, harâmî Çingâne : 1138 
Mûsâ, Kalaycı, hırsuz : 1957 
Mûsâ, Kara, fesâdcı, Kutlu k., Meğri kz. : 206 
Mûsâ, Kudüs : 336 
Mûsâ, Nâzır : 1214 
Mûsâ, şakΩ, Hacı‘ivaz k., Hırsova kz. : 1523 
Musallâ-yı Edirne : 1593; — Yurdı : 1368, 1549, 

1550, 1561, 1585, 1610 
Muslî (?) Çelebi : 383 
Muslihuddîn, Mevlânâ, Bozok Mâl Müfettişi : 678 
Muslihuddîn, Mevlânâ, sâbık Zihne Kªdîsı : 1143 

Muslihuddîn, Mevlânâ, Sanduklu Kªdîsı : 312 
Muslihuddîn, Mevlânâ, Tatarbâzârı Kªdîsı, sol-kolda 

celeb kitâbetine me’mûr : 69, 107 
Muslihuddîn, Mihaliç Nâyibi : 345 
Muslihuddîn, Pınarhisâr Kªdîsı Nâyibi : 1110 
Muslonya : 1912 
Mustafa : 207, 583, 758, 776, 1586, 1606 
Mustafa Ağa, Sol-Ulûfeciler Ağası : 287 
Mustafa b. Abdî, Kirmasti : 763 
Mustafa b. Abdullah, Kıbtî, Hariho Cemâ‘ati, 

Katekazerlü mh. (?), Sidrekapsi : 358 
Mustafa b. Abdullah, şakΩ, Karamürsel : 672 
Mustafa b. Balce (?), kallâb, demürci Çingâne : 208 
Mustafa b. Hasan, Filorina : 1890 
Mustafa b. Hayâtî (?), yaramaz, Durakcı k., Gönen 

kz., Burusa : 241 
Mustafa b. Îsâ, ehl-i fesâd, Yeniköy k., Taşköprü : 

1478 
Mustafa b. Lutfî, yaramaz, Durakcı k., Gönen kz., 

Burusa : 241 
Mustafa b. Receb, Hacı, Gölciler k., Mudurnı kz. : 

972 
Mustafa b. Taşgun, mahbûs ehl-i fesâd, Gümülcine : 

1700 
Mustafa Bey, Aydın Beyi : 84 
Mustafa Bey, Bosna Sancakbeyi : 87, 97, 98, 280, 

390, 642, 679, 1550, 1551, 1592 
Mustafa Bey, Dertenk Beyi, vilâyet tahrîrine 

me’mûr : 855, 857 
Mustafa Bey, İnebahtı Sancakbeyi, Turhanlu'ya tâbi‘ 

Akıncı Beyi : 239, 454, 701, 1277, 1550 
Mustafa Bey, Ruha Beyi : 366, 966 
Mustafa Bey, tahrîre vazifeli, Semendire nh. : 1222 
Mustafa Bölükbaşı, alaybeyi âdemi : 985 
Mustafa Çavuş : 3, 91, 136, 141, 196, 197, 351, 491, 

493, 494, 496, 500, 501, 505, 733, 750, 751, 
762, 764, 770, 772, 775, 861, 871, 878, 937, 
965, 982, 987, 992, 1005, 1042, 1119, 1323, 
1352, 1367, 1387, 1392, 1684, 1695, 1701, 
1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1716, 1717, 
1726, 1727, 1728, 1731, 1737, 1904, 1908 

Mustafa Çavuş, Çirmenlü : 1499, 1856 
Mustafa Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 72, 86, 

219, 247, 248, 289, 351, 584, 766, 889, 941, 
1607 

Mustafa Çavuş, mahbûs ehl-i fesâd, Gümülcine : 
1700 

Mustafa Çavuş, Hüseyinşâh oğlı : 585 
Mustafa Çavuş, Kara Ali oğlı : 1608 
Mustafa Çavuş, Kofelek (?), Edirne zahîresine 

me’mûr : 1162 
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Mustafa Çavuş, maktûl, Erdel : 259 
Mustafa Çavuş, Mustafa Paşa'nın Çavuşı : 1681, 

1712 
Mustafa Çavuş, Pehlivânoğlı : 1966, 1967, 1968, 

1969, 1970 
Mustafa Çavuş, Serheng : 1722 
Mustafa Çavuş, sipâhî-oğlı : 350 
Mustafa Çavuş, Tosunoğlı : 476, 875, 897, 898, 899, 

911, 923, 924, 925, 928, 955, 970, 972, 980, 
990 

Mustafa Çelebi, Bâzergân : 440, 488, 1300, 1311 
Mustafa Dânişmend, Bodrum Kal‘ası dizdârının 

hısımı : 788 
Mustafa Kethudâ : 217, 230, 1247 
Mustafa Paşa : 1681, 1692, 1712 
Mustafa Paşa İmâreti Evkªfı : 1251 
Mustafa Paşa'nın tezkirecisi : 620, 621 
Mustafa Paşa, Kara, Edirne Muhâfızı, sâbık Bağdâd 

Beylerbeyisi : 213, 1595, 1614, 1628, 1683, 
1695, 1696, 1697, 1733, 1786 

Mustafa Paşa, Tımışvar Beylerbeyisi : 26, 116, 117, 
219, 248, 357, 684, 1462 

Mustafa Paşa, Vezîr, Serdâr : 146, 157, 162, 168, 
320, 321, 322, 364, 413, 451, 546, 621, 709, 
805 

Mustafa Re’îs, Hacı Îsâ oğlı, Kasımpaşalı : 528 
Mustafa [/Gülcioğlı], File nh., Elmalu kz. : 1306 
Mustafa, Alagözoğlı, Kesterye : 1260 
Mustafa, Anadolı beylerbeyisi âdemi : 1547 
Mustafa, Barçacıkoğlı (?), matrabaz, İznik : 349 
Mustafa, Behrâm oğlı, Maşlı demekle ma‘rûf ehl-i 

fesâddan, Yastar k., Akçahisâr kz. : 1343 
Mustafa, Betel, Samakov tâcirlerinden İstanbullu 

Ahmed'in katl zanlısı : 179, 659 
Mustafa, Bolı Müsellemleri Sancakbeyi : 1327 
Mustafa, Budun gönüllülerinden, esîr : 1104 
Mustafa, Cânbâz, müfsid, Yenişehir : 289 
Mustafa, Cebe-hâne Kâtibi : 1934, 1935 
Mustafa, Çavuş-oğlı : 399 
Mustafa, dârende : 560 
Mustafa, dârende Selîm b. Mustafa'nın karındaşı : 

632 
Mustafa, dârende, Kudüs : 1248 
Mustafa, Defter-i Hâkªnî Kâtibi, Erzurum Tahrîr 

Emîni : 316, 754, 778 
Mustafa, Dergâh-ı Mu‘allâ Müteferrikası : 1276, 

1507 
Mustafa, Dergâh-ı Mu‘allâ Yeniçerileri Bölükbaşısı : 

900 
Mustafa, Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerisi, Mihaliç : 868, 

961 

Mustafa, Dîvâne, yeniçeri katl zanlısı, Gümülcine : 
172 

Mustafa, Dizdâroğlı, Tırhala kz. : 714 
Mustafa, Draç : 298 
Mustafa, emr-i şerîf îrâd eden, Kurşunlu kz. : 617 
Mustafa, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1893, 1894 
Mustafa, Erbil Sancakbeyi Sübaşısı : 564 
Mustafa, Etmekçi, Edirneli, ehl-i fesâd, Belgrad : 

1961 
Mustafa, Ferhâd oğlı, hâssa suyolcısı, Mekke : 261 
Mustafa, Filek Beyi Kethudâsı : 842, 1222 
Mustafa, gedük mutasarrıfı, Bosna : 1140 
Mustafa, Gelibolı Gümrüği Emîni : 140 
Mustafa, Gönüllüler Ağası, Şehrizol : 1354 
 
Mustafa, Gümrük Mültezimlerine Nâzır, hâssa tâciri, 

müteferrikalardan : 1496 
Mustafa, Hacı, Bedreddînoğlı mh., Burusa : 1087 
Mustafa, Hacı, Etmekci, Burusalı, Eskicum‘a mh., 

Gelibolı : 35 
Mustafa, Hacı, Seydî Ahmed'in eytâmı emvâli nâzırı, 

Hor k., Akşehir kz. : 1203 
Mustafa, harâm-zâde, Azak kl. : 506 
Mustafa, harâmî, Koçhisâr kz. : 192, 193 
Mustafa, hâssa mu‘temedlerinden : 525 
Mustafa, Havâss-ı Hümâyûn İltizâm Emîni, Niksar : 

713 
Mustafa, hıdmetkâr, ehl-i fesâd, Kastamonı : 444 
Mustafa, İzdin Kal‘ası erenlerinden : 1372 
Mustafa, İzvornik beyi âdemi : 1554 
Mustafa, Kapucı : 1736 
Mustafa, Kara : 444 
Mustafa, Karahisâr-ı ŞarkΩ : 447 
Mustafa, Kâtib, Budun : 812 
Mustafa, Kel Ahmed Bey oğlı, za‘îm, Boyaluk (?) 

karyesi sipâhîsi: 698 
Mustafa, Klis Beyi Kethudâsı : 1345 
Mustafa, Koçi, eşirrâ, Belvîrân kz. : 368 
Mustafa, Kopan beyi âdemi : 1666 
Mustafa, küreğe mahkûm harâmî : 1533 
Mustafa, mahbûs, Kengırı : 918 
Mustafa, Martalos ve Primikür Serdârı, tîmâr 

mutasarrıfı, Lefçe nh. : 1893, 1894, 1900 
Mustafa, Mısır beylerinden : 998 
Mustafa, Mohaç Beyi Hamza'nın Kethudâsı : 376 
Mustafa, mukªta‘a zâbiti, Üsküdar : 402 
Mustafa, Mü’ezzin, Banalu, müteveffâ Martalos 

Serdârı : 1893 
Mustafa, mü’ezzin, ehl-i fesâd : 471 
Mustafa, Nûh oğlı, Dîvâne, şakΩ re’îsi : 631 
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Mustafa, paşa âdemi : 1810 
Mustafa, paşa müteferrikası : 449 
Mustafa, Pîrî oğlı, hâssa suyolcısı, Mekke : 261 
Mustafa, piyâde ve müsellem teftîşine mübâşir : 444, 

445 
Mustafa, sâbık Selânik Kªdîsı : 1680 
Mustafa, Sarığıgüzel, hırsuz, Burusa : 1141 
Mustafa, sârik, İstanbul : 1645 
Mustafa, Saruhanoğlı, Sivas : 223 
Mustafa, serrªc : 1020 
Mustafa, Seydî Ahmed'in eytâmı vasîsi Hacı 

Ahmed'in kölesi, Hor k., Akşehir kz. : 1203 
Mustafa, sipâhî, Bolı : 643 
Mustafa, sipâhî, harâc cem‘ine me’mûr, Karahisâr-ı 

ŞarkΩ : 338 
Mustafa, sipâhî, hırsuz, kuttâ‘u't-tarîk, Kengırı : 201 
Mustafa, sipâhî, tîmâr mutasarrıfı, Osmâncık : 309 
Mustafa, sol-azebândan, gemi ağacı hıdmetine 

me’mûr, Biga ve Lapseki Kªdîlıkları : 418 
Mustafa, Sol-Kol Akıncı Beyi : 1975 
Mustafa, sol-ulûfeciler cemâ‘atinden : 1338 
Mustafa, Südde-i Sa‘âdet Müteferrikası : 1251, 1312, 

1433 
Mustafa, Süveyş Kapudânı Kethudâsı : 1169, 1172, 

1193 
Mustafa, şâhid, Esbando k., Ohri kz. : 1124 
Mustafa, Şayçe (?) ve Şekrofça İskeleleri Hâsları 

Emîni : 296 
Mustafa, tîmâr sâhibi, Biga : 736 
Mustafa, Topcı : 1262 
Mustafa, Toyca : 239 
Mustafa, Vârisoğlı, ehl-i fesâd : 1889 
Mustafa, Vezîr-i A‘zam Mehmed Paşa'nın 

Voyvodası : 1651 
Mustafa, Yörükoğlı, ehl-i fesâd, Mudurnı kz. : 384 
Mustafa, Yûsuf oğlı, Maşlı demekle ma‘rûf ehl-i 

fesâddan, Yastar k., Akçahisâr kz. : 1343 
Mustafa, Za‘îm : 1342 
Mustafapaşa Köprüsi : 1518, 1546, 1604, 1606, 1615, 

1772; — Yurdı : 1630; —'nden ötedeki 
kªdîlar : 357 

Musul (sancağı) : 822, 1014, 1083; — beyi : 213; —
 sancağı askeri : 213; — sancağı defterleri : 
1452; — sancağı sipâhîsi : 213 

Muş; — aşîretleri : 1304; — sancakbeyi : 1304 
muşamma‘ kaplı gürde : 1030 
mutasarrıf : 17, 901, 1240, 1442 
mutazaccir müslimânlar : 1554 
mu‘temedün-aleyh : 120, 1685 
mu‘temedün-bih mühr : 415 
Muzaffer, Mevlânâ, Amasya Kªdîsı : 103 

Muzaffer, Şehzâde Âsitânesi Bölüği'nden : 1032 
muzâyaka : 27, 45, 129, 145, 154, 158, 159, 191, 

209, 266, 293, 322, 339, 349, 362, 409, 411, 
418, 446, 457, 513, 514, 527, 533, 541, 595, 
596, 684, 696, 707, 711, 730, 765, 770, 810, 
825, 838, 846, 847, 867, 873, 882, 890, 895, 
897, 901, 902, 908, 909, 924, 927, 954, 970, 
989, 1009, 1034, 1057, 1081, 1092, 1099, 
1100, 1144, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 
1155, 1156, 1157, 1159, 1160, 1162, 1163, 
1165, 1168, 1219, 1225, 1236, 1238, 1244, 
1268, 1271, 1331, 1332, 1333, 1336, 1351, 
1358, 1359, 1361, 1381, 1382, 1405, 1406, 
1423, 1437, 1480, 1487, 1524, 1531, 1546, 
1561, 1591, 1597, 1604, 1608, 1609, 1626, 
1627, 1629, 1632, 1637, 1638, 1639, 1642, 
1655, 1662, 1663, 1664, 1665, 1673, 1674, 
1679, 1682, 1728, 1748, 1771, 1773, 1774, 
1776, 1777, 1822, 1837, 1838, 1847, 1851, 
1853, 1856, 1857, 1858, 1881, 1882, 1902, 
1908, 1913, 1922, 1929, 1931, 1941, 1958, 
1959, 1960, 1965, 1969, 1982, 1984, 1989 

muzırr-ı nâs : 838 
mübâşir(ler) : 66, 181, 354, 446, 470, 507, 541, 678, 

801, 802, 869, 952, 961, 1018, 1088, 1215, 
1504, 1505, 1597, 1600, 1601, 1800, 1856, 
1893, 1894, 1898; — kaydı : 179; — ta‘yîni : 
223, 224, 256, 313, 412, 435, 443, 484, 572, 
617, 659, 674, 754, 802, 861, 871, 889, 952, 
983, 1430, 1608, 1609, 1639, 1748, 1774, 
1776, 1789, 1888, 1947, 1988 

mücâdele vü muhârebe : 463 
mücâhidîn : 1555 
mücâvir : 191 
müceddeden; — kitâbet : 5, 7, 18; — tahrîr : 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 683, 787 
mücrim(ler) : 272, 528, 579, 632, 825, 826, 832, 

1917, 1963; — başkaldurmak : 974; — defteri : 
1533; — tebdîli : 664 

müdd : 11, 37, 106, 400, 464, 488, 538, 539, 861, 
1009, 1057, 1088, 1099, 1144, 1150, 1151, 
1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 
1159, 1160, 1161, 1278, 1331, 1332, 1383, 
1483, 1518, 1519, 1535, 1536, 1544, 1546, 
1561, 1568, 1570, 1577, 1590, 1591, 1593, 
1607, 1608, 1609, 1626, 1627, 1632, 1637, 
1638, 1639, 1663, 1664, 1673, 1674, 1675, 
1676, 1706, 1707, 1743, 1748, 1749, 1758, 
1759, 1762, 1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 
1781, 1782, 1812, 1822, 1824, 1833, 1835, 
1837, 1839, 1847, 1856, 1857, 1907, 1908, 
1910, 1931, 1939, 1941, 1958, 1959, 1960, 
1984, 1988 
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müderris(ler) : 435, 802, 1087, 1534, 1555, 1577 
Müdlic (?) b. Nassâr, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
mü’ebbed kürek : 1533 
mü’ezzin : 88, 281, 471; — ta‘yîni : 1490 
müfettiş(ler) : 103, 128, 289, 356, 359, 448, 719, 759, 

975, 1173, 1541; — ta‘yîni : 754, 802, 1173 
müflis : 1120, 1373; — celeb : 108, 787, 1088; —

 celeb teftîşi : 1769; — defteri : 1769; —
 re‘âyâ : 78; — teftîşi : 1769 

müfredât defter(ler)i : 539, 801, 889, 1088, 1577 
müfsid(ler) : 38, 39, 70, 77, 80, 114, 185, 186, 241, 

311, 363, 428, 470, 620, 634, 698, 719, 745, 
843, 872, 1017, 1064, 1222, 1343, 1377, 1385, 
1451; — kal‘aların zabtı : 119 

müftî : 1365, 1534 
Müftîahmedçelebi Mahallesi, Gelibolı : 1030, 1062, 

1064 
mühimmât : 541, 718, 835, 864, 873, 1187, 1450, 

1455, 1531, 1618, 1658, 1661, 1785, 1794, 
1806, 1815, 1820, 1921, 1950; — ihzârı : 772; 
— irsâli : 272, 835, 873, 1215; — ittisâli : 
1788; — tahmîli : 945, 1861; — tedârüki : 122, 
394, 541, 772, 835, 1027; —-ı mîrî : 845; —-ı 
sefer : 924 

mühür : 302, 421, 439, 443, 453, 477, 697, 1335, 
1354; —lemek : 877, 1474, 1577, 1881, 1971; 
—lü arz ihdâsı : 415; —lü defter : 1001, 1190; 
—lü [/memhûr] kîse : 280, 347, 563; —lü 
mevcûd defteri : 1885; —lü temessük : 361, 
1188; —lü tezkire : 164 

mükerrer rüsûm talebi : 1611 
mülâzemet : 556 
mülâzım : 1354; — çavuşı : 1471 
mülevves(ât) : 191; — su : 694 
mülk [/emlâk] : 68, 182, 311, 317, 447, 520, 663, 

698, 755, 857, 1196, 1456, 1479, 1490, 1683, 
1745; —-nâme : 1341; —-nâme-i hümâyûn : 9; 
— bey‘i : 351, 520; —e ilhâk : 1456; — ev : 
49, 268, 336; —ine yazdurmak : 68; —
 kaydetmek : 1456; — satdurmak : 390; — ü 
emlâk : 1476; — ü esbâb hıfzı : 1075; — ü 
esbâb mühürlemek : 1075; — vakfı : 520 

mülkiyyet; — da‘vâsı : 520; — üzre tasarruf : 9 
mültezim(ler) : 11, 13, 15, 311, 425, 448, 521, 522, 

634, 678, 1254, 1286, 1324, 1348, 1444, 1496, 
1654; — ziyânı : 1611 

Mü’min Nâzır, gemi binâsına me’mûr : 296, 1350, 
1694, 1744, 1763 

münâfık : 1503 
münâsafe : 1140 
mün‘im ü mâldâr : 107 

münkerât : 186; — u menhiyyât : 191 
mürâca‘at : 649, 766 
mürâsele : 384, 463, 572, 695, 1355 
mürde; — celeb : 787, 1088, 1111; — celeb teftîşi : 

1769; — teftîşi : 1769; — tîmâr : 1643; —
 yeniçeri : 1643 

Mürsel, Ali oğlı, müsellem, Karabâzergânlu k., 
Tekfur Kªdîlığı : 1569 

Mürsile (?) nehri : 1048 
mürted : 1195, 1825 
mürtezika : 971, 1136; — ta‘yîni : 1490, 1579; —

 ulûfeleri : 1248; — vazîfesi : 1577 
mürûr u ubûr : 1468, 1472 
müsâfirîn-i bahr : 1237 
müsâfirîni nehb : 374, 437 
müsellah leşker : 108 
müsellem(ler) (tâyifesi) : 250, 252, 417, 595, 798, 

1108, 1138, 1259, 1327, 1379, 1516, 1569, 
1605, 1611; — bel‘iyyâtı : 444; — beyi : 3, 
1108, 1275, 1287, 1504, 1510; — beyleri 
ihrâcı : 1515; — çeribaşısı : 3, 836, 1275, 
1587; — defteri : 539; — göndermek : 1510, 
1587; — ihrâcı : 160, 836, 837, 1392, 1510, 
1587, 1659; — istihdâmı : 1137; —
 mukaddimi : 1275; — ocağı : 138, 165, 836; 
— sancakbeyi : 165, 1327; — sancakları 
beyleri : 907; — ta‘yîni : 481, 907, 1504, 1542; 
— tâyifesi yayabaşılığı : 1504; — teftîşi : 445; 
— yayabaşısı : 907; —lik : 1108 

müslim(ân) [/müslimîn] : 8, 10, 38, 39, 70, 71, 120, 
191, 196, 197, 199, 201, 207, 211, 249, 267, 
281, 282, 292, 293, 313, 317, 319, 347, 359, 
363, 365, 368, 421, 425, 428, 435, 446, 463, 
465, 470, 476, 487, 542, 559, 563, 612, 617, 
621, 629, 630, 634, 663, 675, 694, 695, 713, 
801, 806, 838, 900, 905, 941, 972, 993, 1060, 
1062, 1064, 1124, 1247, 1248, 1306, 1312, 
1364, 1400, 1442, 1481, 1501, 1526, 1554, 
1555, 1620, 1770, 1893; — ağniyâ : 1276; —
 esîrlerin ıtlâkı : 77; — eşkıyâ : 114; — evleri : 
226, 242; — ezvâc u ıyâlini tasarruf : 177; —
 hâtûnlara kelimât etmek : 345; — hâtûnları 
ıdlâl : 693; — köyler : 1198, 1344; — Leyh 
esîrleri : 83; — libâsına koymak : 1106; —
 mâlını almak : 177; — sûretinde kâfir : 1503; 
—a hamr bey‘i : 130, 221, 675; —a hamr 
satmak : 82; —e olmak : 86; —lara ev bey‘i : 
1376; —lara te‘addî : 617, 777; —lara zarar : 
226; —lara zulm : 68, 183, 1685; —ları 
aldatma : 1733; —ları katl : 894; —ların ezvâc 
u ıyâli : 185; —ların mâlların almak : 182; —
ları rencîde : 130; —lığa te‘addî : 1478 
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müslimîn bkz. müslim 
müstahfız : 104, 125, 126, 292, 293, 529, 866, 984, 

1261, 1293, 1434, 1489, 1576, 1688; —
 gedükleri : 1361; — mevâcibi : 81, 1361; —
 tîmârı : 1249; —ları yoklamak : 1106 

müstakil sancak : 376 
Müstecâb, hırsuz, Midillü : 131 
Müstecâb, kayıp Mustafa'nın üvey babası : 444 
Müstecâb, Leyh esîrlerinden : 77 
Müstedâm Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 41, 541, 

571, 794 
müstevlî : 118; — a‘dâ : 108, 213, 1023; — a‘dânın 

def‘i : 669 
müşterek kefîl : 787 
müteferrik sancaklar : 1713 
Müteferrika-i Haymâne Hâssı, Meğri kz., Menteşe : 

206 
müteferrika(lar) : 46, 313, 449, 555, 607, 608, 616, 

777, 1032, 1137, 1251, 1265, 1312, 1433, 
1496, 1507 

mütekª‘id sipâhî : 1259 
mütemevvil : 107, 1507, 1508, 1769 
mütevellî : 60, 62, 164, 319, 352, 415, 470, 504, 556, 

638, 639, 895, 971, 1017, 1039, 1080, 1112, 
1113, 1136, 1198, 1202, 1251, 1344, 1415, 
1456, 1506, 1577; — oğlı : 62 

müzehheb kılıç : 158, 187; — irsâli : 154 
müzevver; — arz : 439, 697; — berât : 439, 530; —

 hüküm : 358, 1096, 1233; — mühr : 439, 697; 
— nass : 312 

müzevvir : 629, 634 

 

 
nâ-bâliğ oğlan : 1061 
nâ-mahalle gedük verilmek : 1361 
nâ-mahremle basılmak : 281 
nâ-meşrû‘ kelimât etmek : 345 
Nablûs : 258, 1290, 1321; — beyi : 1321; — kªdîsı : 

258, 1290, 1321; — tevâbi‘i : 565 
nacak : 983; — urmak : 465 
Nadajdi Karkaş, Eğrili esîr kâfir : 1697 
nafaka : 1629; — defteri : 1581; — kâtibleri : 801 
Nahcıvan Seferi : 454, 1229 
nâhiye : 201, 218, 530, 1229, 1364, 1400, 1442, 

1482, 1669, 1893; — emîni : 721; — ilhâkı : 
1236; — kªdîsı : 1743; — mukaddimi : 1091 

nakd [/nükød] : 351, 705, 728, 791, 1335, 1490, 
1545; — akça : 25, 78, 179, 1124 

nakl-i şehâdet : 435 

Nakşe; — cezîresi : 246; — dükası : 1280; —
 medrepolidi : 1517 

nakz-ı ahd : 53, 536, 649, 819, 1022, 1105, 1385 
nakΩbü'l-eşrâf : 183 
na‘l : 1649, 1675, 1800; — alımı : 1810; — bahâ : 

791; —band : 192, 193, 1040, 1561; —band 
dükkânı açılmak : 271; —band eyletmek : 445; 
— bey‘i : 1648; —ça : 1859; —çacı : 1040; —
 hıfzı : 1810; — ihrâcı : 1648; — ihzârı : 1675; 
— irsâli : 1800; —lamak : 445; — tedârüki : 
1648, 1800; — u mıh : 1663, 1664; — u mıh 
ihzârı : 1663; — u mıh tedârüki : 1664; —
 urmak : 445 

Na‘ldöken yörükleri sübaşısı : 798 
namaz : 191; — kılmamak : 738 
nâme : 497, 1266, 1425; —-i hümâyûn : 52, 53, 57, 

61, 70, 71, 77, 99, 102, 108, 187, 219, 252, 
259, 260, 292, 293, 495, 505, 650, 815, 819, 
1814, 1825; —-i inâyet-meşhûn : 102; —-i 
mekremet-âsâr : 161; —-i sa‘âdet-nümûn : 
161; —-i şerîf : 51, 52, 54, 58, 59, 61, 70, 71, 
93, 102, 158, 161, 187, 219, 248, 259, 292, 
330, 331, 436, 492, 505, 684, 1165, 1194, 
1315, 1479, 1750, 1778, 1825, 1925, 1987 

Narda kªdîsı : 181, 759 
narh : 1490; —-ı cârî : 129; —-ı rûzî : 37, 78, 106, 

111, 225, 322, 456, 464, 513, 514, 525, 538, 
539, 585, 595, 596, 846, 867, 890, 895, 911, 
924, 970, 1248, 1297, 1353 

Narice (?) Kal‘ası hisâr-erenleri : 228 
Nârin, yaramaz avret, Sultângîrcâmi‘i mh., Galata : 

281 
nasârâ : 1276 
nâsı ıdlâl : 186 
Nâsır b. Nassâr, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb nh., 

Ma‘arra sn. : 218 
Nâsır, Ortavîrân k. : 263 
Nâsır, Şeyh, ehl-i fesâd, Kürd : 1426 
Nâsıruddîn, Şeyh : 612, 1175 
Nasruddîn, Taşçıbaşı, Mi‘mar Abdülkªdir'in babası, 

Haleb : 1492 
Nasûh b. Abdullah, kªtil, hırsuz, mahbûs : 1523 
Nasûh Bey, Pojega Livâsı Beyi : 100, 465, 586, 697, 

901, 1551, 1873 
Nasûh Kethudâ, Basra beylerbeyisi âdemi : 1358, 

1360, 1361, 1371, 1377, 1381 
Nasûh Kethudâ, Vize Yörükleri Sübaşısı Kethudâsı : 

798 
Nasûh, akıncı beyi âdemi : 903 
 
Nasûh, Aslanoğlı, ehl-i telbîs : 963 
Nasûh, Biga beyi âdemi, Balya nh. : 370 
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Nasûh, Dergâh-ı Mu‘allâ topcısı : 892 
Nasûh, ehl-i fesâd, Gelibolı : 1622 
Nasûh, erbâb-ı tîmârdan, mübâşir : 1894 
Nasûh, İlbasan Kal‘ası Bevvâbı : 439 
Nasûh, Kara Hasan oğlı, Sivas : 204 
Nasûh, mazınna, İbrâhîmlü k., Yanbolı : 101 
Nasûh, nâzır âdemi : 1328 
Nasûh, Teke Beyi Kethudâsı : 894 
Nasûh, yeniçeri, acemi-oğlanı cem‘ine me’mûr : 959 
Nasûh, Yörük sübaşısı âdemi : 1045 
natron (?) der-mahzeni : 421 
natulcı (?) : 363 
navlun : 168, 801, 861, 882, 883, 942, 1243, 1366, 

1653; — ile gemi tut(ıl)mak : 801, 945 
nâyib(ler) [/nüvvâb] : 42, 44, 66, 68, 159, 179, 182, 

209, 211, 279, 282, 316, 317, 345, 445, 559, 
634, 637, 719, 721, 782, 787, 845, 852, 1007, 
1088, 1110, 1111, 1141, 1175, 1224, 1248, 
1364, 1399, 1405, 1406, 1431, 1481, 1514, 
1591, 1600, 1685, 1688, 1691, 1982; — nasbı : 
205; — tebdîli : 211; —lerin ihmâli : 1089 

Nazar b. Umûr, Hocayûsuf k., Aydos kz. : 1018 
Nazar, Mercân-zâde, Hâce, Bezzâzistân, İstanbul : 

712 
nâzır [/nuzzâr] : 106, 123, 130, 300, 321, 402, 415, 

448, 523, 532, 935, 944, 971, 1112, 1136, 
1202, 1203, 1248, 1293, 1353, 1482, 1516, 
1541, 1744, 1763, 1963; — nâyibi : 253; —
 ta‘yîni : 886, 1496, 1603; —-ı emvâl : 359, 
421, 607, 912 

Nebî (?), çavuş-oğlı : 1514 
Nebî b. Dedebâlî, kallâb, Gelibolı : 1622 
Nebî, Armudcıoğlı, Dergâh-ı Mu‘allâ 

çavuş-oğullarından : 1691, 1807, 1808, 1811 
Nebî, müfsid, İzzeddînler k., Turgud kz. : 634 
neccâr : 308; — defteri : 34; — gönder(il)mek : 34, 

1213; — ihrâcı : 1378; — muzâyakası : 34; —
 yazılmak : 34, 1213 

Necîb b. Abdullah, sipâhî-oğlanı : 1769 
Nedelko İstoyan, zimmî celeb, Dolnekoriç k, 

Dobniçe kz. : 107 
Nedo, ehl-i fesâd kâfir : 993 
Nedons, ehl-i fesâd zimmî : 993 
nefer; — ağası(ları) : 876, 1988; — gedükleri : 1140 
Nefîse, Giridlü, yaramaz avret, Sultângîrcâmi‘i mh., 

Galata : 281 
Nefîse, Şeyh Pîr Ahmed'in hemşîresi, Edirne kz. : 

1680 
nehb ü gâret : 374, 437, 493, 536, 630, 766, 769, 

1298 

nehir : 54, 112, 114, 126, 236, 264, 293, 331, 332, 
440, 1745, 1750, 1802, 1812; — mecrâsı 
değişmek : 314; — tuğyânı : 145, 696, 1747, 
1788, 1798, 1802, 1803; — yol yıkmak : 314 

Nemçe askeri : 108, 330, 426, 766, 819, 954; —
 cem‘iyyeti : 747, 815, 954; — hareketi : 954 

Nemçe kralı : 154, 330, 332, 436, 650, 953, 1479, 
1623, 1653; — askeri : 649; — bolarları : 
1421; — elçisi : 108, 259, 260; — vezîrleri : 
1421 

Nemçe (vilâyeti) : 747, 815, 1066, 1125, 1421, 1476; 
— beyleri : 953, 1642; — hersekleri : 953; —
 kapudânı : 330; — keferesi : 819; — leşkeri : 
59, 260, 330, 819; — serdârı : 332; —
 serhaddi : 1421; — tâyifesi : 259, 819, 1925; 
—'nin ahvâl ü etvârını tecessüs : 815; —'yi 
gâret : 1421 

Nesîmî, tüfenk sâhibi, Gelibolı : 1250 
Neslodyan Kal‘ası bkz. Polata Kal‘ası 
nevâhî : 182, 224; — hıfzı : 534, 549, 552; — vü 

kurâ hıfzı : 512 
Nevâhî-i Yanbolı kªdîsı : 101, 1088, 1111, 1382, 

1406; — nâyibi : 1111 
nevbet : 165, 529, 1088, 1327; — çalınmak : 1062; 

— eşer sipâhîler : 623; — voynukları : 793; —
le bekletdürmek : 1780; —le ta‘yîn : 567 

nevbetci : 827; — kapucılar : 421; — tarîkı : 213, 
827, 832, 930, 1490, 1513; — ulûfesi : 1063; 
— yeniçeri : 361, 382, 827, 832, 1395, 1643; 
— yeniçeri levâzımı : 1450; — yeniçeri 
mevâcibi : 4 

nevbetlü müsellem : 1287; — çeribaşısı : 1605; —
 göndermek : 1587; — ihrâcı : 160, 1275, 
1569, 1587, 1605; — ihzârı : 1605; — irsâli : 
1569 

nevbetlü(ler) : 529, 623, 793, 1045, 1516, 1586; —
 cânbâz : 1045; — eşmek : 1586; — ihrâcı : 
798; — piyâde : 203, 1516; — ta‘yîni : 1586; 
— Tatarlar : 1045; — voynuklar : 793; —
 yaya : 1287; — yörük ihrâcı : 1045; — yörük 
ocağı : 798 

nevbetsüz ta‘yîni : 1586 
Nevesin kªdîsı : 756 
Nevrekop kªdîsı : 787 
nevrûz : 296, 491, 492, 493, 494, 499, 521, 522, 531, 

573, 611, 623, 626, 645, 646, 652, 654, 706, 
742, 758, 761, 862, 874, 879, 884, 896, 913, 
940, 1036, 1041, 1049, 1065, 1070, 1076, 
1077; — akçası : 448; — irsâliyyesi : 678; —
 tevzî‘i : 448 

nezir [/nüzûr]; — cem‘i : 1401; — hıfzı : 1084; —
 tarîkı : 156 
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Niç karyesi, Priştine : 1689 
Niğbolı (kazâsı/sancağı) : 171, 592, 701, 707, 865, 

960, 1050, 1228, 1281, 1440, 1657, 1738, 
1801, 1817, 1842, 1854, 1895; — gemileri : 
1842, 1853, 1854; — kªdîsı : 143, 145, 171, 
231, 706, 761, 1088, 1176, 1380; — sancağı 
sipâhîleri alaybeyisi : 1440; — (sancak)beyi : 
541, 699, 701, 706, 864, 925, 1053, 1176, 
1177, 1380, 1558, 1635, 1718, 1742, 1842, 
1854; — sipâhîleri : 1854 

Niğbolı [Gelibolı] kªdîsı : 636 
Niğde; — kªdîsı : 1481; — kazâsı nâyibi : 1481; —

 (sancak)beyi : 365, 463, 611, 624, 879, 1481 
nikâh etmek : 1289 
Niko, Udhal (?) karyesi papazı oğlı, kªtil, Udhal (?) 

k., Samakov : 659 
Nikola Bey, İpan Haruhaç (?) oğlı, Akkirman : 90 
Nikola Meririski (?), Leyh Kralı Zigmund'un Elçisi : 

70 
Nikola Soder, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 1328 
Nikola Şınavi, Leyh beyi : 70 
Nikola Şici, zimmî harâmî, Gelibolı : 144 
Nikola, Portugal kralının âdemi : 161 
Nikovinç karyesi, Sofya kz. : 69 
Niksar; — kazâsı : 713; — kªdîsı : 713 
Nil : 420, 813 
Nilaçkov, ehl-i fesâd kâfir re’îsi, Milakoviçe k. : 818 
Ni‘metullah Bey, Rakka Beyi : 366 
Niş Ilıcası bkz. Ilıca-i Niş 
Niş (kazâsı) : 411, 1561, 1568, 1762, 1773, 1822; —

 Çingâneleri : 715; — kªdîsı : 762, 1607, 1663; 
— Konağı : 1693, 1746; — Konağı zahîresi : 
1746; —'e kadar yol üstündeki kªdîlar : 1936 

Niş Kenârı bkz. Kenâr-ı Niş 
nişân-ı hümâyûn : 9, 43, 683, 791, 1310, 1496, 1592, 

1612, 1948 
nişân; — etmek : 1096; —ı alınmak : 594; —lamak : 

329, 1096, 1578; —cı : 1456, 1620 
Nişancı Paşa, Edirne : 88; — şeyhi ve imâmı : 88 
nişânlu (kâğıd) : 491, 492, 493, 494, 496, 497, 500, 

554, 1498, 1504, 1505, 1509, 1512, 1513, 
1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 
1523, 1524, 1526, 1527, 1529, 1530, 1534, 
1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 
1545, 1546, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 
1556, 1557, 1559, 1560, 1565, 1568, 1569, 
1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 
1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 
1586, 1587, 1589, 1590, 1594, 1603, 1605, 
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 
1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1650, 
1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 

1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1669, 
1670, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 
1679, 1690, 1692, 1693, 1694, 1696, 1698, 
1701, 1704, 1706, 1707, 1708, 1711, 1713, 
1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1722, 
1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 
1730, 1731, 1732, 1733, 1736, 1737, 1738, 
1739, 1742, 1743, 1746, 1747, 1759, 1760, 
1762, 1763, 1771, 1772, 1773, 1786, 1787, 
1789, 1817, 1826, 1827, 1828, 1830, 1831, 
1832, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 
1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 
1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 
1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 
1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1871, 1872, 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 
1881, 1883, 1886, 1930, 1931, 1933, 1936, 
1942 

nişansuz kâğıd : 471 
niyâbet; — etdürmemek : 42; — zabtı : 1685; —den 

ref‘ : 1481; —in âhara iltizâmı : 1685 
Nizâm, Harem-i Muhtereme Kâtibi, Mısır 

müteferrikalarından, Medîne-i Münevvere : 
1265 

nohud : 416 
Norsor, zimmî, hırsuz u harâmî, Haloh k., Eflak : 429 
Nova; — kªdîsı : 361; — Kal‘ası : 361; — Kal‘asının 

hıfzı : 756 
Nova ma‘a-Karadağ kªdîsı : 756 
Novaberde kªdîsı : 1820 
Novigrad : 1104; — (sancak)beyi : 1008, 1023, 1470, 

1479 
Noyo, zimmî, hırsuz u harâmî, Haloh k., Eflak : 429 
nöker(ler) : 65, 287, 855, 857 
Nûh, Hacı, Defter-i Hâkªnî Kâtibi : 334 
Nûh, Mevlânâ, Üsküdar ve sâbıkâ İznikmid Kªdîsı : 

1484 
Nûreddîn, hırsuz şerîki, AlifakΩh k., Gerede : 1021 
Nûrullâh Kethudâ : 534 
Nûrullâh, ehl-i fesâd : 1400 
Nûrullâh, Kudüs-i Şerîf Kªdîsı : 1175 
Nûrullâh, şerîr, Belvîrân kz. : 368 
Nusaybin; — sancağı : 11; — hâsları : 11 
nuzzâr bkz. nâzır 
nükød bkz. nakd 
nüvvâb bkz. nâyib 
nüzûl : 503, 877, 954, 989, 1092, 1099, 1514, 1519, 

1520, 1544, 1591, 1627, 1661, 1663, 1675, 
1677, 1681, 1688, 1693, 1707, 1725, 1729, 
1741, 1759, 1778, 1785, 1790, 1801, 1838, 
1847, 1878, 1891, 1910, 1927, 1941, 1954, 
1958; — arabaları : 1256; — cem‘i : 1795; —
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 cem‘ u tahsîli : 1677; — çık(ar)mak : 1520, 
1588; — göndermek : 1520; — hıdmeti : 1677; 
— hükmi : 954; — ihrâcı : 874, 910, 1588, 
1589, 1660, 1689; — ihzârı : 874, 1795; —
 iletmek : 1618; — olunmak : 158; —
 saldurmak : 910; — sür(dür)mek : 1589, 1591, 
1795, 1936; — süren kefere : 1677; — yeri : 
1325; —-i hümâyûn : 1875 

nüzûr bkz. nezir 

 

 
ocak : 160, 165, 724, 798, 836; — binâsı : 1516; —

 kurılmak : 1516; — nevbetlü piyâdesi : 1516; 
—-erleri oğulları : 100; —da su çıkmak : 389 

odabaşı : 876, 954 
odun : 830, 832, 834, 1154, 1243, 1519; — arabası : 

1437; — çeken davarlar : 389; — çeken 
gemiler : 124; — et(dür)mek : 269, 418; —
 gemisi : 124, 1407; — ihzârı : 1150, 1152, 
1157, 1158, 1159, 1160, 1518, 1524, 1535, 
1536, 1546, 1561, 1570, 1590, 1591, 1593, 
1607, 1608, 1626, 1627, 1632, 1637, 1781, 
1782; — in(dür)mek : 457, 562, 1437; —
 irsâli : 832, 834; — muzâyakası : 124, 269, 
418, 457, 1160, 1437, 1518, 1524, 1536, 1546, 
1561, 1591, 1593, 1607, 1608, 1626, 1627, 
1632, 1637; — sermâyesi : 1437; —
 sür(dür)mek : 1156, 1157, 1158, 1160, 1590, 
1731; — ta‘yîni : 1591; — tahmîli : 124; —
 talebi : 834; — tedârüki : 1144, 1150, 1151, 
1153, 1155, 1156, 1159, 1160, 1518, 1535, 
1546, 1561, 1570, 1590, 1591, 1607, 1609, 
1781, 1782; — teklîfi : 562; — verilmemek : 
124 

Ofçabolı yörükleri : 795; — sübaşısı : 792, 798 
oğlan(lar) : 287, 370, 482, 790, 1101, 1164, 1432, 

1490, 1538, 1552, 1695, 1700, 1793; —
 almak : 90, 207, 450, 1061, 1499, 1951; —
 ayartmak : 991, 1121; — cem‘i : 220, 791, 
869, 947, 1197; — çekmek : 241, 1098, 1115, 
1438; — devşürmek : 791; — gâreti : 38, 39; 
— kapmak : 936; — kapuya çıkmak : 790; —
 rehni : 1015; — resmi : 1340; — ta‘yîni : 
1414; —cık esîr olmak : 111 

oğlını rehin vermek : 353 
Oğuz karyesi, Bayburd : 754 
Ohri; — sancağı : 1299; — kªdîsı : 450, 959, 1088, 

1124, 1328; — kurâsı : 450; — nevâhîsi : 450; 
— sancağı sipâhîleri : 426; — (sancak)beyi : 
280, 426, 433, 624, 701, 719, 862, 1124, 1980 

Ohyabolı bkz. Ahtabolı 

ok : 745, 1029, 1091, 1457; — atımı (mesâfe 
ölçüsü) : 1922, 1944; — atmak : 634; —
 yarası : 267 

Okcıbaşı karyesi, Seferîhisâr : 1457 
Olsar karyesi, Teke sn. : 291 
Oltere [/Vahraç] nehri, Niğbolı : 145; —nin tuğyânı : 

145 
Oltu beyi : 325 
Oluşet, âsî re’îsi kefere, Dukagin : 254, 255 
Omlağı (?) karyesi, Silivri : 1346 
on altı oturak kalite : 244, 709 
on altı vukıyye; — atar top : 1658, 1710, 1874, 1879; 

— taş atar top : 566; — yuvalak : 389 
on altışar vukıyye atar bacaluşka top : 1709 
on bir vukıyye; — atar top : 1658, 1709, 1710, 1874, 

1879; — taş atar top : 566; — yuvalak : 389 
on dört vukıyye; — atar top : 1658, 1709, 1710, 

1874, 1879; — taş atar top : 566; — yuvalak : 
389 

on iki oturak gemi : 531 
on sekiz oturak gemi : 499, 531, 574, 575 
on sekiz vukıyye taş atar top : 566 
onar vukıyye atar top : 1874, 1879 
Onuz karyesi, Ladik kz. : 507 
Oranfiye, Göle keferesinden, tutsak : 1103 
ordu : 1843, 1881 
Ordu-yı Hümâyûn : 699, 707, 797, 910, 952, 965, 

969, 1041, 1049, 1081, 1092, 1117, 1186, 
1201, 1212, 1225, 1241, 1255, 1256, 1273, 
1281, 1302, 1331, 1333, 1346, 1383, 1395, 
1403, 1404, 1417, 1459, 1483, 1488, 1514, 
1536, 1544, 1549, 1572, 1587, 1590, 1591, 
1605, 1615, 1616, 1640, 1648, 1649, 1655, 
1659, 1669, 1671, 1691, 1706, 1715, 1723, 
1748, 1768, 1772, 1778, 1795, 1797, 1798, 
1800, 1807, 1808, 1809, 1811, 1814, 1820, 
1833, 1841, 1842, 1844, 1866, 1881, 1884, 
1895, 1903, 1916, 1927, 1928, 1930, 1932, 
1937, 1953, 1957, 1973, 1974, 1975, 1987; —
 koyunı : 1604; — levâzımı : 1228; —
 zahîresi : 925, 1593, 1753, 1758, 1855, 1858, 
1984, 1989; —'dan Hram'a kadar yol üstündeki 
kªdîlar : 1818 

orducı : 1040; — ihrâcı : 1041, 1049, 1081; —
 yazmak : 1081; —başı : 852, 1514 

Orho (?) şehri, Boğdan : 166 
orman : 1760 
Ornos Mahallesi, Sidrekapsi : 358 
Oron b. Saba, Yahûdî kassâb, Kuzguncuk k., 

Üsküdar : 1244 
Ortadepe, Samakov : 1444 
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Ortavîrân, Karaman : 263; — ahâlîsi : 263 
Oruç b. Hızır, Hocayûsuf k., Aydos kz. : 1018 
Oruç b. Zülfî, Hocayûsuf k., Aydos kz. : 1018 
Oruç, Divriği : 223 
Oruç, sûhte, Kastamonılu, Edirne : 184 
oryarar; — ihrâcı : 1820; — yazmak : 1820 
Osmân b. Afvân, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb nh., 

Ma‘arra sn. : 218 
Osmân Çavuş : 967 
Osmân, Hacı, İbrâhîm Paşa İmâreti Mütevellîsi, 

Kavala : 60 
Osmân, İskenderiyye Beyi Kapukethudâsı (Arn.) : 

722, 723, 725, 726, 730 
Osmân, Kara bkz. Mehmed Osmân 
Osmân, serrâc şâkirdi : 793 
Osmâncık Boya-hânesi : 309 
Osmânî akça : 406, 1246 
Osmânlu karyesi, Vize : 896; — halkı : 896 
Osmânşâh, Mora (Sancak)beyi : 190, 329, 422, 438, 

1055 
ot : 444, 1169, 1199, 1200, 1207, 1215, 1942; —

 göndermek : 717; — ihrâcı : 1658; — ihzârı : 
1874; — irsâli : 1731; — yığdurmak : 1351 

ot kapmak : 1859 
otağ-ı gerdûn-nitâk : 1500 
otağ-ı hümâyûn : 1736; — kurılmak : 1595; —

 nüzûli : 1325, 1703 
otak mehterleri : 1736 
otlak : 16, 77; — hakkı : 70; — hakkı cem‘i : 77 
otluk : 1160; — buldurmak : 1100; — der-anbârı : 

1100; — getürilmek : 1383; — hâzır etmek : 
1100; — ihzârı : 1099, 1144, 1150, 1152, 
1154, 1157, 1158, 1159, 1383, 1459; —
 muzâyakası : 1020, 1100, 1333; —
 sürdürmek : 1156, 1157, 1158; — tahsîli : 
1333; — tedârüki : 1099, 1150, 1151, 1153, 
1154, 1155, 1156, 1159, 1332, 1333; —
 yığmak : 1218 

Otod Kal‘ası : 1420 
oturak : 531, 734, 1594, 1610, 1668, 1689, 1746, 

1762, 1771, 1797, 1813, 1822, 1881, 1977, 
1981 

ova : 459, 1403, 1404, 1512 
Oylimne (?), zimmî, Yagotin k., Karadağ kz. : 1101 
Oyumağacı, Samsad sn. : 929 

 

 
öküz : 584, 875, 1688; — ihzârı : 1450; — sirkası : 

959 
Öküz, ehl-i fesâd : 1889 

öldürmek : 368, 632 
Öldürüci, sûhte, Beçin kz. : 843 
Ömer b. Seyb (?), eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
Ömer b. Turhan, ehl-i fesâd sûhte, Sendelli k., 

Gümülcine kz. : 1700 
Ömer Çavuş, Arablu Konağı zahîresine me’mûr : 

1152 
Ömer Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 91, 390, 396, 

412, 551, 651, 748, 806, 853, 854, 863, 864, 
873, 1178, 1205, 1210, 1214, 1215, 1578 

Ömer Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, gemi ağacı 
hıdmetine me’mûr : 457 

Ömer Çavuş, Yahyâ oğlı : 1535 
Ömer Mu‘addî b. Sefer, küreğe mahkûm : 1454 
Ömer'in (?) tâyifesi, Leccûn, Kerek sn. : 105 
Ömer, Bayram Bey'in Kethudâsı : 1453, 1455 
Ömer, kªtil, Kefer-âm k., Şâm : 729 
Ömer, kªtil, Sinob : 256 
Ömer, Mâmrevan Beyi, Erzurum'un tahrîrine 

me’mûr : 778, 1441, 1456, 1611, 1612, 1650, 
1827 

Ömer, sûhte, Edirne : 799 
Ömer, Şeyh Îsâ oğlı, Buhayra Vilâyeti Şeyhi : 420, 

421 
Ömer, tîmâr mutasarrıfı sipâhî, hırsuz, Kırcalu 

Cemâ‘ati'nden : 1442 
Ömeriyye kªdîsı : 36 
Ömeroğlı, Mısır : 421 
örf : 98, 289, 444, 1080, 1733; — et(dür)mek : 289, 

1080; — eylemek : 210; — ol(un)mak : 131, 
142, 1733; —-i ma‘rûf : 62, 105, 354, 365, 
444, 463, 659, 1080, 1122, 1522, 1614 

örtü yapdurmak : 924 
Ösek : 990, 1325, 1664, 1728, 1729, 1795, 1797, 

1831, 1832, 1834, 1835, 1836, 1871, 1873, 
1876, 1895, 1912, 1914, 1921, 1923, 1938, 
1946; — ahâlîsi : 1325; — gemileri : 1918; —
 kªdîsı : 762, 1664; — Kal‘ası : 376, 1797 

öşr : 6, 9, 106, 719, 932, 1611; — ü rüsûm : 1039, 
1680 

Özi nehri : 292, 293, 1201, 1352, 1745, 1750 
Öziçe; — kasabası, Semendire : 97, 98, 100; —

 kªdîsı : 791, 1881, 1882; — Kal‘ası : 791 
özr-i şer‘î : 179 

 

 
pâbûç [/pâbûş] : 688, 1130; —cı : 1040; —cı katli : 

478 
pâbûş bkz. pâbûç 

 



400 5  N U M A R A L I  M Ü H İ M M E  D E F T E R İ  

pâdişâh : 1621; — hâcesi : 894; —-ı rub‘-ı meskûn : 
1500 

Pakriç; — sancağı : 1973; — beyi : 1549, 1551, 
1619, 1764, 1930, 1973, 1974; — Kal‘ası : 
465; — re‘âyâsı : 1973; —'in hıfzı : 1930 

palanka : 954, 1410, 1427, 1684; — binâsı : 154, 170, 
174, 260, 426, 491, 502; — hıfzı : 1411, 1412; 
— yapmak : 154, 174 

Palesti Venedik, Sıçanlıkorı Alaybeyisi : 733 
Palu; — sancağı : 724; — hâkimi : 740, 1029; —

 kªdîsı : 724, 740 
Panaloz, Re’îs : 983 
panayır bâzârı : 414 
Panayota, Mihal kızı, mühtediye zimmiyye, Çatalca : 

86 
Panço veled-i Petri, voynuk-oğlı voynuk, Sofya kz. : 

69 
Pandelor Re’îs : 1018 
Pankota; — beyi : 841, 955, 1462; — Kal‘ası : 954 
Papa Anderya, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 

1328 
Papa İstemad, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 1328 
Papa Kal‘ası, harbî kal‘a : 733 
Papa Kavamira, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 1328 
Papa Manol, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 1328 
Papa Manol, zimmî, Çatalca : 86 
Papa Nepal, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 1328 
Papa Yakova Emile, Kesterye : 360 
Papa Yani, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 1328 
Papa Yani, zimmî, Kenîselü k., Alasonya : 487 
Papa Yorgi, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 1328 
Papaoğlı, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
Papar, Pîrköy ve Bîvazin Cemâ‘atleri Kethudâsı : 

1473 
Paparakioğlı, zimmî harâmî, Gelibolı : 144 
papas : 86, 131, 142, 179, 659, 660, 1006, 1864 
para : 1013 
Parakin; — kazâsı : 1858; — Kªdîlığı : 1781; —

 kªdîsı : 1591, 1893, 1894 
Parbepolaköyi Yurdı : 1830 
Parka Panayırı Bâzârı : 414 
parmak (uzunluk ölçüsü birimi) : 774 
Paroz cezîresi ahâlîsi : 1280 
pâsbân : 936; — urmak : 1013 
Paşa bint-i Abdullah, Sitti bint-i Kemâl'in vâlidesi, 

Kiremitçioğlı mh., Burusa : 1446 
paşa : 154, 158, 161, 181, 189, 219, 248, 252, 256, 

329, 340, 375, 411, 427, 451, 471, 535, 538, 
555, 570, 576, 741, 1165, 1578, 1661, 1693, 
1711, 1804, 1810, 1820, 1826, 1830, 1834, 
1841, 1842, 1845, 1847, 1848, 1849, 1851, 

1852, 1853, 1856, 1858, 1861, 1864, 1865, 
1925, 1951, 1952, 1953, 1980; — kapucısı : 
1555; — kethudâsı : 876, 1138, 1233, 1647; —
 kulları : 1164; — müteferrikaları : 449; —
 re’îsi : 1034; — voyvodası : 1907 

paşmak : 205 
patrik : 1517 
Pavla, Çar bkz. Pavla, Voyvoda 
Pavla, Voyvoda [/Çar Pavla], harâmî kâfir, 

Semendire : 414 
Pavli Köprüsi, Ergene : 264 
Pavli, mahbûs kâfir, Belgrad kl. : 964 
Peçin kazâsı bkz. Berinçin kazâsı 
Peçiriçka (?) Kal‘ası, Bosna : 1140 
Peçuy (sancağı) : 1130, 1658, 1665, 1797, 1922; —

 beyi : 812, 1178, 1655, 1797, 1803, 1845, 
1846, 1980; — küffârı : 1797 

Pehlivanoğlı : 1608 
Peklin; — Kal‘ası : 839; — (Kal‘ası) kethudâsı : 307, 

839 
pekmez : 326, 443; — et(dür)mek : 324, 399, 419, 

484; — yapmak : 326 
peksimâd : 320, 574, 575, 810, 895, 935, 987, 1637; 

— bişürtmek : 767, 1640, 1757, 1892, 1896; —
 ihzârı : 759, 987, 992, 1639, 1640, 1655, 1662, 
1663, 1664, 1748, 1797; — muzâyakası : 1639, 
1655, 1663, 1664, 1748; — tahmîli : 140, 149; 
— tedârüki : 759, 1639, 1662; — tevzî‘i : 1877 

Peletoyanik k., İskenderiyye (Arn.) : 725 
Pelin (?) Bey, Sağman Beyi : 1029 
pellüd tahtası : 774 
Penaheri Yani, müştekî kâfir, Kesterye ks. : 360, 

1328 
penbe : 1699; — fitil : 1428; — yükletmek : 1006 
Penek Kal‘ası dizdârı : 1357 
penez : 406, 954 
perâkende olmak : 6, 17, 66, 107, 302, 1361 
pereme : 169 
perkende : 1194 
perkolaplık (?) : 733 
Perkovi karyesi, Çoher suyı kenârı, Boğdan : 166 
Pertek beyi : 1029 
Pertev Paşa, Vezîr, Ser‘asker : 106, 1427, 1448, 

1459, 1479, 1487, 1525, 1599, 1632, 1644, 
1810, 1830, 1838, 1858, 1865, 1885, 1891, 
1895, 1934; — hâsları : 106; — tezkirecisi : 
1459 

Pervâne : 789 
Pervâne Ağa : 812 
Pervâne, Canik beyi âdemi : 1438 
Pervâne, darbdan ölen şerîr : 1364 
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Pervâne, Klis : 1345 
Pervâne, Şâm Yeniçerileri Kethudâsı : 1047 
Pervîz, Hâssa Re’îsi, Anabolı Azeb Ağası : 664 
Pervîz, Posta, Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerisi : 958 
Pervîz, Za‘îm, Basra Beylerbeyisi Kethudâsı : 823, 

825, 826, 827, 828, 834, 920, 930, 931, 933, 
966, 997, 1012, 1014, 1016, 1024, 1025, 1026, 
1027, 1028, 1029 

Pesbân Aşîreti, Diyârbekir : 1029 
Pesti karyesi, Üsküb : 620 
peşîn; — akça : 519; — tarîkı : 508, 519 
peşkîr : 728, 1030 
Peşte : 40, 382, 1644; — Ağalıkları : 1643; —

 Fârisleri Ağalıkları : 1643 
Petirçinoğlı, harâmî, Gelibolı : 144 
Petko b. Radovan, harâmî, Gelibolı : 144 
Petko, Udhal (?) karyesi papazı oğlı, kªtil, Samakov : 

1444 
Petko, zimmî, Baboniç k., İzladi kz. : 1720 
Petre b. Yorgi, harâmî, Gelibolı : 144 
Petre b. Yuvan, harâmî, Gelibolı : 144 
Petre, Erdel kralının âdemi : 1814, 1815, 1818 
Petro Bey'in iç-oğlanı : 1165 
Petro karyesi, Molova kz. : 142 
Petrod (?), harâmî, Gelibolı : 144 
peynir; — bey‘i : 1594; — ihzârı : 1535, 1536, 1544, 

1546, 1561, 1570, 1590, 1591, 1593, 1594, 
1607, 1608, 1609, 1626, 1627, 1632, 1637, 
1638, 1639, 1833; — muzâyakası : 1536, 1546, 
1561, 1591, 1593, 1607, 1608, 1609, 1626, 
1627, 1632, 1637, 1639; — sürdürmek : 1590; 
— ta‘yîni : 1591; — tedârüki : 1535, 1546, 
1561, 1570, 1590, 1591, 1594, 1607, 1609, 
1639 

Pınarbaşı : 1607; — Konağı : 1535, 1546, 1670; —
 Konağı zahîresi : 1535, 1570; — Yurdı : 1668 

Pınarhisâr(ı); — kazâsı : 1092; — Kªdîlığı : 663; —
 kªdîsı : 231, 245, 527, 1088, 1092, 1110, 1111, 
1159, 1160, 1382, 1406, 1600; — kªdîsı 
nâyibi : 1110, 1111 

Pîr Ahmed Çavuş, Anadolı Mülâzım Çavuşı : 1471 
Pîr Ahmed, Şeyh, Edirne kz. : 1680 
Pîr Ahmed b. Hasan, Filorina : 1890 
Pîr Ali b. Devlethan, dârende : 632 
Pîr Ali, Koca, harâmî : 1138 
Pîr Budak, Silâhdâr : 88 
Pîr Dede, Ortavîrân k. : 263 
Pîrî Ali, şakΩ, Turgud : 634 
Pîrî Bey/Paşa, Adana Beyi, Kayseriyye muhâfazasına 

me’mûr : 365, 783, 784, 797, 1049, 1081, 
1233, 1370 

Pîrî Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 611, 1078, 
1398, 1546, 1651, 1652, 1694, 1777, 1844, 
1982, 1988 

Pîrî Çavuş, Orducıbaşı : 1514 
Pîrî Çelebi, Semendire Beyi Bayram Bey'in 

karındaşı : 1858, 1859, 1861, 1862, 1863, 
1864, 1918, 1919, 1940 

Pîrî Paşa Evi, İstanbul : 49 
Pîrî Paşa kethudâsı : 1233 
Pîrî Sübaşı, Kırşehri Mîr-livâsı Kâyim-makªmı : 771 
Pîrî, Azebler Ağası, Başbuğ : 1728 
Pîrî, Belgrad Azeb Ağası : 1852 
Pîrî, Dergâh-ı Mu‘allâ Topcıları Ağası : 1805 
Pîrî, Dergâh-ı Sa‘âdet Çavuşı, ihtisâb hıdmetinde, 

İstanbul : 277 
Pîrî, Dîvâne, sûhte, Edirne : 799 
Pîrî, Erbil Sancakbeyi Kethudâsı : 564 
Pîrî, Eştere Karyesi Kethudâsı, Gelibolı : 635 
Pîrî, harâmî, Migalkara kz. : 1138 
Pîrî, serrâc : 1020 
Pîrî, Şehzâde Kapucısı : 1576, 1582 
Pîrî, Vize Yörükleri Sübaşısı : 1045, 1102, 1600, 

1602 
Pîrköy Cemâ‘ati kethudâsı : 1473 
pîrûze : 271 
pîşkeş : 1066 
Pirekono, Çatalca keferesi papası : 86 
pirinç : 416, 420, 948, 1524; — bâzârı : 1308; —

 bey‘i : 225, 1009, 1282; — buldurmak : 1100; 
— der-anbârı : 1100; — der-mahzeni : 483; —
 hâzır etmek : 1100; — irsâli : 765; —
 muzâyakası : 765, 1009, 1100; — tahmîli : 
140, 173, 483, 1282; — tedârüki : 765 

Pirlepe; — kªdîsı : 620, 621, 674, 787, 1328; —
 kªdîsı nâyibi : 621; — varoşı : 621; — ve 
Morhova nâhiyesi voyvodası : 621 

piyâde : 371, 949, 953, 954, 1026, 1515, 1516, 1814; 
— asker : 119, 954, 1371; — beyi : 160, 203; 
— ihrâcı : 160, 203, 1025; — ihzârı : 1029; —
 irsâli : 154, 1424, 1466; — sancakbeyi : 371, 
737; — sancakları beyleri : 907; — ta‘yîni : 
907; — tedârüki : 1029; — ve müsellem 
bel‘iyyâtı : 444; — ve müsellem teftîşi : 445 

Piyâle Paşa, Kapudân, Cezâyir Beylerbeyisi, 
Ser‘asker : 227, 320, 321, 323, 328, 329, 413, 
446, 451, 801, 802, 968, 1169, 1171, 1172, 
1300, 1310, 1329, 1390 

Piyâle, Üsküdar kªdîsı âdemi : 326 
Plevne kªdîsı : 761, 1088, 1380 
Pob Dimitri, zimmî eşkıyâ, Gradiştice k., Üsküb : 

620 
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Pob Yako, zimmî eşkıyâ, İnşitardine k., Üsküb : 620 
poğaça; — ihzârı : 1748; — muzâyakası : 1748; —

 tevzî‘i : 1877 
Pojega (sancağı) : 697, 773, 775, 990, 1549, 1741, 

1797; — Hazînesi tahsîli : 901; — kªdîsı : 296, 
738; — re‘âyâsı : 586; — sancağı kªdîları : 
586; — sancağı sipâhîsi : 100; — sancağı 
sübaşısı : 100; — (sancak)beyi : 87, 100, 296, 
465, 541, 586, 665, 697, 738, 762, 773, 774, 
775, 899, 965, 977, 980, 990, 1549, 1551, 
1662, 1701, 1741, 1742, 1797, 1799, 1802, 
1803, 1832, 1834, 1836, 1845, 1846, 1871, 
1873, 1876, 1877, 1912, 1914, 1920, 1921, 
1926, 1952, 1973; — (sancak)beyi kethudâsı : 
586, 665, 901, 1325, 1876, 1946; — vilâyetinin 
fethi : 901; —'ya kadar nüzûl ihrâc edecek 
kªdîlar : 1589 

poklon : 1066 
Polata [/Neslodyan] Kal‘ası, harbî kal‘a : 733 
Polya : 1101 
Portar, Gürci beyi : 618 
Porteal (?) Kersun (?) Toldato, Yahûdî kassâb, 

Selânik Cemâ‘ati'nden : 1244 
Portugal kralı; — elçisi : 161; — kªsıdı : 161 
posta ta‘yîni : 1138 
Poyo Pobcı (?), zimmî celeb, Dolnekoriç k, Dobniçe 

kz. : 107 
Prakalma nâhiyesi kurâsı, Mazrak kz. : 1197 
prankı ihzârı : 1801 
Prebol; — kazâsı : 280; — kªdîsı : 280 
Prenovar Barkanı : 376 
Prepolya kªdîsı : 756 
Prevadi kªdîsı : 231, 761, 1406, 1601 
Preveze : 320, 321, 323; — kªdîsı : 575; — yalıları : 

328; — yalılarının hıfzı : 329, 340, 501 
Pridoriçe Karyesi Konağı : 1856, 1857; — kªdîsı : 

1856; — zahîresi : 1856, 1857 
primikür : 1893, 1941, 1953; — ihrâcı : 1893; —

 serdârı : 1893; — serdârı ta‘yîni : 1893 
Priştine kªdîsı : 1689 
Priznik nâhiyesi kªdîsı : 1743 
Prizrin (sancağı/livâsı) : 1298, 1339, 1461; — askeri : 

1436; — erbâb-ı tîmârı : 1436; — sancağı 
alaybeyisi : 1436; — sancağı sipâhîleri : 426, 
1435; — (sancak)beyi : 426, 701, 1435, 1436; 
— zü‘amâsı : 1436 

Psenek (?) : 432 
pusu : 1420; —ya girmek : 1131 
pusula : 238 
putere atımı : 1760 
pûzevenklik : 693 

 

 
Rabya karyesi, Buka nh. : 254 
Radomir (kazâsı) : 1615, 1691; — Kªdîlığı : 863; —

 kªdîsı : 159, 852, 860, 1591, 1674, 1676, 1691, 
1811 

Radona Yalavik, zimmî ehl-i fesâd, Bretotorik nh., 
İskenderiyye (Arn.) : 723 

Radonik; — civârı kªdîları : 1759, 1760; — kªdîsı : 
89, 226, 1214, 1737, 1759, 1760; 1804, 
1851;— Ma‘deni : 1810 

Radosa, zimmî, Yagotin k., Karadağ kz. : 1101 
Radosov, Kekönük (?) Atlubaşısı : 733 
Radovan b. Novak, harâmî, Gelibolı : 144 
Radovan, zimmî, Yagotin k., Karadağ kz. : 1101 
Radovi, harâmî, Taşburun : 432 
Radoviçe-i Gebr karyesi, Tırnovi kz. : 503 
Radoviçe-i Müslim karyesi, Tırnovi kz. : 503 
Râfızî-mezheb : 120 
rafz u ilhâd : 1401 
Ragoviçe bkz. Zagoviçe 
Rah (?) karyesi : 1048 
Rahîmî-zâde : 1772 
Rahmâniye; — Kal‘ası, Basra : 81; — ağası : 951; —

 gönüllüler ağası : 119, 152; — kulları ağası : 
113 

Rahova kªdîsı : 761, 1088, 1380 
ra‘ıyyet : 36, 93, 126, 204, 436, 665, 704, 708, 710, 

783, 784, 817, 933, 1163, 1354; — ispençesi : 
78; — pirinci : 225; —-oğlı ra‘ıyyet : 223, 
1248, 1354; —-oğulları : 8; —leri girîhte 
hâslar : 593 

Rakiya Kal‘ası : 1336 
Rakka; — beyi : 366; — kªdîsı : 366 
Ralya (Karyesi) Konağı : 1468, 1608, 1746, 1760; —

 zahîresi : 1693, 1746, 1760 
Ramazân b. Ali, ehl-i fesâd, Sarucapaşa mh., Gelibolı 

kz. : 1062 
Ramazân b. İmerze, ehl-i fesâd, Sarucapaşa mh., 

Gelibolı kz. : 1062 
Ramazân Sübaşı, Yeniçeri Başbuğı, Boğdan : 1572 
Ramazân, Emîn, Samakov Voyvodalığı'na mültezim : 

1444 
Ramazân, Hacı, Kutlu k., Meğri kz. : 206 
Ramazân, harâm-zâde, Azak kl. : 506 
Ramazân, hırsuz şerîki, Gerede : 1021 
Ramazân, kaçak, Gerede : 1013 
Ramazân, Midillü Sancakbeyi Kethudâsı : 82, 879 
ramazân; — günlerinde ekl : 351; —da şürb-i hamr : 

302 
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Ranko karyesi, re‘âyâsı kaçgun, Alasonya kz. : 593 
Rap karyesi, Buka nh. : 254 
Ravza-i Şerîfe Ferrâşlığı : 24 
Rayic, zimmî, Yagotin k., Karadağ kz. : 1101 
Rayiç Lokumerik, zimmî, ehl-i fesâd, Bretotorik nh., 

İskenderiyye (Arn.) : 723 
Rayko, Udhal (?) karyesi papazı oğlı, kªtil, 

Samakov : 1444 
Raza nâhiyesi kªdîsı : 1743 
re‘âyâ (tâyifesi) : 8, 11, 18, 38, 39, 60, 69, 71, 80, 83, 

84, 87, 98, 114, 125, 134, 145, 156, 166, 200, 
248, 251, 252, 260, 263, 275, 292, 302, 315, 
351, 366, 368, 376, 401, 459, 470, 495, 499, 
505, 507, 512, 522, 551, 562, 642, 660, 665, 
672, 684, 691, 719, 721, 724, 769, 791, 806, 
808, 811, 836, 838, 842, 855, 857, 859, 866, 
867, 875, 881, 890, 925, 934, 945, 953, 970, 
1003, 1006, 1022, 1034, 1038, 1089, 1090, 
1135, 1137, 1166, 1201, 1217, 1220, 1222, 
1234, 1247, 1253, 1256, 1277, 1278, 1297, 
1307, 1312, 1333, 1346, 1353, 1373, 1393, 
1401, 1425, 1430, 1473, 1489, 1543, 1577, 
1579, 1580, 1585, 1611, 1623, 1624, 1683, 
1712, 1729, 1755, 1814, 1825, 1833, 1842, 
1853, 1854, 1858, 1866, 1869, 1905, 1924, 
1929, 1931, 1939, 1964; — ahvâli : 78; —
 arabası : 1984; — çıkarmak : 586; —
 davar(lar)ı : 171, 994, 1984; — gaybeti : 1812; 
— girîhte olmak : 593; — ıtlâkı : 154; —
 ihrâcı : 1911, 1915; — ihyâsı : 93; — ketmi : 
754; — konmak : 1579; — mukªta‘ası bedeli : 
1611; — oğlancıkların almak : 111; —
 perâkende olmak : 66, 107, 296, 851, 1198, 
1361, 1611, 1686; — rencîde olmak : 421, 
1681; — sürmek : 836, 1911; — tahrîri : 1611; 
— terekesi : 1761, 1822, 1984; — terekesi 
çiğnenmek : 1772; — terekesin 
çiğnet(dür)memek : 1767, 1772; — urmak : 
1194; — vü fukarâya te‘addî : 1252; —
 zahîresi : 1009; —dan arpa cem‘i : 1823; —
nın çayırını çiğnetmemek : 1767; —nın deftere 
kaydı : 18; —nın ehl ü ıyâli çekilmek : 296; —
nın gemi sürmesi : 1918; —nın hıfzı : 33, 39, 
1973; —nın istirâhati : 1681; —nın kadîmî 
yerine nakli : 18; —nın refâhiyyeti : 161, 1373; 
—nın te‘allüli : 1864; —nın tekâsüli : 836, 
837; —nın tüfenk isti‘mâli : 1091; —ya dahl ü 
tecâvüz : 1523; —ya ihtilâl vermek : 1343; —
ya istimâlet : 1066; —ya muzâyaka : 1238; —
ya siyâset : 842; —ya te‘addî : 95, 282, 374, 
437, 555, 616, 935, 1039, 1066, 1192, 1238, 
1448, 1554, 1767, 1844, 1904, 1975; —ya 
tereke furûhtı : 916, 917; —ya zarar : 174, 237, 

294, 340, 1234, 1347, 1438, 1723, 1750, 1909; 
—ya zarar u te‘addî : 1580; —ya zulm : 42, 66, 
287, 288, 303, 421, 447, 467, 474, 994, 1003, 
1017, 1129, 1450, 1844, 1883, 1983, 1989; —
ya zulm ü te‘addî : 564, 838, 1901; —yı ayağa 
kaldurmak : 414; —yı ayaklatmak : 1466; —yı 
esîr etdürmemek : 1448; —yı hıfz : 1448; —yı 
hıfz u hırâset : 1655, 1656; —yı rencîde : 143, 
522, 838, 994, 1238, 1465; —yı sıyânet : 158, 
1983; —yı ta‘cîz : 78; —yı ta‘cîz u tazyîk : 78, 
1474; —yı tahvîf : 42; —yı tazyîk : 225, 748 

re‘âyâ vü berâyâ : 66, 70, 112, 177, 182, 185, 254, 
287, 311, 321, 353, 354, 420, 534, 549, 552, 
564, 565, 769, 803, 920, 933, 995, 1024, 1025, 
1027, 1048, 1066, 1163, 1166, 1308, 1310, 
1319, 1448, 1476, 1479, 1529, 1614, 1768, 
1893, 1904, 1927, 1928, 1967; —nın ahvâli : 
414; —nın hıfzı : 293; —nın refâhiyyeti : 711; 
—ya te‘addî : 1192; —ya zulm : 425, 1361 

Rec karyesi, İskenderiyye (Arn.) : 1048 
Receb : 206 
Receb b. Abdullah, Hasufa k., Ağca-âbâd nh., 

Trabzon vt. : 838 
Receb b. İskender, Gedük, Bıyıklu k., Ruskasrı kz. : 

983, 1018 
Receb, dârende : 258, 295 
Receb, Dîvâne, Kuddûs Medresesi sûhtesi, Bozöyük 

kz. : 700 
Receb, hırsuz, Midillü : 131 
Receb, Kapuağası Yâ‘køb'un kulı : 101 
Receb, Kobran k., Ruskasrı kz. : 1122 
Receb, Nablûslu : 253 
Receb, Turgud kz. : 634 
redd-i ebedî : 78 
refâhiyyet : 161, 711, 1614; — ü itmi’nân-ı ibâd : 

466 
rehin : 1312, 1432; — oğlan : 1432; — olmak : 1432; 

— tarîkı : 1015, 1432; — vermek : 353 
re’îs(ler) : 1, 132, 140, 178, 238, 244, 246, 453, 473, 

483, 538, 574, 636, 801, 948, 956, 962, 1005, 
1006, 1018, 1169, 1171, 1263, 1268, 1402, 
1437, 1477, 1490, 1608, 1622, 1629, 1813, 
1916; — gemisi : 488; — kâtibi : 1006; —
 ta‘yîni : 157; —-i fesâd : 1139; —-i fesâd ü 
şenâ‘at : 1222; —lerin zabtı : 574, 575 

re’îsü'l-küttâb : 889 
Remle : 1136; — kªdîsı : 1017, 1136 
Remmâl Haydar-oğlı [/Remmâl-oğlı] : 1766; —

 muhtesibi : 1735, 1766; — sübaşısı : 1766 
Remmâl-oğlı bkz. Remmâl Haydar-oğlı 
Remmâmiye Evkªfı, Mısır : 1221 
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rençber (tâyifesi) : 60, 61, 112, 114, 225, 249, 311, 
390, 406, 660, 764, 771, 1347; — gemileri : 
38, 124, 129, 173, 225, 229, 322, 464, 587, 
765, 846, 882, 883, 890, 1282; — gemileri 
hıfzı : 39; — kullandurmak : 1196; — tâyifesi 
cizyesi : 1253; — tâyifesine te‘addî : 126; —
lik : 215, 1543 

re’s-i mâl : 78 
Resava kªdîsı : 1847, 1894, 1898, 1899, 1900 
resm [/rüsûm] : 5, 8, 9, 13, 16, 17, 66, 77, 296, 467, 

560, 719, 880, 932, 1039, 1106, 1131, 1135, 
1222, 1240, 1496, 1517, 1680; —-ı mîrî : 994; 
—-ı örfiyyeden mu‘âfiyet : 901; —-i çift : 10; 
—-i goriştine : 143; —-i kısmet : 279; —-i 
otlak : 16; —-i sicil : 1088; — edâsına te‘allül : 
1603; — vermemek : 414, 565 

Resne karyesi, Filorina : 1890; — imâmı : 1890 
Resûl FakΩh, müteveffâ Dursun'un muhallefâtı 

vasîsi, Belvîrân kz. : 368 
Resûl, kªdî âdemi : 1682, 1683 
Resûl, Kastamonılu sûhte, Edirne : 184 
Rıdvân Paşa, San‘â Beylerbeyisi, sâbık Yemen 

Beylerbeyisi ve sâbık Kudüs Beyi : 710, 711, 
731, 1147, 1175, 1702 

Rıdvân, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 703, 714, 1201, 
1362, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837 

ribâ : 78 
ribh : 78, 1251, 1433 
Rikâb-ı Hümâyûn : 68, 148, 177, 179, 182, 313, 434, 

638, 721, 1017, 1175, 1248, 1289, 1321, 1654, 
1685 

Rikâb-ı Zafer-intisâb : 161 
risâlet tarîkı : 83 
Roda, Bosna ve Hersek sancakları : 1198, 1344 
Rodos (sancağı) : 166, 440, 660, 894, 962, 1006, 

1016, 1171, 1295, 1419, 1426; — beyi askeri : 
514; — cezîresi dîdebânları : 1134; — dizdârı : 
47; — gemileri : 320, 322; — halkı : 322, 488, 
514; — kadırgaları : 1079; — kªdîsı : 47, 440, 
488, 1295; — Kal‘ası : 513; — Kal‘ası halkı : 
488, 513; — muhâfazası : 47, 320, 322, 518, 
807, 1134; — (sancak)beyi : 320, 322, 499, 
513, 514, 515, 518, 528, 558, 624, 654, 757, 
807, 851, 962, 1079, 1134, 1169, 1171, 1172, 
1193, 1234, 1236, 1237, 1280, 1295, 1454; —
 sipâhîleri : 807, 1134 

Rodoscuk (kazâsı) : 335, 342, 343, 1383, 1530; —
 İskelesi : 595; — kªdîsı : 341, 539, 1092, 
1153, 1154, 1282, 1383; — kªdîsı nâyibi : 539 

Rogan (?) göli : 1048 

Ruha; — kurâsı : 363, 366; — sancağı re‘âyâsının 
zabtı : 366; — (sancak)beyi : 363, 366, 929, 
966 

ruhbân(lar) : 130, 1517 
Rûhî, Erbil : 563 
Rum (?) Kal‘ası, Erdel vt. : 248 
Rum (vilâyeti) : 224, 425, 1077; — âdemleri : 65; —

 beylerbeyisi : 135, 156, 204, 205, 223, 273, 
274, 415, 507, 569, 624, 638, 645, 858, 879, 
1077, 1224, 1247, 1349, 1556, 1620; —
 beylerbeyisi kethudâsı : 80; — beyleri : 624; 
— çavuşları kethudâsı : 167, 204, 223; —
 hocaları : 1699; — kªdîları : 1224; —
 müfettişi : 507; — tâyifesi : 1361; — toprağı : 
273; — tüccâr gemileri : 1699; — yiğitleri : 
833, 1361, 1451 

Rumili (vilâyeti) : 27, 100, 154, 158, 224, 651, 663, 
699, 701, 862, 1041, 1056, 1257, 1267, 1274; 
— askeri : 57, 108, 491, 1036, 1040, 1247, 
1620, 1667, 1728, 1729, 1747, 1989; —
 askerlerine icâzet : 502; — beylerbeyileri : 
493; — beylerbeyisi : 57, 108, 158, 239, 340, 
410, 491, 492, 494, 501, 548, 576, 578, 699, 
701, 716, 728, 795, 798, 858, 989, 1036, 1040, 
1054, 1055, 1056, 1174, 1435, 1458, 1460, 
1588, 1651, 1667, 1689, 1729, 1766, 1767, 
1833, 1889, 1980, 1983; — beylerbeyisi 
çavuşları : 1989; — çavuş(lar)ı : 1667, 1889, 
1983; — kªdî-askeri muhzırı : 1590; —
 kªdîları : 311, 471, 701, 1019, 1045, 1305, 
1342, 1700; — sağ-kol beyleri : 981; —
 sağ-kol kªdîları : 417, 981; —
 (sancak)beyleri : 108, 493, 1729; —
 sancakları : 1980; — sol-kol beyleri : 981; —
 sol-kol kªdîları : 981; — tîmâr defterdârı : 692; 
— yakası : 112, 114, 126, 224, 1417; — yakası 
kªdîları : 416; — yakasında deryâ kenârındaki 
kılâ‘ dizdârları : 189; — yalıları beyleri : 552; 
— yalıları hâfızları : 1307; — yalıları kªdîları : 
212, 552, 1268; — yalıları kal‘aları dizdârları : 
212; — yörük sübaşıları : 795; —'deki Akdeniz 
yalıları kªdîları : 810, 1307; —'deki Akdeniz 
yalıları sancak muhâfızları : 1307 

Rumkal‘a : 680, 1016; — Kal‘ası : 655, 1126 
Rumlu : 833 
Rus [/Urus]; — beyleri : 1312; — elçisi : 1312; —

 isyânı : 506; — keferesi : 466; — tâyifesi 
cem‘iyyeti : 1266; — tâyifesi yatağı : 1266; —
 tâyifesinin katli : 506 

Ruscuk : 743; — İskelesi : 946; — kªdîsı : 744, 1176, 
1366; —'dan Südde-i Sa‘âdet'e kadar yol 
üstündeki kªdîlar : 449 
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Ruskasrı; — kazâsı : 983, 1018, 1122; — kªdîsı : 231, 
1088, 1111, 1122, 1204, 1382, 1406, 1601; —
 kªdîsı nâyibi : 1111 

Ruski Voyvoda, Leyh voyvodası : 819 
rûz-nâme : 204, 223 
Rüstem Bey, Alacahisâr Beyi : 1694 
Rüstem Bey, Pertek Beyi : 1029 
Rüstem Bey, sâbık Elvân Beyi : 690, 1105 
Rüstem (Çelebi) Çiftliği : 1500; — Konağı : 1150; —

 Konağı zahîresi : 1150; — Yurdı : 1489 
Rüstem Paşa hâsları terekesi : 361 
Rüstem Paşa kapucıları kethudâsı : 435 
Rüstem Paşa, müteveffâ Vezîr-i A‘zam : 412 
Rüstem Paşa, sâbık Budun Beylerbeyisi : 812 
Rüstem Yeniçeri : 1484 
Rüstem, Burusa kªdîsı âdemi : 1446 
Rüstem, Dergâh-ı Mu‘allâ arabacısı : 1862 
Rüstem, Dergâh-ı Mu‘allâ topcısı : 773 
Rüstem, ehl-i fesâd, Kızıl Haşem'in yoldaşı, Belgrad : 

1961 
Rüstem, Hamza oğlı, ehl-i fesâd, Palu : 724, 740 
Rüstem, Kelhûr : 1385, 1721, 1970 
rüsûm bk resm 
rüşvet : 179; — almak : 721, 1248; — yemek : 68 

 

 
sa‘b yol : 361 
Sabâh, Mehmed b. Abdüddâyim'in karındaşı oğlı : 

1321 
sa‘bu'l-mürûr mevâzı‘ : 1693 
sabun bişürmek : 1248 
Sa‘dân; — ahâlîsi : 1686; — kªdîsı : 1686; — vilâyeti 

fethi : 1686 
sâdât u sulehâ : 385 
Sâdık, Peklin Kal‘ası Kethudâsı : 839 
Sadr-dâr (?), Fırat suyının birikdüği yer : 353 
safâlu yiğitler : 1273 
Safed : 565; — beyi : 1039; — kªdîsı : 1039; — yolı : 

565 
Safer, Bâyezîd k. : 896 
Safer, Muhzır bkz. Muhammed, Mihaliç Muhzırı 
Safer, Van Beylerbeyisi Kethudâsı : 880 
Sâfî, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
safra boşaltmak : 446 
sagu : 191 
sağ-bölük; — garîb yiğitleri ağaları : 108; —

 ulûfecileri : 1062 
sağ-garîb yiğitler : 1459, 1885; — ağası(ları) : 56, 97, 

100, 287, 578, 1540, 1885; — defteri : 1885 

sağ-kol; — beyleri : 1362; — kªdîları : 417, 981, 
1288, 1591, 1707; —da celeb olan yerlerin 
kªdîları : 209; — ulûfecileri : 350 

sağ-ulûfeciler : 840, 919; — (bölüği) ağası : 95, 96, 
108, 287, 350, 411, 578; — bölüği : 95 

sağdıc (?) : 1645 
sağîre gedük almak : 957 
sağmal koyun : 209, 341 
Sağman beyi : 1029 
sağrı paşmak : 205 
sahan sirkası : 253 
sahîh bölük halkı : 1696 
sahîh câsûslar : 1125 
sahîh gümüş akça : 61 
sahîh haber(ler) : 100, 108, 154, 158, 260, 293, 410, 

1125, 1206; — almak : 502, 557, 574, 1178, 
1768, 1874; — bildürmek : 1874, 1878; —
 vermek : 1768; — gelmemek : 1875 

sahîh sipâhî tâyifesi : 1696 
sahîhu'l-ayâr akça : 406 
Sâhib Ali, vakfa müdâhil, Zile : 638 
sâhib-i firâş (?) : 698 
sâhib-i garaz : 406 
sahrâ : 440, 1927 
Sahratullâh-i Müşerrefe Haremi : 191 
sahtiyân : 688, 1130 
Sa‘îd Ağa, Dergâh-ı Mu‘allâ Çâşnigîri : 277 
Sakal (?) Hoca, Akkirman : 77 
sakat aygır : 604 
sakf : 1219 
Sakız (adası/cezîresi) : 238, 554, 602, 948, 1329, 

1334, 1490, 1538, 1585, 1963; — adasının 
zabtı : 1539; — beylerbeyisi : 1387; —
 beyleri : 602, 603, 1539, 1585; — beyleri 
harâcı : 1390; — beylerini habs : 1490; —
 bey-zâdeleri : 1490, 1538, 1585; —
 cebe-hânesi : 1490; — hâsılı : 1490; —
 Hazînesi : 1490; — keferesi : 1329, 1585; —
 köyleri : 1490; — re‘âyâsı : 1585; —
 sancağının tevcîhi : 1545; — sancakbeyi : 
1545; — sipâhîleri : 1585; —lu(lar) : 603, 
1337, 1538 

Sakmar : 260, 332, 1479; — beyi : 669; — Kal‘ası : 
27, 54, 108, 154, 158, 259, 330, 331; —
 Kal‘ası muhâsarası : 26 

Salâhuddîn Evkªfı, Şâm : 1534 
Salamon Salinalı (?) Karayi (?), Yahûdî kassâb, 

İstanbul : 524 
Salamon-ı Sağır, Yakob oğlı, Frenk Cemâ‘ati'nden, 

Haseki Hammâmı, İstanbul : 712 
salât-ı cum‘anın iskªtı : 909 
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salâtü's-subh : 1555 
salb : 223, 586, 1457; — etmek : 586; — u siyâset : 

354, 522, 579, 1196, 1254 
salgun : 896, 910; — sal(ın)mak : 390, 401, 808, 

1042 
Salid Yani (?), zimmî, Marmara k., Zihne : 1651 
Sâlih, Evhak k., Hasköy kz. : 919 
Sâlim ibn-i Arafât : 1321 
Salimon, Yasef oğlı, Yahûdî, Cemâ‘at-i Alaman'dan, 

İstanbul : 712 
Salina kªdîsı : 159, 759 
sâliyâne : 823, 906, 1163 
Saloli (?) Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 1507 
Salom Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 712 
Salom veled-i Şayay Levi (?), Yahûdî kassâb, Zeytûn 

Cemâ‘ati'nden : 1244 
Salom, Falka oğlı, maktûl Yahûdî, Filibe : 1714 
samakovcıları (?) ıdlâl : 1752 
Samakov (kazâsı) : 179, 498, 535, 571, 584, 659, 

706, 770, 860, 1615, 1691, 1752, 1780, 1800; 
— kªdîsı : 159, 179, 459, 469, 472, 498, 659, 
699, 701, 794, 852, 853, 854, 860, 863, 893, 
904, 1001, 1444, 1591, 1649, 1674, 1675, 
1691, 1780, 1800, 1811, 1816; — kªdîsı 
kethudâsı : 1780; — ovası : 459; — tâcirleri : 
179; — Voyvodalığı : 1444; —'a kadar yol 
üstündeki kªdîlar : 469 

saman : 1152, 1346; — buldurmak : 1100; —
 der-anbârı : 1100, 1351; — getürilmek : 1383; 
— hâzır etmek : 1100; — ihzârı : 1099, 1144, 
1150, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1383, 
1459; — muzâyakası : 1020, 1100, 1160, 1351; 
— satun almak : 1351; — sürdürmek : 1156, 
1157, 1158, 1160; — tedârüki : 1099, 1150, 
1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1159, 1160, 
1332; —luk : 411; —luk ihrâkı : 1720 

Samed, ra‘ıyyet, Sivas : 204 
Sâmî b. İlyâs, Küçükali k., Aydos kz. : 1018 
Sâmî Paşa : 1627 
Sâmir b. Himmet, celeb : 485 
Sâmirî tâyifesi : 470 
Samoş : 331, 332; — nehri : 54 
Samsad sancağı : 929 
Samsun : 129; — dizdârı : 529; — İskelesi : 890; —

 kªdîsı : 129, 256; — Kal‘ası müstahfızları : 
529 

samsuncılarbaşı : 1422, 1423 
San‘â (vilâyeti) : 710, 1236, 1754, 1756; —

 Beylerbeyiliği : 1226, 1236; — beylerbeyisi : 
1147, 1236, 1687, 1702, 1755; — nâhiyeleri : 
1236; — sancakları : 711; — vilâyeti zahîresi : 
1226 

sancak : 5, 11, 18, 30, 33, 38, 46, 48, 80, 89, 136, 
154, 176, 177, 210, 223, 275, 290, 292, 293, 
303, 329, 530, 652, 706, 710, 862, 963, 1032, 
1038, 1044, 1224, 1229, 1341, 1486, 1490, 
1505, 1516, 1545, 1550, 1583, 1664, 1681, 
1797, 1798, 1834, 1845, 1849, 1850, 1884, 
1892, 1893, 1895, 1905, 1986; —ı âhara 
verilmek : 160; —ı alınmak : 154, 937, 1516; 
—ın âhara arzı : 789; — akıncısı : 56; —
 alaybeyisi(leri) : 577, 646, 652, 699, 701, 914, 
939, 940, 1436; — askeri irsâli : 108; —
 asker(ler)i : 52, 53, 98, 100, 213, 426, 512, 
516, 569, 573, 611, 623, 641, 645, 654, 699, 
701, 716, 732, 807, 914, 931, 939, 940, 955, 
995, 1008, 1023, 1025, 1035, 1058, 1065, 
1076, 1081, 1174, 1206, 1208, 1210, 1211, 
1212, 1273, 1397, 1410, 1411, 1435, 1436, 
1458, 1460, 1461, 1462, 1549, 1551, 1624, 
1667, 1726, 1965, 1975; — dizdârları : 396, 
1090, 1955; — emînleri : 1955; — erbâb-ı 
tîmârı : 654, 1768; — hâsları : 1587; — hıfz u 
hırâseti : 377, 500, 1930, 1973; — hıfzı : 33, 
126, 322, 369, 426, 461, 501, 518, 536, 548, 
549, 648, 654, 769, 844, 849, 876, 995, 1038, 
1054, 1056, 1147, 1174, 1307, 1386, 1397, 
1529, 1619, 1723, 1768, 1974; —
 hisâr-erenleri : 726; — ifrâzı : 711; — kılâ‘ 
erenleri : 255; — kªdîları : 185, 262, 467, 586, 
624, 701, 750, 757, 758, 759, 811, 842, 1089, 
1090, 1130, 1430, 1594, 1808, 1855, 1863, 
1915; — muhâfazası : 461, 1055, 1123; —
 mukªta‘ât nâzırı : 1336; — mutasarrıf(lar)ı : 
47, 223, 998; — müsellemleri : 836, 1275; —
 nevbetlüsi : 1516; — olmağa münâsib yer : 
376; — piyâdesi(leri) : 203, 371; — re‘âyâsı : 
1929; — serhadd(ler)i : 52, 100; — sipâhîleri 
alaybeyisi : 716, 1440; — sipâhîleri ihrâcı : 45; 
— sipâhîleri ta‘yîni : 1118; — sipâhîsi tîmârı : 
340; — sipâhîsi(leri) : 87, 98, 100, 213, 303, 
365, 426, 447, 463, 500, 501, 557, 559, 576, 
577, 582, 611, 623, 640, 645, 646, 652, 701, 
716, 726, 783, 836, 837, 913, 914, 926, 940, 
1031, 1035, 1038, 1041, 1054, 1055, 1056, 
1058, 1116, 1123, 1270, 1713, 1716, 1727, 
1817, 1828, 1927, 1980; — sübaşıları ihrâcı : 
45; — tahrîri : 46, 683, 754, 855, 857, 1123, 
1611, 1612, 1630; — tarîkı : 1240, 1490; —
 tasarrufı : 18, 43, 47, 607, 855, 857; — tatarı : 
1212, 1273; — tebdîli : 839; — tevcîhi : 551, 
844, 1304; — toycası : 56; — verilmek : 780; 
— yayabaşıları : 203; — zabt u sıyâneti : 182; 
— zabtı : 433, 646, 1206, 1549, 1551, 1722; —
 zahîreleri : 1801; — zü‘amâsı : 654, 1768; —
(beyi) sübaşısı(ları) : 87, 98, 100, 914, 1196, 
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1306, 1484; —(beyi) voyvodası(ları) : 296, 
947, 1345, 1494, 1915, 1982, 1988; —-ı 
hümâyûn tasarrufı : 495; —lık sûreti : 1699 

sancakbaşı : 841 
sancakbey(ler)i : 3, 14, 27, 33, 44, 57, 66, 70, 87, 

104, 108, 118, 135, 165, 176, 182, 186, 194, 
200, 203, 204, 207, 213, 216, 218, 234, 235, 
240, 289, 290, 292, 307, 340, 359, 366, 369, 
370, 371, 390, 394, 426, 439, 454, 461, 467, 
478, 492, 501, 522, 550, 557, 563, 564, 630, 
631, 668, 710, 722, 732, 757, 759, 764, 808, 
810, 811, 838, 839, 843, 849, 851, 857, 879, 
901, 903, 907, 927, 929, 936, 940, 952, 955, 
970, 992, 1008, 1010, 1023, 1025, 1055, 1066, 
1090, 1095, 1101, 1109, 1130, 1173, 1178, 
1182, 1219, 1296, 1302, 1304, 1307, 1321, 
1327, 1375, 1410, 1435, 1490, 1553, 1554, 
1564, 1592, 1610, 1611, 1641, 1644, 1660, 
1667, 1672, 1684, 1733, 1742, 1791, 1864, 
1980; — âdemleri : 65, 148, 1321; — askeri : 
154; — hâs(lar)ı : 401, 1611; — kethudâsı : 82, 
122, 180, 586, 611, 849, 1182; — tebdîli : 
1272; — tîmârı : 1733; — toprağı : 459 

sandal : 232, 660, 866, 1006, 1585; — yapmak : 1543 
sanduk : 431, 666, 687 
Sanduklu kªdîsı : 312 
Sanuka karyesi, Üsküb : 620 
Sapancı kªdîsı : 905 
Sarây kªdîsı : 390, 412, 465, 776, 806, 1345 
sarây : 1703; — hıfzı : 1703, 1724; —dâr : 460, 

1724; —ı gözetmek : 1724; —lara koyun 
vermek : 1506; — kapucısı : 1399; —
 yıkılmak : 446 

Sarây-ı Âmire, Edirne : 1595 
Sarây-ı Âmire, Filibe : 1009, 1703, 1724, 1725 
Sarây-ı Âmire; — çayırının korunması : 460; —

 sarâydârı : 460; — suyı : 1443 
Sarây-ı Atîk ağası : 1825 
sârbânlar kethudâsı : 472 
sarhoş çoban : 1651, 1652 
Sarı Sakal Na‘lband, erbâb-ı tîmârdan, Hasanpaşa 

Hânı, Ankara : 192, 193 
sarıkcı : 277 
sârik : 253, 479, 1017 
Sarıova Hâssı, Menteşe : 206 
Sarserud (?) Yurdı : 1778 
Sarucapaşa Mahallesi, Gelibolı kz. : 1062 
Saruhan Ağa, Beşlü Ağası, tutsak : 1103 
Saruhan (sancağı) : 38, 579, 624, 757, 879, 1031, 

1032, 1391; — muhâfazası : 1532; — nâzırı : 
300; — sancağı kªdîları : 742, 758; — sancağı 
sipâhîleri : 611, 1031; — sancakbeyi : 611 

Sarunasûhlı karyesi, Ermiye nh., Çatalca kz. : 239 
Satı, Küçükali k., Aydos kz. : 983 
satı-bâzâr etmek : 1655, 1656 
Satılmış kazâsı : 713 
Satılmış, kayıp Mustafa'nın ammisi : 444 
Sav (?), koyun hırsuzı, eşkıyâ : 1564 
Sava; — nehri tuğyânı : 1747; — suyı : 803, 979, 

1837 
Savur kªdîsı : 1603 
Sa‘y karyesi, Medîne : 1501 
sayd : 1048 
Saydâ : 1091 
sâyis-hâne : 368, 444, 445; — tedârüki : 1302 
saz : 186 
Sazdelüsi, tüfenk sâhibi, Gelibolı : 1250 
Sazlıdere mevzi‘i, Edirne : 1786 
Sebasci (?), Yahûdî kassâb, İstanbul : 524 
sebb-i [d]în : 163 
Sebeş [/Şebeş], Erdel : 909, 1165, 1424, 1425, 1466, 

1757; — beyi kethudâsı : 1494; — hâkimi : 
252 

sebîke bkz. sübike 
sebîl : 1770; — yıkmak : 1248; —-i müslimîn : 1248 
sebt-i sicil : 1173 
seccâde : 444 
Seçen (sancak)beyi : 1008, 1023, 1470, 1479 
sefâyin bkz. sefîne 
Sefer b. Abdullah, Südde-i Sa‘âdet yeniçerisi, 

Belgrad : 283, 284 
Sefer b. Pîrî, Çingâne, ehl-i fesâd : 1596 
Sefer Çelebi : 643 
Sefer Kethudâ, Dukagin Beyi Kethudâsı : 254, 255 
sefer : 99, 102, 126, 154, 205, 254, 330, 362, 373, 

454, 491, 546, 557, 559, 573, 582, 623, 644, 
699, 701, 707, 716, 725, 797, 805, 829, 836, 
845, 858, 876, 897, 899, 903, 911, 913, 914, 
922, 926, 927, 958, 984, 992, 1007, 1015, 
1035, 1038, 1041, 1048, 1058, 1065, 1069, 
1081, 1089, 1090, 1094, 1116, 1150, 1151, 
1179, 1182, 1201, 1206, 1212, 1270, 1277, 
1281, 1285, 1310, 1363, 1373, 1375, 1432, 
1436, 1440, 1491, 1529, 1544, 1586, 1638, 
1664, 1682, 1693, 1723, 1778, 1799, 1883; —
 eşen nökerler : 857; — eşmek : 797, 855, 857, 
1948; — hükmi : 701; — mühimmâtı tedârüki : 
122; — mühimmi : 496, 706, 743, 750, 767, 
772, 774, 794, 873, 874, 970, 979, 990, 1220, 
1453, 1455, 1591, 1709, 1820, 1840, 1865, 
1942, 1953; — tedârüki : 119, 699; — teklîfi : 
1118; — voynukları : 1380; — zahîresi ihrâcı : 
1947; —-i nusret-eser : 499, 531, 569, 611, 
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686, 784; —-i nusret-karîn : 496; —-i 
zafer-âyîn : 1024; —-i zafer-eser : 576, 796, 
1086, 1166, 1614, 1783; —-i zafer-rehber : 
492, 493, 577, 943, 1247, 1620; —de ihmâl : 
1425; —den kalmak : 370, 1137; —e akıncı 
ihrâcı : 903; —e iktidârı olmamak : 997, 1049, 
1081, 1625, 1927; —e kªdir olmak : 797; —e 
te‘allül : 1277; —e yaramamak : 797 

Sefer, Anadolı Beylerbeyisi Kethudâsı : 973 
Sefer, Azak Kal‘ası Dizdârı : 423 
Sefer, İshâk oğlı, maktûl, Bozyaka k., Mudurnı kz. : 

384 
Sefer, Sığacık Beyi Kethudâsı : 948 
Sefer, Süveyş Kapudânı : 178 
sefer-i hümâyûn : 541, 570, 591, 650, 665, 732, 756, 

761, 762, 765, 766, 783, 792, 797, 798, 847, 
852, 858, 865, 909, 910, 925, 939, 940, 942, 
949, 953, 955, 960, 969, 985, 989, 1019, 1020, 
1025, 1027, 1031, 1032, 1049, 1055, 1076, 
1081, 1089, 1092, 1093, 1097, 1099, 1100, 
1125, 1144, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1159, 1160, 1161, 1165, 1174, 1192, 
1199, 1200, 1215, 1217, 1241, 1255, 1273, 
1279, 1294, 1302, 1325, 1343, 1379, 1380, 
1392, 1395, 1419, 1421, 1425, 1450, 1463, 
1469, 1476, 1479, 1500, 1512, 1513, 1518, 
1546, 1549, 1561, 1571, 1591, 1594, 1608, 
1609, 1611, 1619, 1626, 1637, 1655, 1659, 
1681, 1688, 1696, 1813, 1924, 1948; —
 mühimmi : 592, 750, 773, 775, 793, 945, 946, 
1351, 1794; —a iktidârı olmamak : 348; —a 
yarar kimesne : 370 

Seferîhisâr kªdîsı : 196, 197, 617, 695, 1355, 1457 
sefîne [/sefâyin] : 753, 772, 859, 924, 1310; —

 binâsı : 970, 1741; — irsâli : 1741; —
 tedârüki : 772; —-i zafer-karîn : 1310 

Segedin (sancağı) : 530, 928, 970, 1130, 1830, 1849, 
1927, 1986, 1988; — askeri : 1713; — kªdîsı : 
770, 924, 928, 1922, 1944, 1971, 1988; —
 livâsı nefer ağaları : 1988; — sancağı 
emînleri : 1955; — sancağı/livâsı dizdârları : 
1955, 1988; — (sancak)beyi : 750, 751, 928, 
1008, 1023, 1410, 1411, 1412, 1427, 1644, 
1684, 1713, 1722, 1841, 1849, 1850, 1922, 
1941, 1944, 1971, 1988 

sehâbe : 935; — develeri : 944; — nâzırı : 895, 944; 
— ta‘yîni : 944 

sekbân(lar) : 503, 644, 777, 1413, 1454; —başı : 691, 
1581; —lık : 594; —lık tevzî‘i : 594; —lık 
verilmek : 594 

Sekçuy : 376; — beyi : 377, 685, 687, 789, 1845, 
1846; — beyi âdemi : 769; — beyi kethudâsı : 
1845, 1846 

sekizer vukıyye atar top : 1874, 1879 
Seksar beyi : 685 
Selânik : 442, 587, 859; — beyi kethudâsı : 984; —

 bostâncıları : 1262; — kªdîsı : 104, 130, 159, 
442, 626, 759, 787, 1040, 1262, 1680, 1700; —
 Kal‘ası müstahfızları : 984; — medrepolidi : 
1517; — nâzırı : 130, 358; — (sancak)beyi : 
104, 360, 442, 587, 701, 759, 883, 984, 1260, 
1262, 1732; — şehri kethudâsı : 130 

Selânik Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 1244 
Selânik yörükleri : 795; — olduğı yerlerin kªdîları : 

792, 1127; — sübaşısı : 792, 798, 1127 
selâtîn; — evkªfı : 787; — evkªfı câbîleri : 787; —-i 

ızâm câmi‘leri : 1555 
selem; — eylemek : 78; — tarîkı : 78, 730 
selh-hâne : 921 
Selîm b. Mustafa, dârende : 632 
Selîm Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 572, 580, 

741, 1071, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 
Selîm, Şehzâde, Kªnûnî'nin oğlı : 30, 206, 223, 425, 

444, 447, 713, 745, 941, 1032, 1196, 1391, 
1647, 1733 

Selîme bint-i Abdullah, Yûsuf b. Abdullah'ın zevcesi, 
Harâcîhamza mh., Gelibolı : 1030 

Selmân, Kapancı, Erzincân : 381 
Semender Bey, sâbık Malatya Beyi : 1335, 1399 
Semendire (nâhiyesi/kazâsı/sancağı) : 53, 55, 56, 96, 

97, 108, 275, 373, 411, 568, 706, 970, 1222, 
1279, 1427, 1440, 1704, 1759, 1788, 1806, 
1840, 1858, 1881, 1893, 1896, 1905, 1906, 
1913; — Anbârı : 1741, 1858; — beyi 
kethudâsı : 45, 964, 1618; — civârı kªdîları : 
1759; — dizdârı : 1785, 1805, 1830, 1840, 
1897; — harâcı : 925; — Kal‘ası : 45, 891, 
1897; — Konağı : 1760; — Kªdîlığı : 1911; —
 kªdîsı : 406, 762, 770, 791, 925, 1608, 1759, 
1760, 1830, 1840, 1860, 1896, 1900, 1911, 
1926, 1929, 1931, 1933, 1935, 1940, 1956; —
 re‘âyâsı : 1217, 1220; — sancağı/livâsı 
kªdîları : 952, 1610; — (sancağı) sipâhîleri : 
1209, 1215, 1713, 1716; — (sancak)beyi : 55, 
275, 283, 284, 305, 327, 378, 379, 406, 407, 
431, 496, 541, 568, 570, 571, 666, 667, 702, 
750, 762, 772, 775, 891, 892, 911, 925, 952, 
964, 970, 977, 980, 982, 987, 992, 1207, 1209, 
1214, 1215, 1217, 1220, 1428, 1429, 1453, 
1455, 1487, 1513, 1560, 1610, 1661, 1710, 
1716, 1727, 1731, 1739, 1741, 1746, 1747, 
1757, 1784, 1785, 1788, 1794, 1795, 1797, 
1802, 1805, 1810, 1832, 1833, 1834, 1836, 
1861, 1862, 1863, 1868, 1871, 1872, 1873, 
1888, 1914, 1935, 1939; —'den Budun'a kadar 
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olan beyler : 892; —'den Hram'a kadar 
yalılardaki emînler : 275; —'den Hram'a kadar 
yalılardaki kªdîlar : 275; —'ye kadar yol 
üstündeki kªdîlar : 95, 869 

semerci : 1040 
semmûr : 1313, 1314 
Sen (?) Kal‘ası : 1194 
Sendelli karyesi, Gümülcine kz. : 1700 
sengistân : 488, 1833 
Senika [/Sika (?)] Kal‘ası : 803, 1764, 1768 
Senirçe Konağı : 1822; — zahîresi : 1822 
sepet : 791, 1876, 1877 
Sepren, Perkovi k., Boğdan : 166 
serahor; — defteri : 1488; — ihrâcı : 985; —

 yazmak : 1488 
serâser; — kîse : 76, 161, 219, 248, 650, 1165, 1425, 

1432, 1548, 1825; — kozalak : 1194 
ser‘asker ta‘yîni : 1310, 1427, 1448 
serbest tîmâr : 311, 663, 1196, 1438, 1683; —

 sâhibleri : 1254; — toprağı : 311; — zâbitleri : 
432, 1683 

serbest; —karyeler re‘âyâsı : 881; — re‘âyâ : 1683 
serdâr : 27, 102, 154, 292, 293, 331, 332, 843, 953, 

1024, 1029, 1310, 1343, 1410, 1412, 1427, 
1592, 1625, 1893, 1980; — ta‘yîni : 340, 686, 
943, 1029, 1047, 1241, 1592, 1948; —lık 
berâtı sûreti : 1310 

seren : 866 
Serfiçe kªdîsı : 159, 787 
serhadd(ler) : 23, 51, 52, 53, 54, 58, 74, 87, 98, 100, 

270, 292, 710, 776, 803, 997, 1000, 1037, 
1312, 1354, 1361, 1421, 1549, 1550, 1619, 
1623, 1723, 1875, 1878; — ağaları : 536; —
 ahvâli : 486, 605, 954; — bey(ler)i : 819, 
1875; — beylerbeyileri : 1620; — emekdârı : 
1697; — hâfızları : 70; — hâkimleri : 818, 
1296, 1721; — hıfzı : 67, 996, 997; —
 hisârları : 755; — istîlâsı : 1713; — kal‘aları : 
705; — kal‘ası muhâsarası : 54; — köyleri : 
755; — muhâfazası : 1247; — mühimmi : 860, 
863, 1001; —in ihtilâli : 479, 1022 

serhoş kâfir : 1018 
serîka bkz. sirka 
serkeşlik : 676, 991, 1121 
sermâye : 238, 714, 1251, 1276, 1437; — cem‘i : 

1433 
Sermîn nâhiyesi, Haleb sn. : 721; — kªdîsı : 721, 729 
Sermiyân, câriye, maktûl : 693 
Serniçesne karyesi, Semendire : 1608; — Konağı : 

1608, 1746; — Konağı zahîresi : 1693, 1746 
serrâc : 1040, 1143, 1271, 1346; — şâkirdi : 1164, 

1414 

Serrâc-hâne, İstanbul : 1013 
Servi Abdâl Bey : 1029 
Servi, âsî re’îsi kefere, Dukagin : 254, 255 
sevâhil : 1678; — kal‘aları : 1678; —-hâne(ler) : 365, 

463 
Severin : 1424, 1425, 1466 
Sevindük FakΩh, Satılmış kz. : 713 
Sevindük, harâmî Çingâne : 1138 
Seydî Ahmed Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, 

mübâşir : 362, 1504, 1505, 1576 
Seydî Ahmed, Hacı, Gerişburnı k., Meğri kz. : 317 
Seydî Ahmed, Hor k., Akşehir kz. : 1203 
 
Seydî Ali b. Hüseyin, İsfirlik Kal‘ası erenlerinden : 

715 
Seydî Ali Çavuş-oğlı : 37 
Seydî Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 300 
Seydî Çavuşbaşı : 68 
Seydî Gâzî, çavuş-oğlı : 483 
Seydî Mehmed, Hasan oğlı, Gölciler k., Mudurnı 

kz. : 972 
Seydî, Mevlânâ, Seydîşehri Kªdîsı : 560 
Seydîgâzî kªdîsı : 1114 
Seydîşehri kªdîsı : 560, 698 
Seyfüddîn : 1473 
Seyodayken (?), zimmî : 1769 
Seyyid b. Yakola (?), kallâb Çingâne : 1444 
Sıçanlıkorı alaybeyisi : 733 
Sığacık beyi : 558, 561, 948; — kethudâsı : 948, 

1285 
sığır : 941, 1245; — boğazlamak : 921; —

 göndermek : 1245; — ihzârı : 1941; —
 kassâbı : 1508; — muzâyakası : 1941; —
 ocakları : 755, 1579; — sürmek : 292, 293, 
1564; — tedârüki : 1849, 1941 

Sığla; — sancağı : 973; — beyi kethudâsı : 579, 581, 
582, 1317; — Kal‘ası : 957; — Kal‘ası varoşı : 
1576; — muhâfazası : 1532; — sancağı yalıları 
kªdîları : 1318; — (sancak)beyi : 581, 582, 
973, 1095, 1116, 1118, 1234, 1318, 1390 

sıhhat-i bey‘ : 317; —a huccet vermek : 317 
sıla eylemek : 812 
sınur : 143, 171, 215, 1180; — ta‘yîni : 412 
sırça boncuk : 271 
sırık; — göndermek : 979; — ihzârı : 979, 990; —

 kesdürmek : 979, 990 
sırmalı kutnı : 1030 
Sıvışna (?) mevzi‘i, Kösniçe : 659 
Sıyâmî : 976 
Sıyâmî, emr-i şerîf îrâd eden : 617 
Sıyâmî, Kastamonılu sûhte, Edirne : 184 
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Sıyâmî, müfsid, Balat kz. : 843 
Sıyâmî, sûhte, Menteşe sn. : 38, 39 
Sıyâmî-i Rûmî, Monla, Kudüs : 191 
sîne-bend : 444, 1080 
sicill [/sicillât] : 32, 181, 182, 199, 208, 224, 271, 

352, 360, 383, 406, 422, 425, 475, 787, 1364; 
— akçası : 1433; — cild etdürmek : 211; —
 edilmek : 317; — et(dür)mek : 78, 101, 180, 
241, 256, 298, 309, 363, 367, 630, 632, 663, 
754, 1106, 1224, 1249, 1433; — eylemek : 
1173; — hıfzı : 211; — hucceti : 432; — kat‘ı : 
68; — mahvı : 1007; — ol(ın)mak : 44, 80, 82, 
104, 211, 256, 289, 325, 358, 384, 438, 468, 
553, 634, 659, 695, 1007, 1227, 1324, 1345, 
1355, 1364, 1522, 1526, 1622, 1700, 1890, 
1924; — sebti : 68; — sûreti [/sûret-i sicil] : 
21, 22, 44, 48, 101, 104, 149, 156, 163, 180, 
181, 182, 188, 198, 199, 201, 206, 208, 211, 
224, 235, 241, 271, 281, 289, 290, 298, 316, 
317, 363, 370, 406, 444, 473, 475, 487, 507, 
559, 564, 579, 693, 713, 738, 754, 916, 919, 
972, 1005, 1017, 1030, 1062, 1063, 1080, 
1106, 1141, 1222, 1227, 1250, 1298, 1400, 
1426, 1446, 1457, 1478, 1596, 1598, 1720, 
1769, 1890; —den mahv etdürmek : 1007; —e 
kayd : 78, 191, 1342, 1485; —-i mahfûz : 32, 
68, 209, 787, 811, 1066, 1088, 1101, 1251, 
1376, 1433 

sicillât bkz. sicil 
Sidrekapsi; — kªdîsı : 358, 787; — Mehterbaşılığı : 

358 
Sigetvar [Zigetvar] ; — Kal‘ası : 665; — Kal‘ası 

muhâsarası : 1665; —'dan Erdel kralına kadar 
beyler : 661; —'dan Erdel kralına kadar iskele 
emînleri : 661; —'dan Erdel kralına kadar 
kªdîlar : 661 

Si‘ird; — kasabası : 629; — kªdîsı : 629 
Sika (?) Kal‘ası bkz. Senika Kal‘ası 
sikªt-ı müslimîn : 435 
sikke : 238, 406, 475, 510, 715, 1014, 1308, 1354, 

1444; — altun : 435, 436, 1043; — filori : 444, 
1042, 1825; — kesecek âlât : 713 

Sikloş [/Şikloş] : 1130 
silâh irsâli : 198 
silâhdâr(lar) (zümresi) : 88, 311, 644, 734, 1138, 

1183, 1185, 1216, 1330, 1545; — kethudâsı : 
1097, 1597, 1633; — ta‘yîni : 1633; —
 zahîresi : 1633 

silâhdârlık : 594, 1216; — tevzî‘i : 594; —
 verülmek : 594 

Silistre (sancağı) : 874; — beyi kethudâsı : 236, 243, 
474, 577, 1273, 1486; — beyi voyvodası : 474, 

1486; — dizdârı : 233; — emîni : 232; —
 İskelesi emîni : 1497; — kªdîsı : 231, 761, 
1088, 1380, 1688; — kªdîsı nayibi : 1688; —
 livâsı iskele emînleri : 112; — livâsı kªdîları : 
112; — sancağı askeri : 27; — (sancak)beyi : 
27, 108, 112, 114, 126, 237, 293, 294, 432, 
577, 641, 662, 699, 701, 708, 874, 925, 946, 
1212, 1256, 1273, 1302, 1380, 1461, 1523; —
 sipâhîleri : 1215 

Silivri : 584; — Kªdîlığı : 663; — kªdîsı : 86, 399, 
424, 443, 484, 584, 1151, 1152, 1271, 1346, 
1378, 1519; — Konağı : 1151; — Konağı 
zahîresi : 1151; — Yurdı : 1529 

Siloş : 953 
Simav kªdîsı : 845 
Simolan, zimmî, Hlevne : 1345 
Sinân Ağa, Zebîd Azebleri Ağası : 710, 731 
Sinân Çavuş, mübâşir : 1680 
Sinân Halîfe, Sultângîrcâmi‘i mh., Galata : 281 
Sinân Kethudâ, Kocaili Beyi Kethudâsı : 558, 1167, 

1168, 1176, 1177, 1179 
Sinân Kethudâ, Küçük, Erzincân : 381 
Sinân Paşa, sâbık Erzurum Beylerbeyisi : 325 
Sinân Re’îs, Hâssa Re’îsi : 149, 168, 1300 
Sinân, Benî-Rebî‘a Sancakbeyi : 394 
Sinân, Bölükbaşı : 1020 
Sinân, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 44, 318, 601, 616, 

628, 717, 718, 739, 752, 780, 781, 783, 784, 
785, 797, 804, 1713, 1715, 1723, 1729, 1732, 
1737, 1917, 1941, 1944 

Sinân, Dergâh-ı Mu‘allâ Yayabaşısı : 691 
Sinân, Dîvâne, harâmî Kara Veli'nin yoldaşı, 

Migalkara : 44 
Sinân, Dobniçe Kasabası Voyvodası : 1951 
Sinân, Edirne Bostâncıbaşısı : 919 
Sinân, harâm-zâde, Azak kl. : 506 
Sinân, harâmî Kara Veli'nin yoldaşı, Eskicâmi‘ mh., 

Gelibolı : 44 
Sinân, İnebahtı sancakbeyi âdemi : 1109 
Sinân, Kastamonı Beyi Kethudâsı : 1089, 1090 
Sinân, Kopan Sancakbeyi : 1791 
Sinân, Köse, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 4 
Sinân, Köse, yeniçeri katl zanlısı, Gümülcine : 172 
Sinân, Küçük, kassâb, Kili : 714 
Sinân, ma‘zûl Azeb Ağası, Basra : 824 
Sinân, Menlikli, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı, zahîre 

mübâşiri : 1856 
Sinân, Mısır Çavuşı : 1631 
Sinân, Musul Beyi : 213 
Sinân, Rumili Kªdî‘askeri Muhzırı : 1590 
Sinân, Şehirköy Kasabası Emîni : 1819 
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Sinob (kazâsı) : 976, 1089, 1430; — dağı : 1445; —
 kªdîsı : 256, 976, 1093, 1431, 1445, 1475; —
 Kal‘ası : 256, 1090; — Kal‘ası dizdârı : 256; 
— Kal‘ası merdânı : 256; —'dan Trabzon'a 
kadar Karadeniz yalılarındaki kªdîlar : 1213 

sipâh bkz. sipâhî 
sipâhî(ler) [/sipâh] (tâyifesi) : 4, 12, 33, 36, 66, 78, 

87, 100, 111, 120, 129, 134, 154, 163, 167, 
179, 181, 192, 193, 200, 201, 204, 205, 207, 
210, 213, 223, 253, 259, 270, 273, 289, 290, 
309, 310, 328, 354, 356, 365, 370, 382, 414, 
426, 447, 492, 493, 500, 501, 534, 546, 548, 
549, 550, 552, 559, 569, 576, 577, 582, 611, 
617, 623, 624, 629, 631, 643, 644, 645, 646, 
654, 659, 663, 693, 699, 701, 706, 716, 726, 
729, 754, 769, 776, 783, 797, 836, 837, 846, 
867, 890, 914, 926, 929, 940, 973, 994, 1009, 
1010, 1029, 1038, 1041, 1046, 1054, 1055, 
1056, 1060, 1061, 1062, 1103, 1116, 1123, 
1134, 1197, 1198, 1215, 1219, 1222, 1229, 
1247, 1257, 1259, 1270, 1279, 1321, 1333, 
1340, 1345, 1346, 1355, 1379, 1435, 1438, 
1440, 1442, 1449, 1455, 1478, 1484, 1491, 
1529, 1532, 1548, 1549, 1551, 1556, 1585, 
1592, 1645, 1696, 1713, 1726, 1767, 1813, 
1817, 1819, 1828, 1842, 1854, 1913, 1920, 
1927, 1928, 1943, 1951, 1980, 1985; —
 alaybeyisi : 373, 1031, 1440, 1727, 1844; —
 alaybeyisi göndermek : 1844; — berâtı : 223, 
1198, 1344; — cem‘iyyeti : 254, 255, 549, 
1556, 1713; — cem‘i : 701; — çavuşları : 
1354; — çeribaşısı : 346; — çıkmak : 913; —
 (esâmî) defteri : 1031, 1032, 1038, 1054, 
1055, 1056, 1128, 1391, 1453, 1491, 1532; —
 gönder(il)mek : 329, 340, 1727; — habsi : 
103, 182, 185, 368, 463, 1645; — haccına 
icâzet : 640; — ihrâcı : 45, 557, 1716, 1727; —
 ihzârı : 1058; — irsâli : 509, 1035, 1727; —
 istihdâmı : 887, 888, 927, 1069, 1209, 1285; 
— sûretinde/şeklinde yürümek : 311, 636; —
 sûretine girmek : 1400; — ta‘yîni : 557, 640, 
1118, 1128, 1491; — tîmârı : 14, 340, 622, 
1061, 1441, 1491, 1645; — tîmârları defteri : 
973; — toprağı : 1611; — yoklamak : 1049, 
1081; — zabtı : 98, 303, 1844; —-oğlan(lar)ı : 
904, 1183, 1342, 1769, 1858; —-oğlanlığı : 
594; —-oğlanlığı tevzî‘i : 594; —-oğlanlığı 
verilmek : 594; —-oğlı(ları) : 223, 348, 350; —
-zâde(ler) : 546, 963; —-zâdeye tîmâr 
verilmek : 348; —ye tîmâr verilmek : 638 

si‘r : 362, 595, 601, 813, 882, 1687 
Sirem (sancağı/livâsı/vilâyeti) : 56, 911, 924, 964, 

970, 1101, 1618, 1661, 1732, 1741, 1833, 

1884, 1903, 1918, 1950; — alaybeyisi : 1453, 
1455; — beyi kethudâsı : 1938; — kªdîsı : 406, 
1950, 1986; — sahrâsı : 1927; —
 (sancağı/livâsı) kªdîları : 1610, 1640, 1664, 
1919; — (sancak)beyi : 373, 408, 414, 773, 
775, 923, 925, 965, 980, 1217, 1409, 1455, 
1488, 1610, 1640, 1727, 1798, 1799, 1834, 
1835, 1836, 1842, 1871, 1872, 1873, 1876, 
1888, 1914, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 
1945, 1950, 1952; — sipâhîleri : 1920; —
 sipâhîleri alaybeyisi : 373 

sirka [/sirkat, serîka]: 82, 163, 192, 201, 218, 253, 
271, 289, 335, 365, 463, 631, 724, 740, 1030, 
1132, 1138, 1141, 1457, 1522, 1645, 1821; —
 olunmak : 1339; — töhmeti : 103, 1523; — vü 
gâret : 959 

sirkat bkz. sirka 
sirke : 443; — bey‘i : 399; — et(dür)mek : 226, 326, 

399, 419, 484; — koymak : 419 
Siroz : 1351, 1353; — kªdîsı : 159, 464, 626, 787, 

1297, 1353, 1700; — nâzırı : 1297, 1353 
Sitadnoz, zimmî, hırsuz kulağuzı, Petro k., Molova 

kz. : 142 
Sitan Cemâ‘ati : 1603 
Sitermiz, kâfir, Estergon : 764 
Sitti bint-i Kemâl, Kiremitcioğlı mh., Burusa : 1446 
Sivas (sancağı) : 167, 204, 223, 624, 638, 879, 1400; 

— beylerbeyisi : 757; — kªdîsı : 80, 167, 204, 
205, 223, 638 

Siverek : 1024; — beyi : 1026, 1029, 1371 
siyâh barut bkz. barut 
siyâkat : 470 
siyâset : 123, 154, 156, 188, 206, 210, 218, 256, 271, 

272, 276, 284, 302, 345, 351, 422, 425, 432, 
438, 468, 522, 553, 620, 631, 643, 657, 693, 
745, 754, 824, 825, 826, 842, 941, 951, 964, 
993, 1018, 1109, 1138, 1196, 1224, 1254, 
1280, 1371, 1380, 1444, 1457, 1541, 1628, 
1714, 1716, 1726, 1821, 1924, 1970; — ü 
hakªret : 1448; —e müstahık olmak : 354, 825, 
826 

Siyâvuş, Turgud kz. : 634 
Slankamen bkz. İslankamin 
sof kaftan : 444 
sofra : 191 
Sofya karyesi, İskenderiyye (Arn.) : 1139; — âsîleri : 

1139 
Sofya (kazâsı) : 57, 69, 108, 340, 410, 847, 989, 

1544, 1549, 1591, 1618, 1649, 1661, 1674, 
1675, 1768; — Kªdîlığı : 863; — kªdîsı : 159, 
762, 787, 793, 800, 820, 860, 1040, 1546, 
1607, 1663, 1673, 1674, 1769; — Konağı : 
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1674; — Konağı zahîresi : 1676, 1693; —
 Yurdı : 1746, 1752; —'dan Belgrad'a kadar 
sağ-koldaki kªdîlar : 1707; —'dan Belgrad'a 
kadar sol-koldaki kªdîlar : 1707; —'dan 
Belgrad'a kadar yol üstündeki kªdîlar : 1706 

soğan; — cem‘i : 349; — der-anbârı : 129, 349; —
 der-mahzeni : 129; — matrabazları : 129; —
 muzâyakası : 129, 349; — satmak : 349; —
 satun almak : 349; — tahmîli : 349 

Sohran sancakları beyleri : 857 
Sokol; — kazâsı : 280; — kªdîsı : 280 
Sokucak karyesi, Pınarhisâr : 245; — kireçcileri : 245 
sol-bölük; — azeb yiğitleri : 695; — ulûfecileri 

ağası : 108, 409 
sol-garîb; — yiğitler zümresi : 624, 1355 
sol-kol; — akıncıları bey(ler)i : 1549, 1975; —

 alaybeyisi : 179, 459, 536, 551, 659; —
 beyleri : 981, 1362; — kªdîları : 981, 1288, 
1591, 1707; —da celeb kitâbeti hıdmeti : 107; 
—da celeb olan yerlerin kªdîları : 209 

sol-ulûfeciler : 1459, 1885; — ağası(ları) : 56, 287, 
403, 578, 1885; — cemâ‘ati : 1338; — defteri : 
1885 

solak(lar) : 547, 644 
solaklık : 594; — tevcîhi : 547; — tevzî‘i : 594; —

 verilmek : 594 
Solnok (sancağı/livâsı) : 120, 260, 937, 1023, 1130, 

1849; — alaybeyisi : 121; — beyi hâsları : 
1130; — beyi kethudâsı : 408, 441, 1033, 
1074, 1094; — beyi voyvodasının katli : 248; 
— gâzîleri : 733; — kªdîsı : 120, 1066; —
 neferâtı : 441; — (sancak)beyi : 59, 120, 121, 
154, 259, 426, 668, 669, 1008, 1015, 1023, 
1033, 1066, 1074, 1094, 1131, 1135, 1178, 
1410, 1411, 1412, 1427, 1432, 1643, 1644, 
1684, 1713, 1722, 1849, 1850, 1925; —
 sipâhîleri : 120 

somun; — bişürtmek : 1640; — ihzârı : 1640, 1662, 
1797; — tedârüki : 1662; — tevzî‘i : 1877 

Sonisa kªdîsı : 103 
Sopotaoğlı, harâmî, Gelibolı : 144 
Sorkun Hâsları mültezimi : 678 
soygun : 936 
soymak : 36, 1564, 1580 
Söğenli mevzi‘i, Gümülcine kz. : 1700 
söğmek : 1060 
söğüd dik(dür)mek : 314, 1703, 1725 
Söğüdlü Konağı : 1155, 1156, 1331; — zahîresi : 

1155, 1156 
Srebreniçe; — kªdîsı : 856, 1820; — Kal‘ası dizdârı : 

856 

su : 1143; — içinde kalmak : 1747; — kılleti : 1797; 
— köprü harâb etmek : 314; —lar geçid 
vermemek : 1763; —(ların) tuğyânı : 1744, 
1757, 1784; — mahzeni : 1770; —
 muzâyakası : 145, 944; — mülevves olmak : 
694; — nâzırı : 1443; — tevzî‘i : 870; —
 vermek : 49; —nun yerine inmesi : 1797; —ya 
indürmek : 849; —yı ele vermemek : 1843; —
yı mecrâsından ihrâc : 42 

su harkı; — harâbı : 200; — ta‘mîri : 200; —
 yıkmak : 694 

Subaşı karyesi, Silivri : 1346 
Suboy karyesi, İstanbul : 1443 
sucıyân : 1029 
Sûfîler karyesi, Adalar (?) Hâsları tâbi‘i, Edirne kz. : 

1680 
sûhte(ler) [/sûhtevât] (tâyifesi) : 33, 38, 39, 176, 177, 

184, 185, 262, 559, 700, 799, 922, 936, 1013, 
1032, 1098, 1115, 1182, 1227, 1301, 1386, 
1478, 1491, 1582; — cem‘i : 559; —
 cem‘iyyeti : 182, 843, 1032, 1438; — ehl-i 
fesâdlar : 1032; — hareketi : 1090; — hücresi 
basmak : 936; — serdârı : 843; — te‘addîsi : 
1090 

sûhtevât bkz. sûhte 
sulehâ : 385, 1555 
sulh : 99, 102, 153, 690, 999, 1396, 1401, 1421, 

1825; — u salâh : 93, 99, 102, 147, 332, 618, 
690, 1003; — u salâha muğâyir : 331, 1022, 
1105, 1377; — u salâha muğâyir vaz‘ : 1563; 
— u salâhı ri‘âyet : 331, 1105, 1385; —a 
muğâyir : 331, 690; —ı ri‘âyet : 1377 

Sultân Bâyezîd Hân; — Câmi‘-i Şerîfi suyolı : 1443; 
— İmâreti Evkªfı : 1251; — [Medresesi], 
Edirne : 435; — [Medresesi] müderrisleri : 435 

Sultân Bedr bkz. Süleymân Paşa 
Sultân Kayıtbay Evkªfı [/Kayıtbay Vakfı] : 175, 1770 
Sultân Mehmed Hân Evkªfı : 1251 
Sultân Mehmed Vâlidesi Evkªfı, Mısır : 814 
Sultân Murâd Hân; — İmâreti Evkªfı, Burusa : 1415; 

— İmâreti mütevellîsi : 164; — İmâreti, 
Edirne : 164; — lalası : 38, 534, 611, 613, 624, 
757, 879, 1491, 1582 

Sultân müderrisleri, Burusa : 1087 
Sultân Selîm; — Evkªfı : 755; — Hân İmâreti Evkªfı : 

1251; — Hân Medresesi müderrisi : 802; —
 lalası : 39, 757 

sultân : 37, 63 
Sultângîr Câmi‘i; — cemâ‘ati : 281; — imâmı : 281; 

— mü’ezzini : 281 
Sultângîrcâmi‘i Mahallesi, Galata : 281; — halkı : 

281 
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Sultâniye dizdârı : 1002 
Sultânöni (sancağı/livâsı) : 203, 1516; — (livâsı) 

kªdîları : 186, 333; — piyâde(leri) beyi : 160, 
203; — piyâdeleri : 160; — (sancak)beyi : 186, 
333, 611, 757, 879, 940, 1041, 1076, 1516 

Sun‘î, Akhisâr hatîbinin oğlı : 32 
Sun‘ullâh : 201 
Sun‘ullâh b. Minnet, Hocayûsuf k., Aydos kz. : 1018 
sûret-i sicil bkz. sicill sûreti 
sûret; — ihrâcı : 3, 258, 932; —-i defter : 68, 932, 

1456 
Surken (?) Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 1244 
susığırı : 941; — arabası tedârüki : 1629; —

 çekdürmek : 1732; — çifti tutmak : 1732; —
 çiftleri gönderilmek : 1732; — sürmek : 795, 
798 

suyolcı; — irsâli : 257, 261; — ta‘yîni : 257, 261; —
başı : 1413; —ları mahzarı : 1443 

suyolı : 542, 1112, 1113, 1114, 1219, 1493; —
 açmak : 1262; — binâsı : 1188, 1492; —
 binâsı masrafı : 1188; — çıkmak : 694; —
 hıdmeti : 257, 261, 391, 607, 608; —
 levâzımı : 1495; — mühimmâtı : 391; —
 mühimmâtı irsâli : 1495 

Sübaşı Mahallesi : 387 
sübaşı(lar) : 2, 33, 44, 57, 66, 80, 87, 100, 109, 135, 

184, 223, 256, 282, 289, 470, 522, 563, 617, 
630, 675, 745, 771, 791, 795, 798, 846, 914, 
976, 1039, 1045, 1063, 1082, 1087, 1113, 
1127, 1196, 1197, 1306, 1438, 1484, 1523, 
1572, 1600, 1602, 1615, 1628, 1714, 1734, 
1735, 1766; — ihrâcı : 45; — kethudâsı : 798; 
— rençberleri : 1196; — zabtı : 98; —lık : 792, 
798, 1102; —lıkdan ref‘ : 1324 

sübike [/sebîke] : 1733 
süd : 191 
Südde-i Sa‘âdet*; — ağası : 19; — başdefterdârı : 

267; — çavuşları : 21, 111, 125, 126, 674, 728, 
1119, 1201; — müteferrikaları : 1251, 1312, 
1433; — yeniçerileri : 283, 284, 1019 

Südde-i Seniyye* 
Südlüce, İstanbul : 524 
südüs öşr : 6 
Süfer karyesi, Ali Paşa Vakfı : 583 
Süleymân : 1274 
Süleymân b. Mehmed, eşkıyâ, Latmîn (?) k., 

Kefer-tâb nh., Ma‘arra sn. : 218 
Süleymân Bey, Çirmen Beyi, Akıncı Beyi : 56, 288, 

577, 701, 1659, 1765, 1883 
Süleymân Bey, hâs mutasarrıfı, Hasankeyf : 1474 
Süleymân Bey, Trabzon Beyi : 1400, 1401 

Süleymân Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 150, 
151, 800, 816, 820, 1463, 1466, 1738, 1739, 
1740, 1750 

Süleymân Çelebi : 78, 123 
Süleymân Çelebi, Nişancı Paşa Şeyhi ve İmâmı, 

kallâb, Edirne : 88 
Süleymân Paşa [/Sultân Bedr], Bender-i Şihr ve 

Hadra'l-mûd Hâkimi, Arab Şeyhi : 1699 
Süleymân Paşa'nın hânları, Yenişehir : 556 
Süleymân Paşa, müteveffâ : 556 
Süleymân Re’îs, Çerkes, gönüllü re’îslerden, 

İnebahtı : 574, 575 
Süleymân Re’îs, hırsuz, Midillü : 131 
Süleymân Re’îs, paşa re’îsi : 1034 
Süleymân Yayabaşı : 2 
Süleymân, adüv, Mısır : 420 
Süleymân, Ayamavra kªdîsı âdemi : 1375 
Süleymân, Bosna Beyi Mustafa Bey'in Kethudâsı : 

642 
Süleymân, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı İskender 

Çavuş'un âdemi : 204, 205 
Süleymân, Dergâh-ı Mu‘allâ Yayabaşısı, mübâşir : 

1793 
Süleymân, Dîvân'da kapucı : 272 
Süleymân, hisâr-eri, Narice (?) kl. : 228 
Süleymân, Kara, Yörük, sûhte, Çine kz. : 843 
Süleymân, Mudurnı kz. : 384 
Süleymân, müteveffâ tîmâr sâhibi : 736 
Süleymân, silâhdâr : 1330 
Süleymân, soyguncu, Rodoscuk : 335 
Süleymân, Sübaşı, mübâşir : 109 
Süleymân, şâhid, Harâcîhamza mh. 1030 
Süleymâniye İmâreti Evkªfı : 1251 
Sülolu, Ekrâd tâyifesi, Kerkil sn. : 36 
sünnet; — olunmak : 220; —li oğlan cem‘i : 220 
sünnî(ler) : 1142, 1401; — tarîkıyle nikâh : 999 
Sürdük; — İskelesi : 275; — Konağı : 1907, 1908; —

 Konağı zahîresi : 1907, 1908 
Sürgün karyesi, Silivri : 1346 
sürgün : 156, 420, 1419, 1576 
süri : 337, 852, 1258; — göndermek : 1256; —

 kırmak : 1580; —cibaşı : 852; —ciler : 787, 
1088, 1405, 1406; —ciler ta‘yîni : 1111 

sür(il)mek : 156, 224, 976, 1426, 1434, 1752 
Süvâr, mültezim : 564 
süvâr(î) : 1025, 1814 
Süveyş : 178, 627, 628, 739; — gemileri : 628, 739; 

— kapudânı : 178; — kapudânı kethudâsı : 
1169, 1172, 1193; — Kapudânlığı : 178 

Süzebolı : 836, 1102, 1600, 1601, 1688; — İskelesi : 
1437; — kªdîsı : 1093 
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şâb-hâne hıdmeti : 138, 165 
Şa‘bân : 1931 
Şa‘bân Ağa, tîmâr mutasarrıfı, Brodosi ks., Pojega : 

697 
Şa‘bân Ahmed, Gence Beyi Murâd Bey'in âdemi : 

1563 
Şa‘bân Bey, İzvornik Beyi : 670, 701, 1042, 1554 
Şa‘bân Çavuş : 1856, 1958, 1959, 1960 
Şa‘bân, Bâlîs Alaybeyisi : 200 
Şa‘bân, çavuş-oğlı : 1570 
Şa‘bân, Kilise k., Kengırı lv. : 163 
Şa‘bân, Kocaoğlı, Erbil : 563 
Şa‘bân, Mihaliç kªdîsının âdemi : 345 
Şa‘bân, sâbık İlbasan Sancakbeyi : 202, 307 
Şa‘bân, şakΩ, Turgud : 634 
Şa‘bân, tüfenk sâhibi, Gelibolı : 1250 
Şa‘be Etop, Yahûdî kassâb, Selânik Cemâ‘ati'nden : 

1244 
şâdırvân : 434 
Şâdî, Yeniköy k., Taşköprü : 1478 
Şâfi‘î nâyibi : 211 
Şâh Ali, Çeltükci k., Zağra Eskisi kz. : 133 
Şâh Mûsâ, Atak Beyi : 1240 
Şâh Veli, Hacı, tereke sâhibi, Mihaliç : 861 
şâh (Îrân) : 205, 1000, 1247, 1377, 1385; —

 aznavurları : 147 
Şâh, harâmî, gurbet tâyifesinden : 1224 
şâh-ı destûrî : 1030 
Şâhbey b. Ali, Bıyıklu k., Ruskasrı kz. : 983, 1018 
şâhî : 45, 412; — darbzen : 55, 1830, 1840, 1865, 

1891, 1895; — darbzen fındığı : 45; —
 yuvalağı : 45 

şâhid [/şuhûd] : 412, 617, 1175; — istimâ‘ı : 617; —
-ı udûl : 22, 345, 435; —-ı zûr : 25, 32, 68, 80, 
120, 137, 141, 167, 179, 180, 182, 192, 201, 
204, 207, 253, 256, 273, 296, 317, 354, 507, 
629, 632, 634, 1173, 1306, 1442, 1477; —-i 
zûrı korutmak : 1438; —un adâleti : 435 

Şâhin Memi, hisâr-eri, ehl-i fesâd : 1889 
Şâhkulı [/Şahoğlı] : 1051, 1052, 1085 
Şâhkulı, re‘âyâ : 563 
Şâhoğlı bkz. Şahkulı 
şâkird : 277; —lik : 1414; —lik hıdmeti : 1164 
şakloz : 1190 
şakΩ [/eşkıyâ] : 61, 114, 120, 132, 176, 182, 185, 

218, 291, 414, 415, 620, 695, 1003, 1022, 
1227, 1696, 1964; — cem‘i : 38, 39, 1073, 
1523; — cem‘iyyeti : 1182; — hareketi : 1090; 

— ıslâhı : 1983; — mecma‘ı : 565; — re’îsi : 
105; —yı himâyet : 70 

şalvar : 25 
Şâm (sancağı/vilâyeti) : 122, 508, 523, 639, 729, 966, 

1017, 1024, 1039, 1190, 1239, 1495; —
 Beylerbeyiliği : 640; — beylerbeyisi : 68, 105, 
198, 217, 230, 253, 258, 374, 428, 470, 509, 
510, 519, 520, 521, 532, 550, 565, 639, 640, 
677, 729, 749, 1017, 1039, 1046, 1047, 1091, 
1175, 1190, 1232, 1247, 1248, 1290, 1492, 
1495, 1534, 1620; — beylerbeyisi 
(kapu)kethudâsı : 352, 550, 640, 677, 749, 
1239; — bölükbaşıları : 1232; — efendisi : 
1175; — emîr-i hâccı : 1493, 1495; —
 Hazînesi : 508, 520; — huccâcı : 1501; —
 İmâret-i Âmire Medresesi müderrisi : 1534; —
 kªdîsı : 105, 230, 352, 470, 509, 519, 520, 521, 
523, 639, 677, 729, 1017, 1039, 1046, 1248, 
1290; — Kal‘ası : 1091; — mîr-alemi : 1239; 
— müftîsi : 1534; — nâzırı : 523; — nevâhîsi : 
565; — tîmârları defterdârı : 532; — vilâyeti 
mukªta‘âtı : 521; — yeniçerileri : 991, 1121; —
 yeniçerileri bölükbaşıları : 1017; —
 yeniçerileri kethudâsı : 1047 

Şâm Trablusı bkz. Trablus-ı Şâm 
Şamarya Marda, Yahûdî kassâb, Arpacılar Meydânı, 

İstanbul : 1244 
Şâmil, Za‘îm, celeb, Kesterye : 1260 
Şâmim, Emîr, müfsid, Ekrâd tâyifesinden, Kilis : 

1064 
Şamoyil, Yahûdî : 1522 
şarâb : 318 
şârib-i hamr : 120, 365, 463 
Şarine (?) vilâyeti, Macaristân : 953 
şark seferi : 205 
şart-ı vâkıf : 5, 1221, 1415, 1770 
Şat : 119, 353, 1451 
Şatt-ı Tavîl : 353 
Şattu'l-Arâb : 353 
Şayçe (?) İskelesi, İzvornik : 296; — Hâsları emîni : 

296 
şayka : 45, 292, 293, 430, 506, 566, 1199, 1201, 

1487, 1580, 1713, 1717, 1797, 1801, 1860, 
1877, 1892; — bozmak : 1487; — donatmak : 
112, 125, 126, 1177, 1728, 1896; — gemileri 
yapılmak : 1042; — getürtmek : 112, 114; —
 gönderilmek : 1728; — ihzârı : 496, 1802; —
 irsâli : 305, 306, 1713, 1717, 1728; — kızağı : 
1294; — tedârüki : 305, 306, 496, 1887 

Şaytay, Ağaçcı, Polatlu, Yahûdî kassâb, Zeytun 
Cemâ‘ati'nden : 1244 

şeb külâhı : 1030 
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Şebeş bkz. Sebeş 
şecâ‘at ü şehâmet : 1165 
Şehâde, eşirrâ, Yazur ahâlîsinden : 1017 
şehâdet : 86, 107, 196, 197, 241, 267, 281, 363, 435, 

439, 631, 894, 941, 993, 1222, 1484, 1769; —
 hıdmetinden ref‘ : 1175; —-i zûr : 258, 1454, 
1478 

şehîd : 1564; — etmek : 466 
şehir bkz. şehr 
Şehirköy (kazâsı) : 1691, 1778, 1786; — kªdîsı : 159, 

296, 852, 1057, 1607, 1663, 1691, 1789, 1811, 
1819, 1823, 1829; — kasabası emîni : 1819 

şehr [/şehir] : 256, 330, 410, 445; — kªdîsı : 824; —
 kethudâsı : 130; — pâsbânı : 936; — ü bâzâr 
muhâfazası : 1086; —de koyun boğazlamak : 
921; —de sığır boğazlamak : 921; —den 
reddolmak : 32; —den sür(il)mek : 32, 281, 
976; —i mülevves etmek : 921; —lü : 460, 
1490 

şehremîni : 60, 124, 269, 525, 562, 1413, 1437, 1505, 
1506, 1530, 1545 

Şehrizol (vilâyeti) : 832, 834, 855, 857, 930, 1024, 
1133; — askeri : 122, 213, 933, 1025, 1964, 
1967; — Beylerbeyiliği : 119, 205, 213, 1000, 
1083, 1247, 1354; — beylerbeyisi : 118, 147, 
153, 213, 727, 827, 829, 830, 832, 834, 872, 
920, 930, 933, 1024, 1025, 1027, 1238, 1247, 
1304, 1354, 1452, 1620, 1964, 1967, 1969; —
 beylerbeyisi kethudâsı : 1247, 1264; —
 çavuşları : 153; — Gâzîhân yeniçerileri : 930; 
— gönüllüleri : 213; — kal‘aları muhâfazası : 
1029; — Kal‘ası : 1133; — kulları : 213; —
 muhâfazası : 1969; — (sancak) beyleri : 118, 
213; — yeniçerileri : 213, 827, 832; —'ün 
hıfzı : 1025, 1967 

Şehsüvâr b. Muhammed, tîmâr eri, mahbûs : 1733 
Şehsüvâr ibn-i Budak, Başsedre k., Arhova nh., 

Batum : 1364 
Şehsüvâr, hisâr-ereni : 1272 
Şehzâde Âsitânesi Bölüği : 1032 
Şehzâde Selîm; — müteferrikaları : 1032; —'in 

kapucıbaşısı : 745; —'in sübaşıları : 1196 
Şehzâde [Mehmed]; —Evkªfı câbîsi : 504; — Evkªfı 

mütevellîsi : 504; — İmâreti Evkªfı : 1251 
şehzâde : 302; — çavuşı : 613; — kapucısı(ları) : 

1203, 1320, 1576, 1582; — kethudâsı : 84, 
186, 611, 623, 939, 1398; — lalası : 38, 560, 
611, 796, 879, 1032; — lalası 
(kapu)kethudâsı : 425, 611 

şekªvet : 68, 113, 118, 153, 199, 631, 695, 920, 1227, 
1310 

şeker kamışlığı : 420 

Şekrofça İskelesi, İzvornik : 296; — Hâsları emîni : 
296 

şekvâ : 334, 347, 698 
Şemkalor (?) Re’îs, kaçak, Mîrali adası : 1005, 1075, 

1402 
Şemseddîn, Niksar : 713 
şenâ‘at : 198, 244, 363, 376, 432, 482, 1309, 1614 
Şender Lazar, küffâr serdârı : 331, 332 
şenlik : 1272 
Şenlik, Van : 1096 
Şenuda Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 1244 
şer‘*; —a muhâlif kelimât etmek : 345; —an siyâset : 

1628; —î vekîl : 1300; — u kªnûn : 563, 619, 
638, 791, 808, 934, 1049, 1066, 1081, 1129, 
1198, 1321, 1582, 1893; — u kªnûna muğâyir : 
564; — u kªnûna muhâlif : 564 

şerâ’it-ı sulhı ri‘âyet : 1377 
Şerâyin karyesi : 1747 
Şerefüddîn, nâhiye mukaddimi, mahbûs, Şâm kl. : 

1091 
şerî‘at; —-i garrâ : 1555; —e şetm : 281 
şerîr : 32, 312, 470, 629 
şerr; — u şekªvet : 1328; — u şûr : 38, 39, 414, 631, 

725, 920, 929, 976, 1476 
şetm : 281, 351, 1357, 1364; —-i galîz : 302 
Şeyh Ferhâd Mescidi, İstanbul : 524 
Şeyh Hasanoğlı, eşirrâ, Belvîrân kz. : 368 
Şeyh Pîr Ahmed Çiftliği, Sûfîler k., Edirne kz. : 

1680; — emîni : 1680 
şeyh : 105, 366, 638 
Şeyhî, Hacı, Tokad kªdîsı âdemi : 1301 
Şeyhî, sipâhî : 754 
Şeyhlü kªdîsı : 445 
Şeyhu'l-Arablık tevcîhi : 420 
Şeyhu'l-Harem : 1248, 1501, 1770 
Şeylek karyesi, Seferîhisâr : 1457 
şıhne : 15 
şıra; — bey‘i : 249; — dökilmek : 484; — etmek : 

324, 326; —ya tuz koymak : 326 
şîr-[r]evgân satmak : 1353 
şiddet-i şitâ : 836, 954, 1299 
şiddetli kış : 970 
şifâ : 205 
şikâr : 631, 691, 777, 1138, 1566; — korıları : 691 
şikâyet : 296 
Şikloş bkz. Sikloş 
Şile bkz. Şili 
Şili [/Şile]; — kªdîsı : 525; — Kªdîlığı : 418, 457 
şirret : 368, 698, 838, 1227; — ü fesâd : 82, 629; — ü 

şekªvet : 32, 68, 163, 182, 199, 206, 263, 295, 
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307, 317, 345, 360, 414, 439, 617, 745, 976, 
1017, 1252, 1291, 1328, 1357, 1364, 1384, 
1478 

Şirvân : 1000, 1051 
şiş : 25, 166 
şitâ : 491, 836, 954, 1299 
Şiyenik (?) Kal‘ası, Venedik kılâ‘ından : 1194 
Şoma (?), Köse, Selânik Medrepolidi, ehl-i fesâd : 

1517 
Şoylak; — Konağı : 1822, 1843; — Konağı zahîresi : 

1822, 1843; — Yurdı : 1866 
Şuhûd Kethudâ : 1011 
şuhûd bkz. şâhid 
Şumnı : 993; — kªdîsı : 761, 993, 1088, 1283, 1380, 

1601 
Şücâ‘ : 1227 
Şücâ‘ Re’îs : 817 
Şücâ‘, Hacı, hisâr-ereni : 404 
Şücâ‘, sipâhî, ehl-i fesâd : 1889 
Şükrullâh, Seferîhisâr Kªdîsı : 1355 
şürb-i hamr : 104, 120, 179, 256, 285, 302, 309, 316, 

345, 351, 441, 613, 659, 672, 754, 984, 991, 
1061, 1121, 1248, 1364, 1700 

 

 
ta‘âm dökmek : 191 
ta‘arruz : 668 
Tabbâb (?) b. Nassâr, eşkıyâ, Latmîn (?) k., Kefer-tâb 

nh., Ma‘arra sn. : 218 
tabbâk şâkirdi : 223 
tabl-hâne : 292, 293 
tabur : 260, 330, 331, 332, 436, 953, 1644, 1715, 

1875, 1878 
tâc : 1105 
tâcir(ler) : 61, 93, 112, 114, 179, 271, 429, 1297, 

1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1353, 
1480; — gâreti : 255; — katli : 254, 256; —
 tâyifesine te‘addî : 126 

tâğî zümresi : 1222 
tahassun : 154 
Tâhir b. Mehmed, Erzurum kullarından, ehl-i fesâd : 

1364 
Tâhir, Za‘îm, müteferrika, Menteşe : 843, 922, 1032, 

1386 
tahrîr : 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 42, 43, 46, 69, 316, 

334, 648, 673, 683, 705, 778, 1048, 1174, 
1222, 1230, 1545, 1611, 1617, 1630; —
 berâtı : 778; — defteri : 778, 857, 1123; —
 emâneti : 625; — emîni : 647, 648, 778; —
 emîni ta‘yîni : 683; — hıdmeti : 46, 625; —

 kâtibi : 778; — kâtibi ta‘yîni : 683; —
 olunmak : 330, 1612; —-i cedîd : 13, 17; —-i 
vilâyet : 754, 1612 

tahsîl : 532; —-i emvâl : 521, 522; —-i mâl : 678; —
-i mâl-ı mîrî : 300 

tahta : 55, 836, 1042, 1877, 1950; — etdürilmek : 
1042; — kesdürmek : 774; — tahmîli : 1877 

Tahtakal‘a, İstanbul : 1244 
Tahte'l-kal‘a, Edirne : 88 
tahvîl : 280, 421, 754; — sûreti çıkarmak : 601; —-i 

atîk fürûhtı : 372; —-i atîk mültezimleri : 448; 
—-i cedîd : 372, 601; —-i cedîd mültezimleri : 
448; —-i güzeşte : 601 

Taket Bey, Çerkes beyi : 458 
takrîr; —-i da‘vâ : 435, 659, 1062; —-i re‘âyâ : 302, 

351 
taksîm-i guremâ : 351, 941 
talan : 111, 1653; — u yağma : 1623 
talebe; — tâyifesi : 1415; —-i ulûm : 1555 
tama‘-ı hâm : 316, 754 
Taman; — adası : 994, 1010; — kªdîsı : 1010 
ta‘mîr : 5, 55, 195, 200, 813, 905, 1097, 1409, 1482, 

1553; — u termîm : 586, 881, 1678, 1703; —-i 
kal‘a : 586 

Tanrıdağı yörükleri sübaşısı : 798 
tanzîm-i umûr-ı memleket : 161 
tapu; — ref‘i : 1680; —lamak : 1325, 1680 
târâc : 123, 296 
Taraclu tâyifesi : 11 
Taraklu kªdîsı : 1093 
tarh : 1248 
tarîk-ı ahd ü sulh : 1247 
tarîk-ı âmm : 314, 542, 642, 694, 1061, 1138; —

 kat‘ı : 905; —a dahl ü tecâvüz : 1501; —da 
hendek kazdurmak : 1501; —dan yer almak : 
68; —ı hendek etmek : 1501 

tarîk-ı cedîd vaz‘ı : 314 
tarîk-ı huccâc fukarâsı : 895 
târikü's-salât : 351 
tarla : 1761; — icâreye vermek : 1680; — olmak : 

1369 
Tarsus; — beyi : 995, 1370; — sancağı yalılarının 

hıfzı : 995 
tasaddur : 1641 
taş : 68, 368; — atar top : 566; — binâ yapmak : 

1293; — gemisi : 1109; — ihzârı : 446; —
 kesdürmek : 446, 881; — tedârüki : 446 

Taşburun : 432 
taşcı (tâyifesi) : 1114, 1137, 1493, 1495; —

 getürmek : 1495; — gönder(il)mek : 1492, 
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1495; — irsâli : 1495; — ta‘yîni : 1492; —
 tedârüki : 1495; — ulaşdurmak : 1495 

ta‘şîr : 15 
Taşköprü kªdîsı : 525, 626, 1478 
Taşoz bkz. Taşyoz 
taşurgatmak : 1027 
Taşyoz [/Taşoz] : 974 
Tat (tâyifesi) : 833, 991, 1121, 1451 
Tata : 1294, 1644, 1875; — Fârisleri Ağalığı : 1643, 

1644; — Kal‘ası : 1713, 1722 
Tatar karyesi, Karaman : 247; — halkı : 247 
Tatar(ân/lar) (tâyifesi) : 70, 71, 77, 663, 755, 798, 

1273, 1352, 1486; — askeri cem‘i : 1745; —
 askeri zahîresi : 1466; — askeri/leşkeri : 71, 
1165, 1201, 1211, 1242, 1352, 1396, 1463, 
1745; — hânı [/Kefe hânı] : 70, 71, 77, 1192, 
1199, 1200, 1201, 1266, 1315, 1396, 1740; —
 ihrâcı : 1045, 1102; — ocağı : 798; —
 yörükleri sübaşısı : 798 

Tatarbâzârcık bkz. Tatabâzârı 
Tatarbâzârı [/Tatarbâzârcık]; —kazâsı : 1679, 1752; 

— kªdîsı : 22, 107, 159, 761, 1088, 1111, 1546, 
1607, 1648, 1663, 1735, 1752; — kªdîsı 
nâyibi : 1111; — Konağı : 1679; — muhtesibi : 
1766; — sübaşısı : 1766 

tâ‘ûn : 524, 1334; — tutmak : 369; —dan firâr : 524 
Tavarak karyesi, Bayburd : 754 
Tavşan adası kªdîsı : 308 
tavuk : 390 
tayy-i menâzil : 1525, 1555, 1875; — ü merâhil : 

1525 
Tayyib, Yakıcı k. : 1383 
tazı(lar) : 691; — beslemek : 919 
tazmîn : 1169, 1171 
te‘addî : 17, 25, 48, 78, 95, 210, 219, 233, 253, 282, 

302, 374, 383, 412, 437, 447, 467, 474, 495, 
555, 616, 617, 632, 634, 638, 677, 719, 934, 
935, 959, 991, 1039, 1049, 1090, 1121, 1173, 
1192, 1242, 1252, 1289, 1292, 1321, 1328, 
1364, 1400, 1465, 1481, 1496, 1577, 1611, 
1714, 1844; — vü tecâvüz : 111, 253, 303, 
564, 769, 994, 1114, 1137, 1415, 1425, 1448, 
1478, 1883, 1904, 1964; — vü te’ezzî : 808 

te‘allül ü nizâ‘ : 145, 242 
Teatori Niko veled-i Donik, voynuk-oğlı voynuk, 

Sofya kz. : 69 
tebevvül : 191 
Tebrîz hâkimi : 999 
tecdîd-i îmân : 281 
tecessüs : 44, 75, 88, 112, 125, 131, 142, 248, 347, 

462, 515, 747, 803, 900, 1043, 1051, 1063, 
1131, 1237, 1256, 1355, 1380, 1444, 1543, 

1613, 1700, 1734, 1750, 1957; — ü tefahhus : 
936, 958, 1622; — ü tetebbu‘ : 114, 1022, 
1024, 1027, 1236, 1408; —-i ahbâr [u] etvâr : 
1503; —-i ahvâl : 554, 1502; —-i ahvâl-i a‘dâ : 
901 

tedbîr ü tecessüs : 1008 
tefahhus : 4, 101, 114, 145, 224, 347, 376, 435, 439, 

453, 459, 539, 659, 856, 868, 885, 961, 983, 
1018, 1080, 1124, 1733, 1769; — u tecessüs : 
198 

teftîş : 4, 25, 32, 36, 44, 48, 62, 68, 80, 82, 89, 101, 
103, 105, 109, 110, 120, 123, 128, 137, 139, 
141, 148, 150, 151, 163, 167, 172, 179, 181, 
192, 193, 201, 204, 205, 206, 207, 210, 223, 
224, 234, 235, 240, 253, 256, 258, 262, 263, 
274, 281, 284, 286, 289, 291, 295, 296, 298, 
302, 309, 312, 317, 318, 345, 351, 354, 355, 
363, 368, 370, 383, 390, 396, 414, 421, 422, 
429, 434, 435, 438, 441, 444, 445, 450, 459, 
460, 468, 487, 544, 560, 563, 564, 565, 572, 
617, 629, 631, 632, 634, 638, 639, 651, 653, 
657, 658, 659, 694, 697, 698, 721, 724, 729, 
740, 745, 754, 763, 776, 777, 787, 791, 801, 
802, 806, 838, 855, 856, 859, 869, 889, 900, 
919, 934, 941, 961, 964, 983, 1007, 1017, 
1030, 1061, 1063, 1080, 1087, 1122, 1124, 
1129, 1141, 1143, 1173, 1175, 1191, 1196, 
1202, 1204, 1218, 1221, 1227, 1246, 1248, 
1289, 1291, 1298, 1308, 1309, 1321, 1324, 
1328, 1329, 1339, 1345, 1355, 1357, 1367, 
1373, 1380, 1400, 1401, 1442, 1447, 1473, 
1474, 1477, 1478, 1484, 1534, 1680, 1695, 
1696, 1733, 1766, 1769, 1819, 1901, 1951; —
 ü tefahhus : 21, 22, 192, 273, 290, 338, 359, 
406, 412, 423, 485, 695, 894, 1060, 1063, 
1195, 1224, 1474, 1526, 1789, 1943 

tegeltici : 381, 387 
Tehâr (?) : 953 
tekâlîf [/teklîfât, tekellüfât] : 6, 1198, 1344, 1681; —

-i örfiyye : 503; —-i örfiyyeden mu‘âfiyet : 
642; —den mu‘âfiyet : 107, 503, 1198, 1344 

tekâsül ü irtişâ : 1089 
tekª‘ud : 385 
tekªzâ : 325 
Teke bkz. Tekeili 
Tekeili [/Teke] (sancağı/livâsı) : 291, 894; — beyi 

kethudâsı : 894, 1006; — kªdîsı : 265, 514, 
572; — müsellemleri beyi: 160; — (sancağı) 
kªdîları/kuzâtı : 216, 513, 757; —
 (sancak)beyi : 216, 265, 291, 356, 513, 572, 
580, 611, 660, 757, 879, 894, 1006, 1641, 
1672; — sancağı yalı kasabâtı : 216; —
 sancağı yalı kurâsı : 216 
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tekellüfât bkz. tekâlif 
tekerlek ihzârı : 1862 
Tekfûrdağı; — iskeleleri : 455; — Kªdîlığı : 1569; —

 kªdîsı : 335, 453, 455, 483, 585, 595, 615, 975, 
1195, 1332, 1569; — müsellemleri : 539, 595 

Tekfurgöli [/Tekfurkörli] kªdîsı : 231, 343, 1088 
Tekfurkörli bkz. Tekfurgöli  
teklîfât bkz. tekâlif 
tel : 832, 834; — irsâli : 834; — talebi : 834; —

 tedârüki : 828 
telbîs : 223, 317, 632, 634, 722, 963, 1106, 1306; —-i 

da‘vâ : 317, 1478; —-i huccet : 721; —-i 
mühr : 697; —i korutmak : 1438 

Telci Yeniçeri, kallâb, Kasımpaşa Hammâmı, 
Edirne : 88 

telebbüs(ât) : 439, 1229 
telef-i nefs : 62, 105, 365, 463, 565, 621, 1080, 1122 
temessük : 78, 116, 156, 209, 275, 315, 361, 362, 

412, 431, 453, 462, 464, 488, 512, 513, 514, 
757, 838, 841, 894, 962, 984, 1188, 1190, 
1193, 1313, 1362, 1363, 1456, 1596, 1825, 
1836, 1890, 1917, 1951, 1961, 1966, 1968; —
 getürmek : 1006 

temlîk : 412, 1376, 1456 
Temürcili karyesi, Ece ovası, Niğbolı [Gelibolı] : 636 
Temürhan Çavuş : 1117, 1799 
Temürhan, Durakcı k., Gönen kz., Burusa : 241 
Temürhan, Odabaşı (?), Azeb Re’îsi, hisâr-ereni, 

Erzurum : 325 
Temürhisâr; — Kªdîlığı : 1297; — Kªdîlığı re‘âyâsı : 

1353; — kªdîsı : 787 
tente bezi tedârüki : 758 
terakkΩ : 11, 14, 154, 280, 607, 1094, 1216, 1490, 

1545, 1579; — akçası : 1381; — hükmi : 223; 
— kaydı : 1094; — tekmîl etmek : 1441; —
 tevcîhi : 391 

Tercan (kazâsı) : 754, 1148; — nâyibi : 754; —'ın 
tahrîri : 705 

tercemân : 166, 755, 1165, 1185, 1537 
terek (?) : 1030 
tereke : 6, 78, 122, 400, 420, 464, 514, 589, 596, 601, 

624, 730, 804, 806, 811, 813, 829, 873, 883, 
924, 925, 1106, 1278, 1322, 1336, 1547, 1615, 
1616, 1772, 1823; — akçası : 170; —
 al(ın)mak : 453, 462, 513, 514, 804, 859, 924, 
928, 1034, 1984; — aldurmak : 539; —
 anbârları : 877; — bahâsı : 154, 170, 859; —
 bey‘i : 170, 320, 322, 390, 453, 514, 539, 595, 
596, 916, 948, 1034; — çiğne(n)mek : 1761, 
1767; — çiğnet(dür)memek : 1772, 1833; —
 çürümek : 459; — der-anbârı : 539, 585, 595, 
596, 601, 615, 882, 895, 1823; —

 der-mahzeni : 596; — döğilmek : 459; —
 ekmek : 1321; — fürûhtı : 601, 916, 917; —
 gâreti : 421; — gasbı : 421; — gemileri : 462, 
513, 514, 539, 554, 873, 1267; — getürmek : 
1005; — girift etmek : 538; — gönder(il)mek : 
170, 322, 554, 595, 871, 873, 882, 1360, 1371; 
— harmen etmek : 1984; — harmen olmak : 
459; — hıfzı : 910, 1761; — ihrâcı : 596, 1483; 
— ihzârı : 925, 1092, 1682, 1835; —
 indürmek : 538, 595, 861, 867, 883; — irsâli : 
539, 917, 1371, 1388; — kılleti : 361; —
 mevcûdı : 1119; — muzâyakası : 533, 585, 
595, 1034, 1336, 1358, 1682, 1902; —
 mühürlemek : 1881; — satmak : 1005; —
 satun almak : 615; — sür(dür)mek : 585, 867, 
871, 882; — sürilmek : 1235; — tahmîli : 37, 
453, 462, 464, 539, 595, 596, 615, 861, 871, 
873, 882, 948, 1235, 1268, 1388, 1557; —
 tarlada kalmak : 459; — tarlaları : 1761; —
 tedârüki : 170, 948, 1092, 1682, 1835; — telef 
olmak : 459; — ver(il)mek : 37, 361, 488, 533, 
538, 588, 589, 776, 806, 811, 859, 1075; —
 verdürmek : 453; — yağması : 154, 170; —
 yoklatmak : 861; — yüklemek : 1719; —
 zabtı : 170; — zarûreti : 106; —yi kefîle 
vermek : 585 

terk; —-i diyâr : 11, 302, 390; —-i kal‘a : 1372 
termîm : 55, 525, 1760 
ters-hâne bkz. tersâne 
tersâne [/ters-hâne] : 469, 633, 853, 854; — ağacı : 

1629; — binâsı : 446, 1629; — hıdmeti : 782, 
1510; — kerestesi : 1629; — levâzımı : 446; 
— mühimmi : 854, 863; — olmağa kªbil yer : 
427 

Tersâne-i Âmire : 30, 38, 39, 301, 308, 319, 364, 
371; — binâsı : 446; — emîni : 801, 1629; —
 hâssa re’îsi : 664; — mühimmi : 853, 905, 
1816 

teshîr : 119, 1015, 1215, 1427, 1642 
teşhîr : 1716; — u hakªret : 1305 
tetebbu‘ : 232, 242, 244, 304, 349, 421, 489, 655, 

713, 1042, 1048, 1438, 1760, 1927; — u 
tecessüs : 107, 126, 134, 186, 196, 205, 213, 
224, 321, 353, 422, 432, 475, 484, 486, 491, 
492, 493, 497, 517, 536, 700, 708, 784, 799, 
815, 847, 933, 938, 948, 953, 958, 1126, 1142, 
1182, 1224, 1229, 1268, 1427, 1613, 1692, 
1786, 1893, 1909; — u tefahhus : 18, 120, 
1763 

tevcîh : 92, 546, 551, 850, 858, 901, 954, 991, 1094, 
1106, 1107, 1121, 1261, 1361, 1364, 1372, 
1441, 1448, 1451, 1779 
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tevzî‘ : 625, 673, 778; — defteri : 448; — tezkiresi : 
583, 778; — tezkiresi yırtmak : 583 

tezkire : 164, 375, 430, 583, 858, 921, 1205, 1266, 
1269, 1485, 1487, 1535, 1536, 1657; —
 akçası : 791; — berât olunmak : 858; —
 vermek : 705, 1646; — yırtmak : 583; —ci : 
621, 1459; —lü kılıç tîmârı : 850; —lü 
sipâhîler : 1049; —lü tîmâr : 850; —süz 
sipâhî : 783, 784, 797, 1049; —süz sipâhîleri 
yoklamak : 1081; —süz tîmâr : 1081; —süz 
tîmâr tasarrufı : 797 

tezvîr : 632, 1017; — ü hîle : 697; — ü telbîs : 25, 
32, 68, 80, 105, 120, 137, 141, 148, 167, 179, 
180, 182, 192, 201, 204, 207, 220, 223, 253, 
273, 312, 563, 697, 838, 1173, 1442, 1477, 
1819; — ü telbîs-i huccet : 1175; — ü telbîs-i 
mühr : 415; —-i arz : 307; —-i berât : 1779; —
-i kalem : 736; —-i mühr : 307 

Thaçka bkz. Çaçka 
Tıbro (?) : 1803 
Tıkna (?) Pîrî : 196, 197 
Tımışvar (vilâyeti/livâsı) : 26, 99, 426, 433, 684, 686, 

707, 865, 924, 942, 943, 960, 1130, 1165, 
1212, 1241, 1242, 1273, 1281, 1302, 1350, 
1395, 1422, 1423, 1424, 1425, 1458, 1459, 
1460, 1466, 1469, 1479, 1487, 1571, 1572, 
1573, 1745, 1750, 1779, 1838, 1839, 1886, 
1913, 1934, 1935; — alaybeyisi : 686, 954; —
 askerine icâzet : 502; — beylerbeyisi : 26, 27, 
51, 99, 102, 108, 111, 114, 116, 117, 120, 154, 
155, 158, 174, 219, 248, 259, 260, 278, 315, 
330, 331, 332, 426, 491, 492, 493, 494, 497, 
502, 684, 686, 847, 887, 888, 908, 909, 927, 
949, 953, 954, 955, 985, 1207, 1210, 1214, 
1215, 1427, 1428, 1429, 1435, 1436, 1448, 
1458, 1461, 1462, 1525, 1575, 1598, 1642, 
1644, 1694, 1711, 1731, 1779, 1838, 1886; —
 (beylerbeyisi) askeri : 59, 99, 260, 491, 847, 
909, 1448; — beylerbeyisi kethudâsı : 357, 
927, 954, 955, 1467; — beyleri : 1467, 1479; 
— çavuşları : 426; — defterdârı : 154, 170, 
841, 910, 1450, 1838; — fârisleri : 954; —
 Hazînesi : 686, 841, 908; — kªdîsı : 1838, 
1839; — kılâ‘ı : 908; — vilâyeti kazâları : 910; 
—'dan Budun'a kadar yol üstündeki beyler : 
1214 

Tırhala; — kªdîları : 359; — kªdîsı : 181, 714, 787; 
— mukªta‘âtı müfettişi : 759; — nâzırı : 1963; 
— (sancak)beyi : 359, 367, 487, 701, 1980 

Tırnovi kªdîsı : 231, 503, 756, 761, 806, 1088, 1380 
tîmâr : 120, 201, 204, 207, 303, 310, 340, 366, 432, 

477, 501, 530, 546, 548, 549, 550, 589, 594, 
622, 644, 663, 665, 697, 729, 755, 778, 797, 

926, 940, 963, 973, 1046, 1056, 1088, 1196, 
1197, 1254, 1270, 1336, 1364, 1436, 1491, 
1683, 1866; — almak : 223; — bedeli : 14, 
1441; — bedeli ilhâkı : 17; — berâtı : 5, 14, 
778, 1229, 1249, 1310; — defterdârı : 532, 
692; — defteri : 973; — hâsılı : 754; —
 hükmi : 1779; — ifrâzı : 7; — ilhâkı : 1441; 
— karye(ler) : 1229, 1450; — mahlûl olmak : 
530; — mutasarrıfı : 17, 530, 1442, 1697, 
1893, 1894; — pârelemek : 850; — tahrîri : 
1230; — tasarrufı : 223, 309, 646, 797, 858, 
1229, 1442; — temlîki : 1456; — tevcîhi : 348, 
546, 547, 705, 736, 850, 963, 1310, 1442, 
1827; — tevzî‘i : 7, 594, 1230, 1441; —
 tezkiresi : 705, 850; — toprağı : 311; —
 ver(il)mek : 200, 348, 594, 638, 705, 736, 
1827; — zâbitleri : 432; — ziyâde etmek : 
1441; —a çık(ar)mak : 547, 1164; —a dâhil 
olmak : 12; —a dahl : 1453; —a dühûl : 12, 
204, 223, 1229; —a müstehık olmak : 546; —
dan azl : 1456; —dan ferâgat : 741, 858; —ı 
âhara tevcîh olunmak : 201; —ı âhara 
ver(il)mek : 223, 368, 1645, 1651, 1652; —ı 
alınmak : 201, 207, 643, 1438, 1651, 1652, 
1716; —ı mevkøfa zabt : 754; —ı ziyâde 
yazdurmak : 1441; —ın âhara tevcîhi : 103, 
695, 729, 1046, 1061, 1442; —lular : 1391 

Tîn nâhiyesi : 1091 
tîrkeş : 271 
ticâret : 93, 112, 198, 215, 237, 251, 347, 388, 466, 

596, 602, 603, 861, 882, 902, 925, 952, 965, 
969, 1117, 1161, 1245, 1303, 1407, 1444, 
1594, 1841; — tarîkı : 296; — ü kisb : 1539; 
—e zarar : 61 

Tikrit : 822, 1451 
Tikveş; — kazâsı : 1691; — kªdîsı : 852, 1691, 1811 
tilâvet-i Kur’ân : 1555 
Tipold, kâfir re’îs, Venedik : 1006 
Tise nehri/suyı : 154, 260, 330, 331, 332, 426, 707, 

1830 
tobaka : 1062 
Todor, mürted mühtedî, Işıklu k., Tekfurdağı : 1195 
Todora Etmekci, kaçak neccâr, İstravik kz. : 308 
Todora Manol, kaçak neccâr, İmralı adası : 308 
Todora, kaçak neccâr, İmralı adası : 308 
Todora,Udhal (?) karyesi papazı oğlı, kªtil, 

Samakov : 659, 1444 
Todora, Pâbûccı, harâmî, Gelibolı : 144 
Togana (?) Varoşı kªdîsı : 688 
Tohtar, Kırım (Kefe) Hânı Devlet Giray Hân'ın 

âdemi : 1199, 1200, 1201 
tohum : 11; — ketmi : 1373; —luk sakat aygır : 604 
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Tokad; — kªdîsı : 167, 204, 205, 223, 415, 754, 
1301; — Kal‘ası : 1349 

Tokaş, kâfir, Hram kl. : 684 
Tokay Kal‘ası, Erdel : 102, 330, 1008, 1023, 1131, 

1135, 1925 
toklu : 209 
Tokyacık karyesi, tîmâr karye, Bayburd nh., 

Erzurum : 1456 
Tola b. Hacı Süleymân, ehl-i fesâd, Kubarlı k., Filibe 

kz. : 1734 
Tolca, Kili : 945 
Tolınça, Klis : 412; — hudûdı : 412 
Tolna Kªdîlığı : 1130 
Tomaş Yakoş, esîr kâfir, Leva kl. : 476 
Tomaş, kâfir, Hram kl. : 684 
Tomlas karyesi, Barçınlu kz. : 165 
top : 97, 119, 154, 158, 353, 466, 566, 798, 831, 866, 

892, 924, 1037, 1200, 1262, 1300, 1450, 1575, 
1642, 1704, 1709, 1710, 1788, 1805, 1814, 
1877, 1942; — altına girmek : 108; —
 at(ıl)mak : 1169, 1171, 1172, 1272; —
 atdurmamak : 1171, 1172; — battal etmek : 
1658; — çeken câmûslar : 792; — çekmek : 
792, 901; — dingili : 1665; — dökmek : 562, 
773, 828, 830, 834, 1371; — döşemesi : 775, 
1797, 1877; — döşemesi ihzârı : 1862; —
 gönderilmek : 565, 831; — hıdmeti : 795; —
 ihzârı : 1658, 1709, 1874, 1879; — ile kadırga 
helâki : 1037; — irsâli : 828; — kurılmak : 
1731; — levâzım u mühimmâtı : 1709; —
 levâzımı : 1658; — levâzımı ihzârı : 1874; —
 mühimmâtı : 773, 1658, 1710, 1788, 1806; —
 mühimmâtı ihzârı : 1874; — nakli : 1933; —
 otı : 1199, 1201; — tahmîli : 98, 100, 1806, 
1840, 1859, 1861, 1933; — tedârüki : 565; —
 tevzî‘i : 831; — toprağı : 1371; —ları 
alışdurmak : 832; —ların ibtâli : 1731 

top arabası(ları) : 87, 772, 798, 977, 980, 1658, 1840, 
1985; — ihzârı : 772; — tekerleği ihzârı : 1862 

top gemisi(leri) : 320, 633, 1933; —leri binâsı : 1861; 
—leri ihzârı : 1861; —leri irsâli : 229; —lerine 
kereste tahmîli : 364 

top taşı : 1874; — ihzârı : 389; — irsâli : 743; —
 tedârüki : 389 

top yuvalağı : 1515, 1658, 1665, 1710, 1788, 1806, 
1874, 1879; — işlenmek : 389; — tahsîli : 
1516; — dökmek : 1133 

Top-hâne : 946; —-i Âmire : 371, 1322 
topcı (tâyifesi/cemâ‘ati) : 788, 832, 1133, 1513, 

1859, 1879, 1891; — ağası : 1803; —
 bölübaşısı : 891, 1709, 1820; — ihrâcı : 1133; 
— irsâli : 1490; — ta‘yîni : 1490; — yevmiye 

defteri : 1133; —başı : 160, 571, 788, 891, 892, 
1190, 1293, 1671, 1709, 1710, 1805, 1820, 
1859, 1861, 1862, 1879, 1891, 1892, 1942; —
başı voyvodası : 1892; —lar bölükbaşısı : 
1942; —lık hıdmeti : 788 

toprak : 831, 834; — cem‘i : 1014; — göndermek : 
1371; — irsâli : 832, 834; — sâhibi : 1254; —
 sür(il)mek : 1665, 1731; — talebi : 834; —
 tedârüki : 828; —la binâ olunmuş kal‘alar : 
1678 

toprak kªdîsı(ları) : 139, 240, 262, 363, 366, 368, 370, 
374, 441, 475, 559, 580, 721, 755, 929, 1298, 
1339, 1384, 1442, 1535, 1536, 1568, 1570, 
1590, 1591, 1695, 1707, 1749 

topuz : 1080 
torba [/torva] oğlanı : 482, 790 
Torna Tomaş, Göle keferesinden, tutsak : 1103 
torva oğlanı bkz. torba oğlanı 
Tosya : 1787 
Toşo (?) veled-i Estani, voynuk-oğlı voynuk, 

Malşofça k., Sofya kz. : 69 
toyaga : 1191, 1309 
toyca : 56, 239, 1088, 1583; — gaybeti : 1109; —

 zabtı : 1109; —lık tevcîhi : 288 
Toycapınarı, İvranca : 412 
Toyga b. Mahmûd, gurbet tâyifesinden, Aksu 

derbendi, İnegöl kz. : 271 
töhmet : 103, 297 
Trablus bkz. Trablus-ı Şâm 
Trablus-ı Mağrib bkz. Trablusgarb 
Trablus-ı Şâm [/Trablus, Şâm Trablusı] : 565, 600, 

655, 680, 682, 781, 962, 1012, 1016, 1059, 
1079, 1169, 1171, 1172, 1337; — beyi : 619, 
1190, 1193; — İskelesi : 781, 1016, 1059; —
 Kal‘ası : 1016, 1193 

Trablusgarb [/Cezâyir, Trablus-ı Mağrib, Mağrib 
Trablusı, Cezâyir-i Garb, Cezâyir-i Garb 
Trablusı] : 161, 862, 215, 810, 1502, 1503; —
 beylerbeyisi : 215, 321, 328, 537, 652, 656, 
801, 817, 916, 917, 956, 968, 1270, 1300, 
1307, 1310, 1319, 1337, 1402, 1434, 1490, 
1502, 1503, 1963, 1972; — beylerbeyisine 
kadar yol üstündeki beyler : 215; —
 beylerbeyisine kadar yol üstündeki kªdîlar : 
215; — çavuşları : 1963, 1972; — defterlü 
çavuşları : 1270; — gemileri : 817, 968; —
 kªdîsı : 1972 

Trabzon (sancağı) : 1213, 1456; — beyi : 838, 1400, 
1401; — beyi kethudâsı : 838, 1364, 1400; —
 kªdîsı : 838, 1364; — nâyibi : 1364; —'a kadar 
yalılardaki kªdîlar : 34 

Travnik Kal‘ası, Bosna : 1140 
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Trebre karyesi, Kobaş kz., Bosna : 642 
Trikra (?) İskelesi : 1347 
tuğrâ : 632, 1096; — yırtmak : 632 
tuğyân : 368, 437, 620, 696, 729, 1222, 1744, 1747, 

1757, 1788, 1798, 1802 
Tuna (nehri) : 112, 114, 125, 126, 232, 233, 237, 429, 

432, 592, 707, 767, 818, 887, 914, 924, 945, 
1023, 1279, 1394, 1634, 1794, 1853, 1865; —
 gemileri : 1168; — gemileri kapudânı : 1865, 
1897; — keferesi : 252; — kenârı : 114, 126; 
— nehri tuğyânı : 1747, 1788; — nehri yüzinin 
hıfzı : 236; — yüzi : 112, 114; —'ya donanma 
ihrâcı : 987; —'ya kadırga göndermek : 1177 

Tuna yalısı(ları) : 158, 1165, 1640, 1899; —ları 
kªdîları/kuzâtı : 315, 911, 1168, 1898, 1899; —
ları ümerâsı : 315; —larındaki kasabât 
re‘âyâsı : 112, 114; —larındaki kurâ re‘âyâsı : 
112, 114; —larının hıfzı : 236, 237; —
 dizdârları : 430; — iskele emînleri : 430 

Tunus : 150, 151; — hâkimi : 123, 1319 
Tûr : 1495 
Turgud Bey, müteveffâ Cezâyir-i Garb Trablusı 

Beylerbeyisi : 537, 1300; —'in ehl ü ıyâli : 
1300 

Turgud (kazâsı), Konya : 632, 634; — kªdîsı : 369, 
632, 634 

Turgud, harâmî yatağı, Harmenli k., Migalkara kz. : 
1138 

Turhan Bey, müteveffâ İlbasan Sancakbeyi : 454 
Turhan, Bozöyük Mukªta‘ası Mültezimi, Menteşe 

sn. : 1654 
Turhanlu : 1277; —'ya tâbi‘ akıncı : 239, 716, 1550; 

—'ya tâbi‘ sol-kol akıncıları : 1549; —'ya tâbi‘ 
sol-kol akıncıları beyleri : 1549 

Turlı nehri/suyı : 70, 77, 1564, 1579, 1580 
Tursi nehri/suyı : 70, 77 
turşı : 324, 326, 443; — et(dür)mek : 326, 419, 484; 

— yapmak : 399 
Turye (?) azmağı, Segedin : 1944 
tutsak(lar) : 87, 219, 259, 368, 1103, 1194; — ehl-i 

İslâm : 1074; — hıfzı : 1509, 1781, 1783 
tuz : 1006; — kârbânı : 1194 
Tuzla : 777; — kªdîsı : 1857 
tuzla temlîki : 412 
tüccâr (tâyifesi) : 60, 61, 70, 77, 114, 125, 217, 254, 

359, 440, 660, 1183, 1194, 1246, 1303; —
 gemileri : 1699; — katli : 255; — re‘âyâ : 925; 
— tâyifesine te‘addî : 233; — tâyifesinin 
habsi : 1334; — tutsak etmek : 1194; — yolı 
basılmak : 1298, 1339; —a te‘addî : 495, 1496; 
—a tecâvüz : 1496; —ın refâhiyyeti : 161 

tüfenk : 565, 691, 831, 1091, 1197, 1224, 1227, 1232, 
1250; — alınmak : 134; — altına girmek : 108; 
— atmak : 1643; — dutdurmamak : 134; —
 gönderilmek : 831; — isti‘mâli : 1091; —
 kullanmak : 134; — nakli : 1337; — tahmîli : 
1337; — tevzî‘i : 831; — yağması : 1337; —
 yuvalağı : 1804; —ci : 491, 492, 517, 803, 
1026, 1146, 1371; —ci ta‘yîni : 1024; —ci 
tedârüki : 1029; —lü : 119; —lü leşker : 108 

tüfenk-endâz(lar) : 353, 493, 726, 953, 1091, 1199, 
1200, 1201, 1712; — cenkci : 1284; —
 göndermek : 1026, 1371; — ihrâcı : 1025; —
 irsâli : 154; — kâfir : 108 

Türâbî Kethudâ, Dulkadirlü Beylerbeyisi Kethudâsı : 
850, 915, 1247, 1259 

Türâbî, Anadolı sipâhîsi : 1951 
türbe; — açılmak : 253; —dâr : 289 
Türk; — yiğitleri : 1361; —'de olmak : 482 
Türkân karyesi, Vize : 301 
Türkistân yiğitleri : 65 
Türkmân : 1051; — kªdîsı : 267, 619 
Türümşe k., İskenderiyye (Arn.) : 725 

 

 
Uberdofça karyesi, Sofya kz. : 69 
ucuz bahâ : 859 
Uçuşa karyesi, Samakov : 659 
Udhal (?) karyesi, Samakov : 659; — papazı, kªtil : 

659, 1444 
udûl-i müslimîn : 435, 465, 693, 738 
uğruluk : 695 
Uğurlu, Çelebioğlı, ehl-i fesâd, Yeniil kz. : 273, 274 
Uğurlu, Sübaşı, mahbûs, Divriği : 80, 135 
ulak : 54, 116, 117, 153, 213, 433, 822, 857, 1356, 

1659; — bârgîri irsâli : 357; — gönderilmek : 
122 

Ulamacı Re’îs : 1018 
Ulemâ karyesi, Hârâ (?) nh., Safed kz. : 1039, 1047; 

— fellâhları : 1039 
ulemâ : 1686; — vü sulehâ : 1227; —-i ızâm : 1555 
Ulu Câmi‘, Burusa : 434 
ulûfe : 77, 162, 261, 425, 705, 823, 1063, 1219, 1264, 

1827; — bedeli tarhı : 1248; — defteri : 1581; 
— edâsı : 441; — kat‘ı : 734, 1133; —
 tasarrufı : 350; — tevzî‘i : 607, 1354; —
 ver(il)memek : 1361; —ci(ler) : 350, 403, 823, 
1062, 1885; —ciler ağası : 56, 108, 287, 403, 
409, 411; —lü : 482; —lü hisâr-eri : 705 

Ulus tâyifesinin zabtı : 1563 
ulusât tahrîri : 855, 857 
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Ulyânoğlı, müfsid, Bağdâd : 597; — memleketi : 831 
ummâl (tâyifesi) : 225, 325, 421, 459, 467, 678, 755, 

901, 935, 1307, 1438, 1650, 1756, 1988 
ummâna salınmak : 149 
umûr; —-ı evkªf : 352; —-ı şer‘-i mübîn : 211 
un : 1833; — almak : 970, 1939; — cem‘i : 1858; —

 der-anbârı : 496, 847, 970, 1988; — gemileri : 
455; — getürtmek : 108; — göndermek : 1024, 
1026, 1964, 1969; — hıfzı : 1988; — ihzârı : 
496, 570, 782, 847, 897, 970, 1162, 1524, 
1568; — irsâli : 1026, 1939, 1965; —
 muzâyakası : 108, 496, 1057, 1162, 1524; —
 öğütmek : 993; — ta‘yîni : 750; — tahmîli : 
1858, 1939; — tedârüki : 496, 750, 753, 772, 
924, 1057, 1162 

Urağzı, Kırım : 1199, 1200, 1201 
Urahoviçe Kal‘ası, Pojega vt. : 901 
Urbân bkz. Arab 
urgan : 659, 866, 1942 
Urla; — kazâsı : 916; — kªdîsı : 917 
Urus bkz. Rus 
Uruscuk voyvodası : 1623 
usât-ı urbân : 119 
uskok : 1194, 1347 
usta : 653, 655 
Ustoyan Bereşlah, zimmî, Baygeros k., Priştine : 

1689 
Ustrumca (kazâsı) : 41, 1691; — kªdîsı : 852, 1691, 

1811 
Usturgon [/Estergon] : 764; — (sancak)beyi : 764, 

1697; — serhaddi : 476 
Uşak; — kazâsı : 312, 444, 445; — kªdîsı : 312 
Uzeyir beyi : 625 
Uzuncaorhas Köyi bkz. Uzuncaova-i Hasköy 
Uzuncaova bkz.Uzuncaova-i Hasköy 
Uzuncaova-i Hasköy [/Uzuncaova, Uzuncaorhas 

Köyi]; — kªdîsı : 1088, 1111, 1186, 1405, 
1499, 1514, 1591, 1682, 1683; — kªdîsı 
nâyibi : 1111 

Uzunköprü : 1143 

 
 
ücret : 727, 1213, 1629; —le âdem tutmak : 1728; —

le deve talebi : 405 
Üçkuyulu Yaylağı, Niğde : 365; — sevâhil-hâneleri : 

463 
Üçleroğulları, mahbûs ehl-i fesâd, Tokat kl. : 1349 
Üçşerefelü Medresesi, Edirne : 88 
Ülgün Kal‘ası, Venedik kal‘alarından, İskenderiyye 

(Arn.) : 1048 

ülke : 18, 1341; — tasarrufı : 1498; —lik tarîkı : 
1240; —si âhara tevcîh olunmak : 36; —si 
alınmak : 36 

ümenâ bkz. emîn 
ümerâ bkz. emîr 
ümerâ-yı Ekrâd : 857, 1024, 1964, 1965 
ümerâ-yı Kürdistân : 1026, 1371 
ümm-i veled : 999 
Ümmî, Gerişburnı k., Meğri kz. : 317 
Üngürüs beyleri : 1476, 1479 
ünüge : 1297, 1353 
Ünye : 308; — dizdârı : 529; — Kal‘ası 

müstahfızları : 529 
Ürgüb : 411; — kªdîsı : 1568, 1591, 1762, 1777 
Üsküb (kazâsı) : 494, 576, 578, 699, 989, 1667, 1691; 

— Kªdîlığı : 1689; — kªdîsı : 159, 279, 626, 
734, 852, 1040, 1480, 1691, 1811; — sancağı 
sipâhîleri : 426; — (sancak)beyi : 620, 621, 
701, 969, 1799 

Üsküdar (kazâsı) : 224, 418, 503, 615, 653, 1244, 
1645; — Evkªfı nâzırı : 402; — Evkªfı 
terekesi : 400; — İmâreti Evkªfı : 1251; —
 İmâreti Evkªfı mahsûli : 37, 859; — İmâreti 
mühimmi : 651; — Kªdîlığı : 418, 457; —
 kªdîsı : 141, 169, 224, 229, 326, 525, 653, 777, 
1484, 1527, 1533; — kurâsı : 326; — Ma‘beri : 
1496; — nevâhîsi : 224 

üstâd : 626, 681, 885, 1044, 1089, 1299, 1871; —
 döküci : 682; — irsâli : 1217; — lağımcılar : 
1820; — oryararlar : 1820; — topcılar : 832 

üstübi : 525 
Üveys b. Hamza, gurbet tâyifesinden, Aksu derbendi, 

İnegöl kz. : 271 
Üveys Paşa, Sivas : 223 
Üveys, Belvîrân kz. : 368 
Üveys, mîr-i sâbık : 620 
Üveys, Ortavîrân k. : 263 
üzüm : 419; — bey‘i : 249, 1282; — hamr 

et(dür)mek : 399, 443; — pekmez et(dür)mek : 
324, 399, 419, 443; — pekmez eylemek : 326; 
— satmak : 249; — sıkmak : 326; — sirke 
et(dür)mek : 399, 419, 443; — şıra etmek : 
326; — tahmîli : 1282; — turşı et(dür)mek : 
324, 326, 399, 419, 443 

Vac voyvodası : 1962 
Vacyak karyesi, Alacahisâr kz. : 208 
Vahraç nehri bkz. Oltere nehri 
Vajaka, Budun : 1684; — mevzi‘i : 1705 
Vak b. Yuvan, harâmî, Gelibolı : 144 
Vak veled-i Yuvan, zimmî, Vacyak k., Alacahisâr 

kz. : 208 
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Vakami (?), Nakşe Medrepolidi, ehl-i fesâd : 1517 
vakf [/evkªf] : 5, 60, 175, 223, 253, 264, 319, 351, 

352, 615, 663, 698, 814, 859, 935, 941, 1017, 
1039, 1136, 1202, 1221, 1415, 1534, 1683; —
 akçası : 728; — anbârı açılmak : 253; —
 câbîsi : 504; — cihâtı : 5, 415; — dükkânlar : 
657; —etmek : 520, 728, 941, 1730; — ev 
bey‘i : 319; — îrâdı : 1577; — karye(ler) : 8, 
503, 895, 935; — karyeler mahsûli : 895; —
 kâtibi : 1112; — kaydolunmak : 638; —
 mahsûli : 37; — mahsûli bakâyâsı : 402; —
 mahsûlini bey‘ : 1017, 1577; — mahsûlini 
kabz : 728; — mâlını telef : 1202; —
 masrafları : 1577; — matbahı : 253; —
 muhâsebesi : 814; — mukªta‘âtı : 402; —
 mübâşiri : 1248; — mütevellîsi(leri) : 319, 
415, 504, 638, 1017, 1113, 1136, 1248, 1251, 
1415; — mütevellîsi muhâsebesi : 1112; —
 nâzırı : 37, 415, 814, 935, 971, 1112, 1136; —
 nâzırı nâyibi : 253; — nezâreti tevcîhi : 1221; 
— re‘âyâsı : 1683; — sâkinleri : 787; — sebîl 
olmak : 1770; — şeyhi : 638; — ta‘mîr ü 
ihyâsı : 5; — tarîkı : 351; — tereke bey‘i : 895; 
— terekesi : 400, 615; — u emlâk : 311, 1196, 
1683; — yeri mukªta‘aya verilmek : 319; —
 zâbitleri : 755; —-ı âmire câbîleri : 787; —-ı 
dîvânî : 638; —-ı evlâd : 336; —-ı hümâyûn 
masârifi : 895; —-ı hümâyun mahsûli : 895; —
-ı nâ-meşrû‘a : 941; —-ı selâtîn : 755, 1088, 
1196; —-nâme : 638; —a gadr : 638, 1577; —a 
gadr ü te‘addî : 1202; —a re‘âyâ ta‘yîni : 8; —
a te‘addî : 677; —ına yazdurmak : 68 

vakfiyye : 520; — sûreti : 520 
vakfiyyet da‘vâsı : 520 
Valaci Tolrona, Yahûdî kassâb, İstanbul 

Cemâ‘ati'nden : 1244 
Valaciron, Yahûdî kassâb, Zeytun Cemâ‘ati'nden : 

1244 
vâlî : 447 
Vâlide İmâreti Evkªfı : 1251 
Valika (?) kªdîsı : 756 
Valpova : 1797, 1912; — ağası : 1753; — dizdârı : 

1753; — kªdîsı : 1748; — Konağı : 1748, 1753; 
— Konağı zahîresi : 1748, 1753 

Van : 286, 1142; — beylerbeyisi : 286, 479, 610, 
655, 680, 681, 682, 809, 880, 938, 999, 1051, 
1052, 1085, 1142, 1247, 1418; — beylerbeyisi 
kethudâsı : 94, 880, 938, 999, 1051, 1096, 
1247, 1252; — keferesi : 286; — kulları : 1264 

Varadin : 378, 379, 750, 928, 1712, 1731, 1798, 
1830, 1831, 1832, 1834, 1835, 1836, 1849, 
1871, 1872, 1873, 1876, 1877, 1888, 1895, 
1912, 1914, 1915, 1918, 1919, 1921, 1923, 

1927, 1938, 1946, 1950, 1962, 1978, 1979, 
1984, 1988; — kªdîsı : 406, 1870, 1908; —
 Kal‘ası'nın istîlâsı : 1712; — Konağı zahîresi : 
1910; — Köprüsi : 1950 

Varaka b. Yûnus, Küçükali k., Aydos kz. : 1018 
Varaka mevzi‘i, Budun : 1705 
Vardarkapusı, Selânik : 104 
vâridâtcılık hıdmeti : 152 
varil : 238 
vâris(ler) [/verese] : 36, 454, 659, 1367; — vekîli : 

105, 1300 
Varna; — İskelesi : 1322; — kªdîsı : 231, 456, 743, 

867, 873, 946, 1088, 1263, 1283, 1378, 1406, 
1407, 1601 

varoş(lar) : 292, 293, 376, 688, 803, 953, 954, 1222, 
1489, 1576, 1655, 1656, 1797; — sınurı : 143; 
— yakmak : 776; —a ateş vermek : 376 

varsak bıçağı : 984 
Vartab karyesi, tîmâr karye, Bayburd nh., Erzurum : 

1456 
Varza, kızılbaş aznavur, Erzurum : 1296 
Vâsıt, güherçile mahalli, Bağdâd : 831 
vasıyye : 435 
vasıyyet akçası : 632 
vasî olmak : 68 
Vasil, kaçak neccâr, İstravik kz. : 308 
Vasil, Vasilkolçe k., Çoher suyı kenârı, Boğdan : 166 
Vasilkolçe karyesi, Çoher suyı kenârı, Boğdan : 166 
Vasko, küffâr serdârı : 292, 293 
Vaşporak kasabası, Nemçe : 1421 
Vatabet Kenîsesi, Selânik : 130 
vatan : 959 
Vayko veled-i İstaylak, voynuk-oğlı voynuk, Isladete 

k., Sofya kz. : 69 
Vayle karyesi, Taman adası : 1010; — sipâhîleri : 

1010 
vazîfe tasarrufı : 385 
vekâlet : 1680 
vekîl : 779, 1117, 1300, 1825; —-i harc : 1491 
Vekin Kal‘ası, Pojega vt. : 901 
Velçko veled-i Görgi, voynuk-oğlı voynuk, 

Komaniçe k., Sofya kz. : 69 
Velço veled-i Radivi, voynuk-oğlı voynuk, Nikovinç 

k., Sofya kz. : 69 
Veled, müslimân, Baboniç k., İzladi kz. : 1720 
Veli b. Bula, Ergami k., Yarhisâr kz. : 1063 
Veli Bey : 727 
Veli Çavuş, Anadolı Çavuşı : 1417 
Veli, Budaközi ve Sorkun Hâsları Mültezimi : 678 
Veli, Bulgaroğlı Halîl'in akribâsı, Üçkuyulu Yaylağı, 

Niğde : 463 
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Veli, harâmî, Burusa : 276 
Veli, hırsuz, Midillü : 131 
Veli, kapudân âdemi : 1284 
Veli, Kara, harâmî, Hudâvendigâr : 44 
Veli, Mahmûd oğlı, muhzır, Gerger : 282 
Veli, Tımışvar Alaybeyisi, Başbuğ : 686 
Veli, Üçkuyulu Yaylağı, Niğde : 365 
Veli, Yanuk bkz. Ferhâd 
Venedik : 60, 1006, 1101, 1180, 1825; — a‘yânı : 

1825; — adaları : 1194; — barçası(ları) : 149, 
168; — doji : 1194, 1825; — halkı : 1194; —
 kadırgaları : 1037; — kal‘aları : 1194; —
 karyeleri : 1194; — keferesi : 1106; — kılâ‘ı : 
1048; —lü : 660, 1537; —lü barçası : 320 

Vepro köyi : 1763 
verese bkz. vâris 
vergi : 71, 99, 102, 1066, 1681; — talebi : 1396; —

 vermemek : 842 
Verniçe kªdîsı : 296 
Veyis, Yayabaşı : 961 
Veyoveyo veled-i Manço, voynuk-oğlı voynuk, 

Yobak k., Sofya kz. : 69 
Vezîr Ahmed Paşa hâsları : 593 
Vezîr Mehmed Paşa hâsları, Avlonya : 106, 593 
Vezîr Mustafa Paşa hâsları, Pirlepe : 621 
vezîr [/vüzerâ] : 106, 157, 162, 168, 320, 321, 322, 

364, 451, 487, 709, 805, 1421, 1427, 1448, 
1459, 1479, 1487, 1525, 1599, 1632, 1644, 
1810, 1830, 1838, 1858, 1865; — hâsları : 106, 
589; — hâsları terekesi : 588, 589; — kulları : 
1164; —-yı ızâm : 1595 

Vezîr-i A‘zam Mehmed Paşa Voyvodası : 1651 
vezîr-i a‘zam : 24, 412, 527, 1112, 1113 
Vırahblaşka karyesi, Kobaş kz. : 642 
Vidak [/Didak]; — karyesi : 1744, 1746; — suyı : 

1746 
Vidin (livâsı/sancağı) : 707, 865, 924, 952, 960, 

1050, 1281, 1657, 1741, 1801, 1817, 1895, 
1918, 1923, 1938, 1940, 1978, 1979; —
 gemileri : 1842, 1854, 1918; — İskelesi : 275; 
— kªdîsı : 706, 1557, 1807, 1808; — keferesi : 
252; — (livâsı/sancağı) kªdîları : 952, 1610, 
1808; — re‘âyâsı : 1853; — (sancak)beyi : 
541, 706, 816, 864, 888, 925, 927, 952, 955, 
1053, 1177, 1210, 1215, 1279, 1449, 1462, 
1472, 1557, 1610, 1635, 1711, 1742, 1828, 
1842, 1853, 1854, 1855, 1906, 1924, 1929; —
 sipâhîleri : 887, 888, 927 

vilâyet : 13, 66, 942, 1024; — ahvâli : 414; — fethi : 
1686; — gâreti : 898, 1377; — halkı : 663, 
1321, 1343; — harâb olmak : 1686; —
 hazînesinin tahsîli : 901; — hıfz u hırâseti : 

1620; — hıfzı : 187, 198, 247, 1247, 1579; —
 kªdîsı(ları) : 1020, 1677; — kal‘aları : 1678; 
— kâtib(ler)i : 107, 1630; — kitâbeti : 5, 7, 18, 
1869; — knezleri cem‘iyyeti : 1715; —
 ma‘mûrluğı : 420; — muhâfazası : 760, 1625; 
— mukªta‘âtı : 521, 522; — nüzûli : 1677; —
 sipâhîleri : 12, 663; — tahrîri : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 42, 43, 334, 855, 
1174, 1198, 1344, 1498, 1545, 1611, 1617; —
 talanı : 1653; — ü memleket : 933, 1479; — ü 
memleket nehb ü gâreti : 766; — zabtı : 158, 
420; —-i küffâra silâh irsâli : 198; —e dahl : 
1967; —e dahl ü tecâvüz : 1967; —i zabt u 
hıfz : 1386 

Virbas nehri : 642; — İskelesi, Kobaş kz. : 642 
vire kâğıdı : 1294, 1559 
Vireroviçe Kal‘ası, Pojega vt. : 901 
Virevitice Kal‘ası, Pojega vt. : 901 
Visok nâhiyesi kªdîsı : 1743 
Vişegrad kªdîsı : 776, 806 
Vize yörükleri : 1045; — sübaşısı : 798, 1045, 1082, 

1102, 1602; — sübaşısı kethudâsı : 798 
Vize; —kazâsı/sancağı : 836, 844; — askeri : 1458; 

— cânbâzları : 1045; — Kªdîlığı : 663; —
 kªdîsı : 301, 624, 836, 837, 896, 1088, 1153, 
1154, 1292, 1378, 1383, 1600; — (sancağı) 
kªdîları : 663, 837, 1542; — sancağı 
müsellemleri : 836; — sancağı sipâhîleri : 836, 
837; — (sancak)beyi : 624, 663, 699, 798, 836, 
837, 862, 1458, 1460, 1461; — Tatarları : 1045 

Vlad Loyo, ban, levend kâfir : 432 
Vlad, ban, levend kâfir : 432 
Vok, zimmî, Niç k., Priştine : 1689 
Voşona, düşmen serdârı : 953 
voynuk (tâyifesi) : 761, 787, 1088, 1688; —

 çeribaşıları : 793; — çıkarmak : 793; —
 göndermek : 793; — ihrâcı : 69, 761, 793; —
 kaydı : 1088; — sûretine koymak : 1791; —
 yoklamak : 1380; —-oğlı voynuklar : 69; —
lukdan ferâgat : 787, 1088 

voyvoda(lar) : 20, 61, 73, 74, 89, 104, 112, 114, 116, 
120, 126, 143, 145, 155, 166, 171, 208, 219, 
236, 237, 296, 390, 414, 419, 429, 442, 449, 
474, 517, 586, 592, 621, 641, 662, 671, 679, 
707, 708, 747, 806, 812, 815, 818, 865, 942, 
943, 947, 950, 960, 984, 1050, 1066, 1072, 
1073, 1101, 1168, 1170, 1179, 1192, 1201, 
1241, 1245, 1253, 1255, 1266, 1281, 1302, 
1305, 1314, 1323, 1345, 1367, 1393, 1394, 
1396, 1397, 1421, 1424, 1425, 1439, 1449, 
1466, 1469, 1486, 1494, 1497, 1513, 1557, 
1571, 1572, 1573, 1581, 1584, 1623, 1624, 
1651, 1653, 1657, 1719, 1738, 1739, 1792, 
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1815, 1849, 1886, 1892, 1895, 1898, 1900, 
1915, 1934, 1941, 1943, 1951, 1953, 1955, 
1962, 1982, 1986, 1988; — kâtibi : 1625; —
 katli : 248, 254, 255; — vekîli : 25; —lık : 
984, 1314, 1444; —lık inâyeti : 950 

Vradivi veled-i Nikola, voynuk-oğlı voynuk, 
Uberdofça k., Sofya kz. : 69 

vukıyye : 389, 566, 853, 854, 891, 1016, 1126, 1286, 
1348, 1371, 1658, 1709, 1710, 1874, 1879 

Vulçıtrın (livâsı/sancağı): 1308, 1549, 1550, 1741, 
1801; — Kªdîlığı : 1308; — kªdîsı : 1820; —
 (sancağı) kªdîları : 1308, 1594; —
 (sancak)beyi : 955, 1210, 1215, 1308, 1462 

Vulkovar : 1640; — Kal‘ası : 1409; — Köprüsi : 
1488, 1727 

vurdinâb(?) : 1629 
vüzerâ bkz. vezîr 

 

 
Yabokofça; — Konağı : 1782, 1822, 1843; —

 Konağı zahîresi : 1782, 1822, 1843; — Yurdı : 
1847, 1853 

yâfta : 778 
Yagob veled-i Avlaya, Yahûdî, ehl-i fesâd : 1522 
Yagob veled-i Şemoyil, Yahûdî, ehl-i fesâd : 1522 
Yagodine; — Kªdîlığı : 1775; — kªdîsı : 1774; —

 Konağı : 1774, 1775; — Konağı zahîresi : 
1774, 1775; — livâsı kªdîları : 1775; — Yurdı : 
1885 

Yagotin karyesi, Karadağ kz. : 1101 
yağ : 390, 730, 1524; — bey‘i : 1594; — buldurmak : 

1100; — der-anbârı : 1100; — getürtmek : 108; 
— hâzır etmek : 1100; — ihzârı : 1057, 1535, 
1536, 1544, 1546, 1561, 1568, 1570, 1590, 
1591, 1593, 1594, 1607, 1608, 1609, 1626, 
1627, 1632, 1637, 1638, 1639, 1664, 1833; —
 muzâyakası : 108, 1100, 1536, 1546, 1561, 
1591, 1593, 1607, 1608, 1609, 1626, 1627, 
1632, 1637, 1639, 1664; — sürdürmek : 1590; 
— ta‘yîni : 1591; — tedârüki : 1535, 1546, 
1561, 1570, 1590, 1591, 1594, 1607, 1609, 
1639; —cı : 1277 

Yağan Köprüsi : 267 
yağma : 154, 170, 288, 295, 441, 580, 632, 651, 

1523, 1623; — vü hasâret : 493; — vü talan : 
111; —nın men‘i : 1833 

yağmur : 410, 411, 786; — yağmak : 1373; —-ı 
şedîd : 1678; —luk : 192 

Yahşi, Dukagin beyi âdemi : 1048, 1174, 1183 
Yahşi, harâmî Çingâne : 1138 
Yahûdî Mahallesi, Balıkbâzârı, İstanbul : 524 

Yahûdî(ler) (tâyifesi) : 242, 424, 470, 675, 712, 779, 
787, 804, 1088, 1299, 1376, 1446, 1480, 1506, 
1522; — cemâ‘at(ler)i : 1244, 1507; — evleri : 
1376; — evlerinin müslimânlara bey‘i : 242, 
1376; — kassâb : 524, 1244; — tâcir katli : 
256; — tâyifesi mahalleleri : 921; —
 tâyifesinin mescid etrâfından men‘i : 1376 

Yahyâ : 776 
Yahyâ Re’îs : 956 
Yahyâ, dârende, şâhid, Kudüs : 1175 
Yahyâ, Erciş Azeb Ağası : 809 
Yahyâ, Gönüllüler Ağası Mustafa'nın âdemi : 1354 
Yahyâ, ma‘zûl Klis Beyi Mehmed Bey'in Çeribaşısı : 

776 
Yahyâ, Mi‘mâr : 1495 
Yaka Türkmânı : 1051 
Yakcı karyesi, Rodoscuk : 1383 
Yakmo (?), Nakşe Dükası : 1280 
Yâ‘køb Ağa, Bâb-ı Sa‘âdet Ağası, Ravza-i Şerîfe 

Ferrâşı : 24, 140, 297 
Yâ‘køb b. Temür, İzdin Kal‘ası erenlerinden : 1372 
Yâ‘køb b. Yûsuf, dârende : 632 
Yâ‘køb Bey : 1029, 1052, 1085 
Yâ‘køb Nebî Hazretleri Türbesi, Halîlü'r-rahmân : 

253 
Yâ‘køb, Börekçi (?) Ali oğlı, Sivas : 223 
Yâ‘køb, Kapuağası : 101, 1231 
Yâ‘køb, Kapuağası, Ca‘fer Ağa Câmi‘i ve 

Mu‘allim-hânesi Nâzırı, Remle : 971, 1136 
Yâ‘køb, Karesi Sancakbeyi Kethudâsı : 1182, 1196 
Yâ‘køb, Sarây Kapucısı : 1399 
Yâ‘køb, şakΩ, Turgud : 634 
Yakof, Bodostiyor oğlı, Yahûdî, Cemâ‘at-i 

Frenk'den, İstanbul : 712 
Yakoş Tomaş, mahbûs kâfir : 1104 
Yakova kªdîsı : 1637, 1639 
yâkût : 271 
Yalagoş (?) karyesi, Eflak : 429 
Yalak-âbâd kªdîsı : 672 
yalan şehâdet : 258 
yalı(lar) : 158, 236, 305, 315, 328, 859, 863, 1005, 

1038, 1165, 1213, 1263, 1310, 1318, 1640, 
1797, 1898, 1956; — beyleri : 552; —
 dizdârları : 430; — hâfızları : 1307; — hıfzı : 
33, 237, 329, 340, 501, 512, 534, 548, 549, 
552, 995, 1038, 1370; — iskeleleri emînleri : 
430; — kªdîları : 34, 453, 552, 574, 810, 911, 
1005, 1095, 1168, 1170, 1268, 1892, 1898, 
1899; — kal‘aları dizdârları : 189, 212; —
 kurâsı : 500; — kurâsının hıfzı : 512; —
 nevâhîsi : 500; — nevâhîsinin hıfzı : 512; —
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 re‘âyâsını hıfz : 33, 39; — zabtı : 321, 329; —
lara arpa indürmek : 846; —lara kadırga 
mühimmâtı indürmek : 229; —lara kereste 
indürmek : 229; —lara kereste tahmîli : 229; 
—lara tereke indürmek : 595, 867, 873, 882; 
—lara tereke vermek : 585; —lara zahîre 
çıkarmak : 416; —larda zahîre bey‘i : 416; —
lardan tereke tahmîli : 462; —ların 
muhâfazası : 500; —ların re‘âyâsı : 340; —ya 
taş indürmek : 446 

yalın kılınç : 695, 1355 
Yalif (?), Frenk : 779 
Yalmaya Lolomerik, zimmî, ehl-i fesâd, Bretotorik 

nh., İskenderiyye (Arn.) : 723 
Yamaç karyesi, Alacahisâr kz. : 1607; — Konağı : 

1561, 1746; — Konağı zahîresi : 1693, 1746 
yamak; — kaydı : 787, 1088; — ta‘yîni : 1088 
Yanak (?) Re’îs, Kondoğlı Re’îs'in küyegüsi, kaçak, 

Mîrali adası : 1075 
Yanaki, Papas oğlı, Midillü : 131, 142 
Yanaş Lolomerik, zimmî, ehl-i fesâd, Bretotorik nh., 

İskenderiyye (Arn.) : 723 
Yanbolı : 1351; — kªdîsı : 231, 691, 761, 877, 1088, 

1111, 1161, 1380, 1382, 1406; — kªdîsı 
nâyibi : 1111; — Tatarları yörükleri sübaşısı : 
798 

Yanık Kal‘ası, harbî kal‘a : 733, 1708, 1715 
Yani (?) veled-i Yob (?), voynuk-oğlı voynuk, 

Komaniçe k., Sofya kz. : 69 
Yani, İlya oğlı, Kesterye : 360 
Yani, Kalafatçıoğlı, zimmî ehl-i fesâd, Galata : 1517 
Yani, müştekî kâfir, Ohri : 1328 
Yaniş, dârende, zimmî, Leyh re‘âyâsından : 251 
Yanko, dârende, zimmî, Leyh re‘âyâsından : 251 
Yankod İmadi, voynuk-oğlı voynuk, İvanyani k. 

Sofya kz. : 69 
Yano veled-i Yino, voynuk-oğlı voynuk, Bonam k., 

Sofya kz. : 69 
Yanoş Kral, Erdel Kralı Kral İstefan'ın babası : 1166 
Yanova; — Kal‘ası : 954, 1215, 1575, 1731; —

 muhâsarası : 1598, 1642 
Yanya; — beyi : 328, 329, 549, 588, 624, 701, 862; 

— kªdîları : 588; — sancağı sipâhîleri : 340, 
501, 548, 549 

yapağı; — muzâyakası : 1480; — tahmîli : 1480 
Yar (?) Ahmed : 223 
yarağ bkz. yarak 
yarak [/yarağ] : 27, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 67, 87, 

100, 108, 119, 153, 154, 158, 198, 217, 465, 
491, 494, 516, 557, 569, 576, 597, 598, 645, 
646, 652, 654, 688, 699, 701, 716, 754, 849, 
914, 931, 939, 940, 943, 948, 954, 955, 1029, 

1049, 1055, 1065, 1076, 1106, 1130, 1139, 
1140, 1165, 1199, 1200, 1201, 1227, 1232, 
1241, 1273, 1342, 1343, 1410, 1411, 1521, 
1549, 1625, 1659, 1667, 1715, 1716, 1726, 
1755, 1778, 1805, 1810, 1814, 1865, 1925, 
1937; — defteri : 1690; — dökmek : 1133; —
 döküci : 1012; — esbâbı : 1322; — gemileri : 
1366; — irsâli : 743, 829, 946, 1176, 1190, 
1223, 1366, 1934, 1935; — kuşanmak : 1342; 
— muzâyakası : 927; — tahmîli : 743, 962, 
1176, 1223, 1366, 1785, 1934, 1935; — talebi : 
829; — tedârüki : 829, 1713; — u âlât u 
esbâb : 566; — u yasağ : 783, 784, 1696; —
 vermek : 598, 1361; —a kªdir olmak : 797; —ı 
gemilere koymak : 1891; —la yürümek : 1342 

yaramaz : 192, 281, 363, 386 
yaramaz akça : 359 
yaramazluk : 112, 205, 210, 241, 281, 298, 309, 335, 

355, 363, 386, 429, 617, 634, 663, 693, 826, 
838, 868, 1060, 1141, 1700, 1734, 1821, 1866, 
1957 

yarar at : 1419; — at bey‘i : 610 
yarar koyun : 209 
yarar oğlan cem‘i : 450 
Yarhisâr; — kazâsı. : 1063; — kªdîsı : 388 
Yaripoş karyesi, İskenderiyye (Arn.) : 725 
yasağ bkz. yasak 
yasak [/yasağ] : 419, 691, 1180; —-ı hümâyûn : 134 
yasakcı : 777, 1063, 1122; — ta‘yîni : 1866; —başı : 

482 
Yasef, zimmî : 302 
Yastar karyesi, Akçahisâr kz. : 1343; — ahâlîsi : 

1343 
yastık : 1030 
Yaşar derbendi, Karaman : 247 
Yaşbâzâr kasabası, Boğdan : 662, 1170 
Yaşışılga (?), Özi kenârında : 292, 293 
yat u yarak : 27, 56, 57, 100, 108, 114, 122, 146, 158, 

320, 321, 610, 611, 623, 646, 652, 707, 732, 
797, 849, 901, 914, 939, 1035, 1058, 1227, 
1462, 1486, 1925; — bey‘i : 610; — irsâli : 
154; — muhâfazası : 23; — tekmîli : 23 

yatak : 842, 1138; — olmak : 723; — u durak : 112, 
114, 131, 354, 370, 432, 729, 843, 1122, 1224, 
1274, 1695, 1700; —landurmak : 131, 142, 
1091 

yatuk barça çıkarmak : 1 
yava; — harâcı : 251; —cılar : 251 
yay : 271, 1029 
yaya (askeri) : 203, 420, 546, 672, 737, 827, 1091, 

1294, 1379, 1516, 1653, 1712, 1797; — asker 
cemi : 1768; — beyi : 2, 3, 194, 195, 1287; —
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 beyleri ihrâcı : 1515; — çıkarmak : 737; —
 göndermek : 1965; — ihrâcı : 737, 943, 1241, 
1256, 1964; — ihzârı : 1965; — istihdâmı : 
1137; — tedârüki : 388; — yazımı : 1964; —
 zahîresi : 388 

yayabaşı(lar) : 2, 3, 220, 386, 450, 484, 644, 691, 
791, 907, 958, 961, 1017, 1047, 1137, 1287, 
1340, 1484, 1504, 1793; — ihrâcı : 160, 203; 
— ocağı : 1516; — ta‘yîni : 1984 

yaylak : 365; —a çıkmak : 1400; — sevâhil-hânesi : 
463; — yakmak : 254 

yazılu; — celeb ihrâcı : 1260; — müsellemler : 1108; 
— sancak tasarrufı : 857 

Yazıtapan karyesi, Akşehir : 745 
yazu : 1344 
Yazur ahâlîsi : 1017 
Yedideğirmen bkz. Çakırağa Değirmeni 
Yedikulle, İstanbul : 524; — dizdârı : 1261; —

 kethudâsı : 1261; — müstahfızları : 1261; —
 Selh-hânesi : 921 

yeğseri [/eğseri]: 584, 853, 866, 1001, 1797, 1802; —
 der-mahzeni : 584; — işletdürmek : 706; —
 kesdürmek : 770; — muzâyakası : 770; —
 tahmîli : 584; — tedârüki : 706 

Yeha karyesi, Tuna yalısında : 432 
yelken : 866; — bezi tedârüki : 742, 758; — etmek : 

169 
yem : 1088; — bahâsı : 1866 
yem ü yemek : 73, 287, 288, 303, 474, 1474, 1772, 

1904; — bahâları : 1866; — ta‘yîni : 509; —
 tedârüki : 72 

yemek : 287, 288, 303, 1088, 1772 
Yemen (vilâyeti) : 710, 711, 718, 720, 780, 1163, 

1187, 1678, 1702; — Beylerbeyiliği : 718, 752, 
1236; — beylerbeyisi : 556, 627, 628, 710, 
711, 720, 731, 739, 760, 998, 1175, 1187, 
1226, 1236, 1555, 1678, 1686, 1687, 1699, 
1702, 1754, 1756; — cibâli kal‘aları : 1678; —
 Hazînesi : 1163; — kantârı : 627; —
 muhâfazası : 720, 760; — nâhiyeleri : 1236; 
— sevâhili kal‘aları : 1678; — ve Hindistân 
yolı : 1699; — vilâyeti kal‘aları : 1678 

Yemenî eşirrâ : 428 
yengeç : 1001 
Yeni Bezzâziyye, İstanbul : 1244 
Yeni Çavuş : 955, 1001, 1042, 1053, 1060, 1068, 

1100 
Yeni Odalar, Aksaray, İstanbul : 983, 1018 
yeni celeb : 1382 
yeni fâris : 954 
yeni menziller : 1757 
yeni tereke : 1682 

Yenibâzâr kªdîsı : 551, 979, 1660 
Yenice kªdîsı : 1111, 1700; — nâyibi : 1111 
Yenice-i Karasu [/Karasu Yenicesi] : 624; — Kªdîlığı 

re‘âyâsı : 1353; — kªdîsı : 159, 297, 453, 464, 
624, 787, 882, 1282, 1297; —'ya kadar 
yalılardaki kªdîlar : 453 

Yenice-i Vardar; — kªdîsı : 787, 1943; — kazâsı 
âdet-i ağnâmı : 1943; — voyvodası : 1943 

Yeniceköy karyesi, Zile : 638; — sipâhîsi : 638 
yeniçeri ağası(ları) : 283, 284, 386, 476, 547, 594, 

644, 790, 930, 1414, 1552, 1634, 1643, 1784, 
1790, 1945, 1976, 1984, 1985; — defteri : 
1792; — mevâcibi : 1581; — nafakası : 1581; 
— ulûfesi : 1581 

yeniçeri(ler) (tâyifesi) : 88, 129, 134, 213, 283, 310, 
323, 361, 386, 493, 532, 547, 550, 594, 644, 
730, 787, 827, 868, 930, 947, 958, 959, 983, 
991, 993, 1008, 1019, 1023, 1063, 1121, 1122, 
1124, 1146, 1191, 1204, 1302, 1310, 1333, 
1395, 1410, 1422, 1423, 1427, 1451, 1459, 
1484, 1490, 1513, 1581, 1643, 1653, 1784, 
1790, 1838, 1858, 1881, 1945, 1984, 1989; —
 ağa bölüği : 283; — astârı : 1063; — avreti : 
281; — başbuğı : 361, 1572; — beyi : 685; —
 bölük kethudâları : 476; — bölükbaşıları : 
443, 900, 1017; — çukası : 1480; —
 gönder(il)mek : 254, 720, 1412, 1573; —
 ıtlâkı : 476; — ihrâcı : 1019; — irsâli : 255, 
353, 509, 827, 1023, 1215, 1490, 1644; —
 kâtibi : 378, 382, 386, 407; — katli : 2, 172, 
188, 1018, 1309; — keçesi : 1530; — keçesi 
bey‘i : 902; — kethudâsı : 320, 321, 323, 1047; 
— kisvesi : 1063; — levâzımı : 1450; —
 mevâcibi : 4, 1792; — muhzırı : 1981, 1984; 
— odası : 961; — serdârı : 1047, 1310; —
 ta‘yîni : 1490, 1984; — talebi : 668, 669; —
 tâyifesi ağası : 1881; — te‘addîsi : 1238; —
 urılmak : 1018; — yaz(ıl)mak : 720, 760, 
1410, 1634; — zahîresi : 266, 1288, 1610; —
-oğlanı : 503 

yeniden beşlü yazılmak : 686 
Yenihisâr dizdârı : 1509 
Yeniil; — kazâsı : 273, 274; — halkı : 223; —

 kªdîsı : 223, 273 
Yenişehir (kazâsı) : 289, 367, 1063; — Bezzâzistânı : 

454; — kªdîsı : 37, 159, 221, 289, 359, 367, 
388, 400, 556, 759, 787, 1034 

yer tevzî‘i : 625, 1617 
Yerah (?) adası : 1194; — İskelesi : 1194 
Yerderbendi : 1561; — Konağı zahîresi : 1673, 1674, 

1693 
Yergöği Kal‘ası : 800, 820 
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yeri âhara tevcîh olınmak : 288 
Yerli (?), Mirza Ali Bey'in Kethudâsı : 486 
yerlü : 65; — yurtlu : 1318; —ye gedük verilmek : 

1361 
Yesaruk, sipâhî, Vayle k., Taman adası : 1010 
yeşil alâkat etmek : 183 
yevmiye : 954, 1133; — defteri : 1133 
Yıldırım, mültezim : 632 
yiğirmi beş oturak gemi : 531 
yiğirmi bir vukıyye taş atar top : 566 
yiğirmi iki vukıyye yuvalak : 389 
yiğirmi oturak gemi : 531 
yiğirmi vukıyye yuvalak : 389 
yiğit(ler) : 100, 833, 835, 1273, 1361, 1451; —

 yazımı : 833, 1146; — ağası : 56, 287; —e 
istimâlet vermek : 100 

Yobak karyesi, Sofya kz. : 69 
yoğurt : 191; — ihzârı : 1632; — muzâyakası : 1632 
yoklama : 3, 224, 1252; — defteri : 426; —cı : 733; 

—ya gelmemek : 1252 
yol : 1567, 1936; — almak : 254; — ayırdılmak : 

901, 1330, 1542, 1633; — ayırtladdurmak : 
1097; — ayrıl(ın)mak : 901, 1760; —
 bas(ıl)mak : 90, 273, 368, 695, 1061, 1139, 
1183, 1298, 1339, 1343, 1355; — etmek : 905; 
— hükmi : 1470, 1850; — ıslâhı : 1922; —
 kat‘ı : 565, 1224; — kesmek : 695, 929; —
 sa‘b olmak : 361; — ta‘mîri : 905; —
 üstündeki beyler : 215; — üstündeki kªdîlar : 
215; — üstündeki kurâ : 6; —a inmek : 48, 
109, 466, 1064; —da ve belde durmak : 894; 
—dan çıkmak : 1109; —lara çıkmak : 506; —
ların pâklenmesi : 1597; —ların tathîri : 1597; 
—ların temizliği : 1597 

Yolan karyesi, Filorina : 1890 
yolcı : 263, 289; —ya mazarrat : 376 
yoldaş : 801, 818, 843, 1354, 1422, 1645, 1735; —

lık : 154, 1432 
Yoma Papo, zimmî celeb, Dolnekoriç k., Dobniçe 

kz. : 107 
Yoraçın (?) : 1487 
Yorgi veled-i Kartaş, zimmî, Çatalca : 86 
Yorgi, Bebek bkz. Görgi, Bebek 
Yorgi, kaçak neccâr, Gemlik kz. : 308 
Yorgi, kaçak neccâr, İmralı adası : 308 
Yorgi, Karagöz, şakΩ, Hacı‘ivaz k., Hırsova kz. : 

1523 
Yorgi, zimmî, İstanköy : 228 
Yoros; — kazâsı kurâsı : 224; — kazâsı nevâhîsi : 

224; — vilâyeti : 1421 
Yosarlayiç, zimmî, Yagotin k., Karadağ kz. : 1101 

Yose, maktûl zimmî, Diyârbekir : 1473 
Yoşefe Karş, Yahûdî : 779 
Yova Takid, Yahûdî, Karayi Cemâ‘ati'nden, 

Mahalle-i Frenk, İstanbul : 712 
Yovan Repo veled-i Yoyo, voynuk-oğlı voynuk, 

Altaniç k., Sofya kz. : 69 
Yovan, Boğdan voyvodası âdemi : 641, 671, 1421, 

1424, 1439 
Yöri karyesi, Gümülcine : 4 
Yörke (?), Şat : 1451 
yörük karyesi : 1714 
yörük (tâyifesi) : 795, 798, 889, 1127; —

 çıkar(t)mak : 792, 1045; — ihrâcı : 792, 798, 
1045, 1102, 1127; — kªdîsı : 1457; — ocağı : 
798; — sübaşısı(ları) : 792, 795, 798, 1045, 
1082, 1102, 1127, 1600, 1602 

Yukarı Hince karyesi, Sofya kz. : 69 
Yukaru Cânib [/Îrân] : 156, 610, 618; —e yarar at 

bey‘i : 610; —e yat u yarak bey‘i : 610; —le 
ihtilât : 205 

Yulahe, Perkovi k., Boğdan : 166 
Yumrıtaş, Klis : 412 
yumurda tahmîli : 140 
Yunak b. Yuvan, harâmî, Gelibolı : 144 
yund(lar) : 311, 941, 1103 
Yûnus Çavuş, Eymir-oğlı : 1608 
Yûnus, Arab Mehmed oğlı, kªtil : 422, 438, 468, 553 
Yûnus, Arnavud, sipâhî, sağ-bölük ulûfecilerinden, 

ehl-i fesâd : 1062 
Yûnus, Engürüvî (?), silâhdâr : 734 
Yûnus, Hacı, Sultân Hüseyin Bey'in âdemi : 604 
Yûnus, Kara, maktûl Çingâne : 1138 
Yûnus, Keyyâl, Erbil : 563 
Yûnus, Rodoscuk : 335 
Yûnus, Yeniçeri : 1484 
Yûnus-oğlı, Çavuş-oğlı : 615 
yurt : 1489, 1517, 1518, 1523, 1529, 1531, 1546, 

1547, 1549, 1550, 1555, 1561, 1563, 1564, 
1566, 1571, 1576, 1581, 1585, 1594, 1595, 
1596, 1605, 1608, 1610, 1620, 1623, 1625, 
1627, 1630, 1633, 1641, 1651, 1653, 1655, 
1660, 1668, 1672, 1712, 1714, 1746, 1752, 
1758, 1778, 1786, 1792, 1794, 1813, 1822, 
1830, 1841, 1847, 1853, 1866, 1869, 1885, 
1891, 1904, 1918, 1924, 1938, 1950, 1963, 
1964, 1980; —lu : 1318 

Yûsuf : 1306 
Yûsuf b. Abdullah, Harâcîhamza mh., Gelibolı : 1030 
Yûsuf b. Ali, Çatalca : 86 
Yûsuf b. Hamza, Cüllahoğlı, kªtil, Durakcı k., Gönen 

kz., Burusa : 241 
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Yûsuf b. Hürmüs, âsî dürzî, Ayn-ı Dâre k., Cerd nh. 
Beyrud : 565 

Yûsuf b. Sefer (?), müfsid, Ekrâd tâyifesinden, Kilis : 
1064 

Yûsuf Bölükbaşı, Dergâh-ı Mu‘allâ Topcıları 
Bölükbaşısı : 1709 

Yûsuf Çavuş, Dergâh-ı Mu‘allâ Çavuşı : 1561, 1908 
Yûsuf Çavuş, Matrahî, Söğüdlü Konağı zahîresine 

mübâşir : 1155, 1156 
Yûsuf karyesi, Hasköy kz. : 919 
Yûsuf Kethudâ, maktûl, Diyârbekir : 1473 
Yûsuf, Âbık Âmili, Niksar : 713 
Yûsuf, âdet-i ağnâm cem‘ine me’mûr sipâhî : 1943 
Yûsuf, ağıl sâhibi, Tuzla : 777 
Yûsuf, Çörekçi-zâde Mescidi Mü’ezzini, kallâb, 

Tahte'l-kal‘a, Edirne : 88 
Yûsuf, dârende : 560 
Yûsuf, Diyârbekir celeblerinden : 777 
Yûsuf, Erbil : 563 
Yûsuf, Hamidili piyade sancakbeyi âdemi : 737 
Yûsuf, harâmî Kara Veli'nin yoldaşı, Migalkara : 44 
Yûsuf, hırsuz, Midillü : 131 
Yûsuf, Kara, mahbûs, Bozdepe k., Budaközi kz. : 

1447 
Yûsuf, Kastamonı Beyi : 185 
Yûsuf, kızılbaşdan dönen dirlik sâhibi ecnebî : 256 
Yûsuf, Nablûs : 1321 
Yûsuf, Nâyib, Âmid : 42 
Yûsuf, Tabbağoğlı, kªtil, Aparlu Hammâmı, 

Diyârbekir : 387 
Yûsuf, Yakıcı k. : 1383 
yuva basmak : 695 
yuvalak : 45, 55, 190, 566, 891, 924, 1133, 1207, 

1215, 1428, 1515, 1516, 1658, 1665, 1788, 
1804, 1806, 1840, 1861; — dökmek : 1137; —
 gönder(il)mek : 907, 1874, 1879; — ihzârı : 
1710; — irsâli : 1879; — işlenmek : 3, 389; —
 işletmek : 3, 907; — tedârüki : 1710 

Yuvan b. Dimitri, harâmî, Gelibolı : 144 
Yuvan Mihal, harâmî, Gelibolı : 144 
Yuvan, sâbık despot, dragman, Orho, Boğdan : 166 
Yuvan, zimmî, Niç k. : 1689 
Yuvar (?) Kal‘ası'nın fethi : 259 
yük : 78, 152, 472, 490, 705, 806, 1034, 1144, 1150, 

1498, 1650 
yüzük döğmek : 208 

 

 
zâbit : 152, 432, 755, 1088, 1683 

zabt; — u hıfz : 36, 1386; — u hırâset : 709, 1038; —
 u hırâset-i memleket : 1420; — u rabt : 303; 
— u rabt-ı memleket : 436, 710; — u rabt-ı 
ra‘ıyyet : 817, 1201; — u sıyânet : 377; — u 
sıyânet-i ra‘ıyyet : 36, 126, 665, 704, 708, 783, 
784, 933; — u sıyânet-i vilâyet : 23, 466; —-ı 
memleket : 1163; —-ı sulh : 1247 

Zaçesne; — sancağı : 296, 697; — beyi : 87, 100, 
701, 756; — sancağı sipâhîsi : 100; — sancağı 
sübaşısı : 100 

zâd ü zevâde : 67, 112, 114, 160, 586, 597, 654, 707, 
769, 798, 810, 811, 865, 940, 960, 1048, 1275, 
1281, 1287, 1486, 1504, 1515, 1542, 1587, 
1605, 1784, 1790, 1818, 1941; — ihrâcı : 
1081; — ihzârı : 1029, 1162, 1837; —
 muzâyakası : 409, 684, 1162; — tedârüki : 79, 
409, 581, 1029, 1049, 1162; — verilmek : 811 

Zadra Kal‘ası, Venedik kal‘ası : 1194 
Zagoviçe [/Ragoviçe] Karyesi Konağı : 1546, 1607, 

1670 
zağarcılık : 594, 644; — tevzî‘i : 594; — verilmek : 

594 
Zağra-i Atîk [/Zağraeskisi, Eski Zağra]; — kazâsı : 

133; — kªdîsı : 231, 1088, 1111, 1186, 1369, 
1405, 1514, 1591, 1607; — kªdîsı nâyibi : 1111 

Zağra-i Cedîd [/Zağrayenicesi]; — kªdîsı : 1088, 
1111, 1161, 1186, 1405, 1514, 1591; — kªdîsı 
nâyibi : 1111 

Zağra-i Eskihisâr kªdîsı : 1607 
Zağra; — kªdîsı : 1536, 1590, 1607, 1666; —'ya 

kadar yol üstündeki kªdîlar : 1138 
Zağraeskisi bkz. Zağra-i Atîk 
Zağrayenicesi bkz. Zağra-i Cedîd 
zahîre gemisi(leri) : 119, 146, 585, 707, 821, 1053, 

1389, 1797, 1833, 1871, 1873, 1877, 1914, 
1938, 1939, 1940; —leri bozılmak : 1895; —
leri göndermek : 1662; — ihzârı : 1802; —
 tedârüki : 1803; — yapılmak : 353, 1042 

zahîre [/zehâyir] : 54, 55, 122, 129, 158, 170, 173, 
225, 321, 333, 417, 462, 483, 485, 490, 554, 
556, 561, 595, 597, 601, 616, 667, 670, 701, 
707, 730, 742, 782, 822, 835, 856, 877, 887, 
910, 942, 945, 948, 953, 960, 970, 974, 1005, 
1006, 1009, 1028, 1042, 1137, 1155, 1168, 
1224, 1226, 1232, 1245, 1256, 1282, 1322, 
1333, 1383, 1394, 1402, 1536, 1574, 1590, 
1591, 1632, 1637, 1676, 1679, 1682, 1689, 
1707, 1739, 1741, 1748, 1753, 1757, 1758, 
1759, 1775, 1777, 1823, 1835, 1837, 1839, 
1847, 1855, 1856, 1857, 1858, 1877, 1881, 
1882, 1896, 1910, 1932, 1964, 1984, 1988; —
 akçası : 1838; — al(ın)mak : 361, 911, 924, 
928, 1795, 1796, 1801, 1967, 1984; —
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 arabaları : 1256; — bey‘i : 154, 388, 416, 925, 
1268, 1346, 1594, 1977; — buldurmak : 1100; 
— cem‘i : 775, 1042, 1215, 1422, 1453, 1736, 
1746, 1751, 1795, 1812, 1824, 1833, 1838, 
1843, 1851, 1989; — çavuşı irsâli : 1422, 
1544; — çavuşı ta‘yîni : 1544, 1607; —
 çavuşları : 1736; — defteri : 1794, 1795; —
 der-anbârı : 496, 750, 847, 897, 909, 924, 928, 
1100; — der-mahzeni : 856, 1797, 1838; —
 emîni ta‘yîni : 1794, 1795, 1796; —
 getür(t)mek : 108, 1154; — gönder(il)mek : 
320, 388, 1026, 1359, 1483, 1518, 1562, 1657, 
1662, 1711, 1719, 1965, 1966; — hâzır etmek : 
1100; — hıdmeti : 1455; — hıfzı : 924; —
 ihrâcı : 822, 1346, 1633, 1736, 1863, 1864, 
1947, 1955, 1965; — ihzârı : 158, 496, 667, 
750, 753, 816, 847, 897, 925, 928, 1057, 1099, 
1144, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 
1288, 1332, 1425, 1459, 1518, 1524, 1535, 
1544, 1546, 1561, 1562, 1568, 1570, 1593, 
1594, 1609, 1626, 1627, 1633, 1637, 1638, 
1639, 1663, 1664, 1675, 1679, 1693, 1706, 
1707, 1736, 1746, 1749, 1753, 1758, 1759, 
1762, 1771, 1773, 1774, 1776, 1781, 1782, 
1802, 1812, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 
1851, 1877, 1907, 1908, 1922, 1931, 1960, 
1981, 1989; — iletmek : 1707; — indürmek : 
45; — irsâli : 29, 146, 149, 162, 585, 822, 835, 
1026, 1281, 1389, 1425, 1657, 1711, 1858, 
1964, 1965; — kılleti : 1743; — koyunı bey‘i : 
343, 344; — koyunı telefi : 344; — küllî 
kıymet etmek : 910; — muzâyakası : 27, 45, 
95, 108, 154, 158, 266, 322, 411, 496, 513, 
514, 596, 707, 882, 897, 909, 954, 989, 1057, 
1092, 1099, 1100, 1144, 1150, 1151, 1152, 
1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 
1165, 1168, 1225, 1268, 1271, 1288, 1332, 
1359, 1361, 1524, 1531, 1546, 1561, 1593, 
1609, 1626, 1627, 1637, 1639, 1642, 1663, 
1664, 1674, 1773, 1774, 1776, 1837, 1838, 
1847, 1851, 1858, 1881, 1902, 1908, 1910, 
1958, 1959, 1960, 1965, 1969, 1989; —
 sür(dür)mek : 45, 846, 1153, 1154, 1156, 
1159, 1160, 1161, 1518, 1536, 1637, 1744, 
1824, 1858, 1910, 1939, 1989; — ta‘yîni : 750, 
1562, 1736, 1835; — tahmîli : 140, 149, 168, 
464, 585, 701, 816, 883, 911, 1179, 1228, 
1449, 1718, 1785, 1794, 1795, 1796; —
 tedârüki : 95, 108, 158, 170, 195, 266, 388, 
389, 496, 570, 581, 667, 750, 751, 772, 822, 
835, 883, 897, 909, 923, 928, 948, 1024, 1057, 
1099, 1150, 1151, 1152, 1160, 1162, 1165, 
1179, 1192, 1201, 1242, 1255, 1281, 1288, 
1307, 1330, 1332, 1346, 1449, 1466, 1483, 

1531, 1535, 1546, 1561, 1562, 1570, 1594, 
1609, 1610, 1626, 1639, 1655, 1656, 1663, 
1693, 1704, 1713, 1746, 1758, 1759, 1760, 
1762, 1771, 1773, 1781, 1782, 1812, 1824, 
1833, 1838, 1870, 1881, 1902, 1908, 1977, 
1981, 1984, 1989; — teklîfi : 562, 1833; —
 vakti : 730; — verdürmemek : 67; — vermek : 
1194, 1361, 1657; — yazımı : 1689; —
 yüklenmek : 1689; — zabtı : 111; —si bol 
yer : 410; —ye zarâr : 108 

za‘îm : 115, 123, 450, 686, 729, 812, 901, 920, 966, 
1014, 1016, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 
1136, 1137, 1239, 1260, 1336, 1355, 1391, 
1438, 1630; — katli : 273 

zakon (?) : 414 
zâlim : 182, 351 
Zamân, kefîl : 560 
Zamantu kªdîsı : 1061 
Zani Badeste(?), Françe Dragmanı : 215 
Zani Mihal, Kapudân : 441 
Zaplana; — kazâsı : 1833; — kªdîsı : 1820, 1833 
zarar; — tazmîni : 70, 1909; — u gezend : 51, 84, 87, 

294, 321, 322, 329, 340, 491, 492, 493, 497, 
649, 665, 668, 669, 671, 679, 684, 708, 769, 
803, 815, 1025, 1027, 1079, 1086, 1163, 1194, 
1310, 1314, 1381, 1479, 1582, 1583, 1623, 
1624, 1723, 1778, 1818, 1893, 1927, 1967, 
1973; — u te‘addî : 126, 1580; — u te‘addî 
def‘i : 1090; — u ziyân : 39, 366, 755, 786, 
819, 1262, 1369; —-ı âmm : 282, 363; —-ı 
mâla kefîl olmak : 420 

zâviye : 638 
ze‘âmet : 120, 121, 223, 263, 850, 901, 1032, 1239, 

1453; — bozmak : 850; — mahsûli : 889; —
 mutasarrıfı : 40, 273; — tarîkı : 901; —
 tasarrufı : 43, 901, 1386; — tevcîhi : 850, 
1269, 1310; — tezkiresi : 1269; — toprağı : 
889; — zabtı : 889; —e dahl : 1386; —in âhara 
tevcîhi : 729 

Zebîd; — Azeb Ağalığı : 731; — azebler ağası : 710 
zehâyir bkz. zahîre 
zehir : 188 
Zekeriyyâ, kªtil, Kefer-âm k., Şâm : 729 
Zekiyye Kal‘ası; — azebleri : 823; — hisâr-erenleri : 

823 
Zemun (karyesi) : 1747, 1784, 1788, 1790, 1830, 

1835, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984, 1987; —
 Konağı zahîresi : 1626 

zerbâftcı : 489, 609 
zevâyid : 5, 7, 14, 15, 625, 1630, 1827; — rüsûmı : 

13; — tevzî‘i : 705; — zuhûrı : 705, 1611; —-i 
vilâyet : 13; —e dahl : 13 
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Zeydânî karyesi, Şâm : 729 
Zeyn b. Hoca, eli çalınmış : 1018 
Zeyn b. Receb (?), Hocayûsuf k., Aydos kz. : 1018 
Zeyn, müfsid, Ekrâd tâyifesinden, Kilis : 1064 
Zeynel Bey, Hakkâri Beyi : 1003, 1052, 1085, 1243; 

— kethudâsı : 1085, 1243 
Zeynel [/Zeynüddîn] Kethudâ, Haleb Beylerbeyisi 

Kethudâsı : 1121, 1247, 1376 
Zeynüddîn : 563, 564 
Zeynüddîn bkz. Zeynel Kethudâ 
Zeynüddîn, Pîrköy Cemâ‘ati Kethudâsı : 1473 
Zeynüddîn, Şeyh, ehl-i fesâd, Kürd : 1426 
zeyt-i revgan : 1297 
zeyt-i sabun bişürmek : 1248 
Zeytun Cemâ‘ati, Yahûdî cemâ‘ati : 1244 
zeytûn ağaçları : 1321 
zırh giydürmek : 198 
Zigmund Ogüst, Leyh Kralı : 70, 71 
Zihne kªdîsı : 473, 475, 787, 1143, 1651, 1652 
Zilân; — Aşîreti, Diyârbekir : 1029; — Cemâ‘ati : 

1603 
Zile kªdîsı : 638; — nâyibi : 1399 
zimem bkz. zimmet 
zimmet [/zimem] : 13, 279, 296, 302, 312, 351, 366, 

454, 504, 510, 519, 520, 522, 540, 678, 814, 
856, 941, 1017; — tahsîli : 421; —-i nâs : 856; 
—-i ummâl : 325 

zimmî(ler) : 8, 20, 21, 69, 86, 107, 130, 142, 144, 
145, 166, 188, 198, 199, 208, 221, 228, 251, 
302, 318, 338, 381, 429, 432, 450, 487, 563, 
621, 629, 659, 660, 723, 801, 856, 912, 975, 
993, 1101, 1132, 1184, 1189, 1195, 1312, 
1328, 1345, 1477, 1517, 1585, 1689, 1720, 
1769, 1825; — kassâb : 524; — re’îsler : 1402; 
— tuğyânı : 620 

zinâ töhmeti : 103 
zincîr : 273; — bozmak : 273, 1457 
zindân : 188, 281, 482, 712, 777, 1182, 1733; —

 bozmak : 657, 1274; — delmek : 421; —cılar : 
657; —dan halâs : 937; —dan ıtlâk : 631, 643 

zinde celeb : 159 
zirâ‘ : 238, 319, 1703, 1725, 1747 
zirâ‘at : 16, 78, 84, 631, 1361, 1611; — etdürilmek : 

1373; — etmek : 353; — olunmak : 1373; —
 olunmamak : 1373; — ü harâset : 1869; — ü 
harâset olunmamak : 66; —e kªbil olmamak : 
361 

Zirinsk-oğlı : 270, 536; —'nın mektûbı : 270 
Ziti hâfızı : 116, 117 
Ziyâde karyesi, Buka nh. : 254 
ziyâde kış : 896 

ziyâde bahâ : 596, 859 
ziyâde harâc almak : 338 
ziyâret : 191 
zulm : 103, 390, 617, 638, 754, 1047, 1253, 1340, 

1699, 1844, 1979, 1983; — ü cevr : 70; — ü 
fesâd : 1007; — ü hayf : 66, 77, 167, 186, 201, 
273, 312, 420, 529, 721, 932, 1135, 1173; — ü 
te‘addî : 42, 66, 68, 78, 148, 167, 179, 182, 
183, 204, 205, 215,  

 



223, 287, 288, 303, 311, 338, 420, 421, 425, 
447, 459, 467, 474, 485, 551, 564, 617, 675, 
721, 838, 870, 984, 991, 994, 1003, 1017, 
1041, 1066, 1121, 1129, 1137, 1175, 1248, 
1249, 1307, 1324, 1361, 1442, 1473, 1474, 
1496, 1685, 1767, 1833, 1866, 1883, 1901, 
1975, 1989; —ün def‘i : 1306 
zü‘amâ (tâyifesi) : 5, 78, 111, 260, 296, 310, 
320, 321, 340, 412, 467, 491, 493, 494, 516, 
550, 576, 577, 623, 646, 652, 654, 665, 695, 
699, 705, 732, 769, 776, 778, 784, 787, 797, 
857, 939, 940, 954, 973, 1049,  1056, 1081, 
1196, 1197, 1247, 1310, 1333, 1436, 1438, 
1448, 1450, 1458, 1518, 1532,1592, 1637, 
1768; — berâtı : 14; — defteri : 1391; —
 tîmârları : 589, 1088; — tîmârları defteri : 
973; — toprağı : 459; — zulmi : 459 

Züfer, Kayseriyye Beyi Çerkes Bey'in Kethudâsı : 
1370, 1384 

Zülfikªr b. Mehmed, siyâsete mahkûm, Rum ey. : 156 
Zülfikªr, Arab eşkıyâsı re’îsi, Kerek sn. : 105 
Zülfikªr, nâzır karındaşı : 150 
Zülkadirlü bkz. Dulkadirlü 
zümre-i müslimîn : 1620 
Zünnûn, Dulkadirlü : 1259 
Züveyb (?), Erbil : 563 
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Defterde yanlış yazılan yer isimleri ve ünvanlara ait çizelge 
 

 
Defterde geçen 
yanlış yazılım Doğruyazılım Hüküm no: 

Beyşehri Yenişehir 367 

Midillü beylerbeyisi Midillü beyi 561 

Sığacık beylerbeyisi Sığacık beyi 561 

Koloz Golos 581 

Niğbolı Gelibolı 636 

Goloş Lugoş 909 

Baban kadısı Bayat kadısı 932 

Tekfurkörli Tekfurgöli 1088 

Ohyabolı Ahtabolı 1102 

Misivr Misivri 1122 

Çemişkezek Çemişkezek [beyi] 1129 

Uzuncaorhas Köyi Uzuncaova-i Hasköy 1186 

İzvornik beylerbeyisi İzvornik beyi 1217 

Sirem beylerbeyisi Sirem beyi 1217 

Sakız beylerbeyisi Sakız beyi 1387 
 
 
1- Ahyolı ve Ahtabolı kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılmışlardır. 
2- Burgaz, Burgos ve Burgoz kelimeleri birbirlerinin yerlerine kullanılmışladır. 
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