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ÖN SÖZ 

Yüzyıllar boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında hüküm sürmüş Osmanlı 

devletinin bizlere bıraktığı büyük miraslardan biri de belgeleridir. Geçmişten bugüne kadar 

istilalar, doğal afetler ve zamana yenik düşmeleriyle bir kısmı yok olup gitsede elimizde hâlâ 

okunmayı bekleyen kocaman bir mirâs bulunmaktadır. 

Osmanlı Arşivi Kamil Kepeci fonu’nda bulunan 270 Numaralı Ruûs Defteri’nin 

transkripsiyonunu ve değerlendirilmesini yaptık. Bu çalışma ile Osmanlı Devleti’nin en 

karmaşık yapılarından biri olan İdâri Teşkilatlanma’sında ki görevlilerinin tayin, azil ve 

tevcîhlerine dair bilgileri ortaya koyduk. Tezimiz “Giriş”, “Defterin Değerlendirilmesi” ve 

defterin Latin harfleriyle neşredilmiş “Metin” bölümünden oluşmaktadır. 

Çalışmalarım süresince desteklerini benden esirgemeyen pek çok insan oldu. Başta 

kıymetli danışman hocam İlhami YURDAKUL’a destekleri için müteşekkirim. Ayrıca tez 

konusunu belirleyerek bu alanda çalışmaya teşvik eden, her zaman bir şekilde yanımızda 

olduğunu hissettiren çok değerli hocam Ahmet ÖNAL’a sonsuz teşekkür ederim. Sabır ve 

destekleriyle beni motive edip her durum ve şartta yanımda olan ailem’e ve eşim Gökhan 

KIZILAY’a şükranlarımı sunarım. 

 

Gülşah KIZILAY 

Bilecik / 2022 
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ÖZET 

Kamil Kepeci 270 Numaralı Ruûs Defteri 

Osmanlı Devlet teşkilatı ve bürokrasisinin en üst merci olan Divan-ı hümayun da 

alınan kararların kayıt altına alınması usulü devlet sınırlarının genişlemesine pararlel olarak 

daha da önem kazanmıştır. Divan-ı hümayunun alt kalemlerinden biri olan Ruûs kaleminin 

tutmuş olduğu Ruûs defterleri Osmanlı devleti sınırları içerisinde ki tayin, tevcih ve atama 

silsilerinin takip edilebilmesini sağlayan en temel kaynaklardır. 

Çalışmamıza konu olan 270 No’lu Ruʻûs Defterin transkripsiyonu ve 

değerlendirilmesi yapıldı. Defter Hicri 1067-1068/Miladi 1656-1657 tarihleri arasında ki 

Ruûs kayıtlarını içermektedir. Tutulan kayıtlar vakıf görevlileri, kale, medrese, liva, 

dersiʻamlık, şâkirdlik, muʻallimlik, kethüdalık, çavuşluk ve saray görevlilerine dair 

tevcihatları kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamil Kepeci Tasnifi, Ruûs defterleri, Tevcihat kayıtları 
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ABSTRACT 

The transcription and assessment of the Ruûs Register no. 270 recorded in Kamil 

Kepeci Classification. 

The procedures for recording the decisions made by Imperial Council (Divan-ı 

Humayun), the ultimate decision-making mecHânism in the Ottoman Empire, gained more 

and more importance in parallel with the enlargement of the borders. The Ruûs books 

recorded by the Ruûs Kalemi, a subordinate body of the Imperial Council, are an important 

written source enabling us to examine the appointments, covenants and reassignments in the 

Ottoman Land. 

 

In this study, Ruûs Register no. 270 was transcribed and assessed. This Ruûs Register 

includes the records between AH 1067-1068/ AC 1656-1657. The records involve the grants 

related to foundation (waqf) officials, kales, higher education institutions, sanjaks, lecturers in 

local community, apprentices, scholars, stewards, officials of the palace, government officials 

and palace employees.  

 

Key words: Kamil Kepeci Classification, Ruûs Books, the grants.  

 

 

  



iv 

 

 

İÇİNDEKİLER 

ÖN SÖZ ...................................................................................................................................................................... i 

ÖZET ......................................................................................................................................................................... ii 

ABSTRACT ............................................................................................................................................................. iii 

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................................................ iv 

KISALTMALAR ...................................................................................................................................................... v 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................................................................ vi 

1.GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 

1.1 Ruʻûs Defterleri ........................................................................................................... 1 

1.2. KK. 270 No’lu Ruʻûs Defteri .......................................................................................... 2 

2. DEFTERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................................ 4 

2.1. Livâ Tevcîhatı............................................................................................................. 4 

2.2. Kazâ Tevcîhatı ............................................................................................................ 5 

2.3. Medrese Tevcîhatı ..................................................................................................... 11 

2.4. Ders-i âmmlık Tevcîhatı .............................................................................................. 26 

2.5. Halifelik ve Mu‘allimlik Tevcîhatı.................................................................................. 26 

2.6. Müteferrikâlık Tevcîhatı ............................................................................................. 29 

2.7. Emânet Tevcîhatı ...................................................................................................... 31 

2.8. Kale Tevcîhatı .......................................................................................................... 32 

2.9. Şâkird, Halifelik ve Kâtib Tevcîhatı ............................................................................... 35 

2.10. Kethüdâ Tevcîhatı .................................................................................................... 42 

2.11. Çavuşluk Tevcîhatı ................................................................................................... 44 

2.12. Muhzır-başılık Tevcîhatı ............................................................................................ 46 

2.13. Sarây Görevlileri Tevcîhatı ......................................................................................... 49 

2.14. Diğer Tevcîhata Dair ................................................................................................ 54 

2.15. Muamele Görmüş Vakıflar ......................................................................................... 55 

3. TRANSKRİBE METİN ................................................................................................. 64 

3.1. Metinde Takip Edilen Transkripsiyon Usûlü .................................................................... 64 

3.2. Metin ..................................................................................................................... 65 

4. SONUÇ .............................................................................................................................................................. 311 

KAYNAKÇA ......................................................................................................................................................... 309 



v 

 

 KISALTMALAR  

agm. Adı geçen makale 

age. Adı geçen eser 

agt. Adı geçen tez 

bk. Bakınız 

BOA. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

K.K. Kâmil Kepeci 

L Şevvâl 

M Muharrem 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı 

N Ramazân 

nr. numara 

R Rebîʻü’l-Âhir 

Ra Rebîʻü’l-Evvel 

s. Sayfa 

S Safer 

Ş Şabân 

TDV Türkiye Diyanet Vakfı 

TTK Türk Tarih Kurumu 

Z Zi’lhicce 

Za Zi’lkaʻde  



vi 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 2. 1: Livâ Tevcîhatına Dair Tablo ................................................................................... 4 

Tablo 2. 2: Kazâ Tevcîhatına Dair Tablo .................................................................................. 7 

Tablo 2. 3: Medrese Tevcîhatına Dair Tablo .......................................................................... 13 

Tablo 2. 4: Ders-i ʻammlık Tevcîhatına Dair Tablo ................................................................ 26 

Tablo 2. 5: Halîfelik ve Muʻallimlik Tevcîhatına Dair Tablo ................................................. 28 

Tablo 2. 6: Müteferrikalık Tevcîhatına Dair Tablo ................................................................. 30 

Tablo 2. 7: Emânet Tevcîhatına Dair Tablo ............................................................................ 32 

Tablo 2. 8: Kale Tevcîhatına Dair Tablo ................................................................................. 33 

Tablo 2. 9: Şâkird, Hâlifelik ve Kâtip Tevcîhatına Dair Tablo ............................................... 36 

Tablo 2. 10: Kethüdâ Tevcîhatına Dair Tablo ......................................................................... 43 

Tablo 2. 11: Çavuşluk Tevcîhatına Dair Tablo ....................................................................... 45 

Tablo 2. 12: Muhzır-başılık Tevcîhatına Dair Tablo .............................................................. 47 

Tablo 2. 13: Sarây Görevlileri Tevcîhatına Dair Tablo ........................................................... 50 

Tablo 2. 14: Diğer Tevcîhatlara Dair Tablo ............................................................................ 54 

Tablo 2. 15: Muamele Görmüş Vakıflara Dair Tablo ............................................................. 56 



1 

 

1.GİRİŞ 

 

1.1 Ruʻûs Defterleri 

Ruʻûs kelimesi sözlükte “baş; kişi, şahıs” anlamındaki re’s kelimesinin çoğuludur. 

Osmanlı devletinde bu anlamından hareketle tayinleri ilgilendiren bir terim olmuştur. Osmanlı 

bürokrasisinde XVI. yüzyıl sonlarına kadar birtakım resmî tayinlerin kaydedildiği defterleri 

ifade eder. XVII. yüzyıldan itibaren bazı tayinler için verilen tezkireler de bu adla anılmış ve 

XVII. yüzyılın sonlarına doğru tayinlerin bürokratik işlemlerinin yapıldığı kalemin adına 

dönüşmüştür1.  

Ruʻûs defterleri, XVI. Yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı eyaletlerinin yönetim 

yapıları, eyalet yöneticilerinin menşeleri, eyalet divanlarının teşekkülü ve divan üyelerinin 

kimlikleri hakkında bilgi alabileceğimiz temel kaynaklardır2.  

En eski Ruʻûs defteri örneği 954 tarihlidir. Osmanlı Devleti’ndeki bütün idari ve 

askeri tayinlerin ve tımar tevcihlerinin kaydedildiği 954/1547 tarihli ruʻûs defteri merkezî 

idarenin ve Divan-ı Hümayun’un ana defter serilerinin ilk örneklerinden birini teşkil etmesi 

bakımından önemlidir. Yüzyıllar boyunca devam edecek bir kayıt geleneğinin mirası olan bu 

defter türününde Hângi tarihte ortaya çıktığı bilinmemektedir3.  

XVI. Yüzyılda Ruʻûs kalemi nişancıya bağlı reîsülkütâplığın altında çalışan bir 

kalemdir. Ruʻûs defterleri dîvân kâtipleri tarafından tutulmakla birlikte bazen de bizzat 

reîsülküttâp tarafından tutulurdu. XVII. Yılın sonlarına doğru reîsülküttâplık kendine bağlı 

olan birimlerdeki tek yetkili ve sorumlu memuriyet haline gelerek “kalem“  adını aldı. XVII. 

yüzyıl başlarından itibaren devletin bürokratik işlemlerinin hacmindeki artıştan sonra Divân-ı 

hümayun kaleminde üç şube ortaya çıktı. Bunlar; Beylik, Ruʻûs ve Tahvil kalemleri (daha 

sonra Amedî kalemi de eklenecektir). Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne bağlı bu şubeler esas 

yapısına XVIII. yüzyılda kîsedâr adı verilen yöneticilerin atanmasıyla kavuştu4.  

Ruʻûs Kalem’inden vezâret, beylerbeyilik, sancakbeyliği görevlerinin dışında kalan 

merkez ve taşradaki yüksek seviyeli memuriyetler, kale müstahfızlığı ve dizdarlıkları, 

                                                 

1 R. Ahıshalı (2008). ”Ruûs“, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 35, s. 272. 
2 B. Aydın & R. Günalan (2011). Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Teşkilatı ve 

Gelişimi, Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, s.36. 
3 Bilgin Aydın & Rıfat Günalan, agm, s.35. 
4 R.Ahıshalı (2007). “ Reîsülküttâb”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.34, s.546-547. 
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bunların maiyetinde bulunan kişiler, iskele ve esnaf kethüdâlıkları, Dârüssaâde ağasının 

denetiminde olan Haremeyn vakıfları dışında nezâreti sadrazam, şeyhülislâm, İstanbul, Galata 

ve Üsküdar kadısı, Bâbüssaâde ağası, Sarây-ı Cedîd ağası, Enderun kilercibaşısı gibi yüksek 

rütbeli kişilere verilmiş vakıflarla diğer vakıfların nezâret, tevliyet, kitâbet, imâmet gibi 

cihetlerinin tayinleri bu kalemden verilen ruʻûs ile yapılmaktaydı. Bunlardan başka maaşını 

Küçük Rûznâmçe Kalemi’nden alan çavuş, kâtip, müteferrika, hassa mimarları, hassa 

hekimleri gibi görevlilerle sipâhi, silâhdar, cebeci, topçu ve top arabacı gibi askerî zümre 

mensupları da görevlerini ancak kendilerine Ruʻûs Kalemi’nden verilecek ruʻûs tezkiresiyle 

tasarruf edebilirlerdi. HerHângi bir hizmete bağlı olmaksızın “hallerine merhameten” gümrük 

veya başka bir gelir kaynağından maaş bağlanması uygun görülen fakirlere, geçimini temin 

edemeyen bazı eski devlet görevlilerinin eşleri ve çocukları gibi kişilere maaş bağlanması 

işlemleri yine bu kalemden yapılmaktaydı.5  

 

1.2. KK. 270 No’lu Ruʻûs Defteri 

Çalışmamıza konu olan 270 No’lu Ruʻûs Defter, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 

Osmanlı Arşivi, Kâmil Kepeci Fonu’nda 270 numarada kayıtlı olup muhtelif tevcihât 

kayıtlarından oluşmaktadır6. Defter 2 ile 169 sayfa aralığını kapsamaktadır. Hicri 1067-

1068/Miladi 1656-1657 tarihleri arası kayıtları içermektedir. Bu tarihler IV. Mehmed (1648-

1687) dönemine tekabül etmektedir.  

Transkript edilen defter kale, medrese, liva, dersiʻamlık, şâkirdlik, muʻallimlik, 

kethüdalık, çavuşluk ve saray görevlilerine dair tevcihatları kapsamaktadır. Tutulan bu 

kayıtlar defterde tek sayfada iki sütun şeklinde ve alt alta yazılmıştır. Defterde bir sayfada en 

fazla 11 kaydın tutulduğu görülmüş7, zaman zaman bazı sayfalarda da bu sayının eksildiğine 

rastlanılmıştır. Defterde yer alan tevcihatların bir kısmında sayfanın boş kalan yerleri 

kullanılarak derkenar edildiği görülmüştür8. 

Defterde sayfa numaraları orjinal olup, sol üst köşede Latin rakamları ile 

gösterilmiştir. Defter transkribe edilirken tasnif çalışmaları sırasında yapılan 

numaralandırmaya sadık kalınmış ve bu numaralar [s.-] işareti içinde belirtilmiştir. Bu 

                                                 

5 Recep Ahıshalı, agm, s. 272. 
6 Başbakalnlık Osmanlı Arşiv Rehberi (2010). Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 

Arşiv Dairesi Başkanlığı, 3. Baskı, s.78-81. 
7 Bk; BOA, K.K., nr. 270, s. 6. 
8 Bk; BOA, K.K., nr. 270, s.8,11,12,16,22, 27,47,48,107,113,123,124,119,132,147,162,163,166,167. 
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numaralandırma yapılırken bazı sayfaların sehven atlanıldığı görülmüştür.9 Defterin “[s.29]-

[s.79]” numaralı sayfaları ise boş bırakılmıştır.  

Transkript edilen metinde ay ve sene, tevcihat kayıtlarının alt kısmında Arap rakamları 

ve Arap harfleri ile belirtilmiştir. Fakat sayfa 39’da kayd edilmiş olan tevcihat tarihinin yılı 

Arap harfleri ile yazılmıştır10. Aynı zamanda sayfa 118-119 arası tutulan kazalara dair yapılan 

tevcihatların tarihlerinin metinlerin altına kayd edilmeyerek tevcihatın içerisine eklendiği 

görülmüştür. Defterde tutulan tevcihatlarda her ay ve yıl için ayrı bir başlık atılmıştır.11 Her 

başılıkta da ayın ilk gününün Hângi güne tekabül ettiği belirtilmiştir. Fakat büyük oranda 

kronolojik bir sıra takip edilmiş ise de, yer yer bu tanzimin dışına çıkıldığı da tespit edilmiştir. 

Mesela Zilkade [10]67’ye ait kayıtlar arasında Şevval [10]67’ye ait bir kayıt da tesadüf 

edilmiştir12.   

Defterde kayd edilen tevcihat yıllının genellikle son iki rakamı yazılmış olmakla 

birlikte tutulan bazı kayıtlarda ise yılının tam olarak verildiğine rastlanılmıştır. Son iki rakamı 

verilen yılların başına “[10]” şeklinde tarafımızca ikmal edilmiştir. Mesela sayfa 85’de 

“[10]67” şeklinde gösterilmiş olup tutulan bazı kayıtlarda ise sayfa 162’de ki “1067“, “1068“ 

şeklinde yazıldığı görülmüştür. Ayrıca defterde ki tevcihat kayıtlarının yer yer kronolojik 

sırayı takip etmediği tespit edilmiştir. Örneğin orjinal metinde yer alan sayfa 58’e kayd 

edilmiş “4 Za sene [10]64” tarihli tevcihatın yılı “[10]67” yazılması gerekirken sehven 

“[10]64” şeklinde yazıldığı görülmüştür13. Yaşanan bu karışıklığın nedeni olarak da, Osmanlı 

bürokrasinde günlük işlem görmüş evrakın ilk olarak bir sandık ve/veya torba içinde 

toplanarak muhafaza edilmesinden dolayı olduğu düşünülmektedir14.  

270 no.’lu ruûs defterinde tutulan tevcihat kayıtları kırma dîvânî hattıyla yazılmıştır. 

Kırma dîvânî hattı, süratle yazıldığı için zaman zaman harflerin üstündeki noktaların 

belirtilmediği ve kelimelerin eksik bırakıldığı görülmüştür. Bu nedenle kırma dîvânînin 

okunmasını oldukça güçleştirmiştir. 

Defterin bazı sayfalarında tevcihatların başlıkları verilip içerikleri boş bırakılmıştır. 

 

                                                 

9 Bk; BOA, K.K., nr. 270, s.90-91, s.160-161. 
10 Bk; BOA, K.K., nr. 270, s. 39. 
11 Bk; BOA, K.K., nr. 270, s. 30, 55, 80, 120, 136. 
12 Bk; BOA, K.K., nr. 270, s. 60. 
13 Bk; BOA, K.K., nr. 270, s. 58.  
14 E. Afyoncu (1999). Tanzimat Öncesi Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokrasi, Türkiye Günlüğü, 

Kasım-Aralık, s.189. 
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2. DEFTERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1. Livâ Tevcîhatı 

Livâ sözcüğü lügât da “bayrak ve sancak“ olarak geçmektedir. Kazaların bir araya 

gelmesi ile “sancak /livâ”, sancakların bir araya gelmesiyle birlikte “eyalet” adı verilen idari 

birimleri oluşturmuştur. Sancakların yönetimi “sancakbeyi” tarafından, eyaletlerin yönetimi 

“beylerbeyi” tarafından idare edilmiştir. Osmanlı Devletinin ilk yıllarında sancakların 

yönetimi Hânedan mensupları ile aşiret beylerinin idaresine verilmiştir15. 

Osmanlı bürokrasisinde tayin muameleleri hakkında en eski kaynak Fatih döneminde 

tutulmuş olan muhasebe defteridir. 881-885/1476-1480 tarihinde tutulan bu muhasebe 

defterin de liva beyi tayin beratları ile zeamet ve tımar tevcih beratlarından alınacak 

resimlerin ve beratlara tuğraların çekilmesi işinin nişancılar tarafından yürütüldüğü 

görülmüştür16.  

Osmanlı Devleti’nde idari düzenleme klasik olarak; Eyalet (beylerbeyliği, vilayet), 

sancak (liva), kaza, köy ve mezra şeklindedir. 1864 yılında kabul edilen Vilayet 

Nizamnamesiyle taşra yönetimi, vilayet, livâ, kaza ve köy olarak idari birimlere ayrılmıştır.17  

Tabloda yer alan tevcihler, tayin (yeni atama), ibka/mukarrer (bulunduğu göreve 

devam etme, görev süresini uzatma), ve arpalık (devlet memurlarına hizmet süreleri boyunca 

maaşlarına ilaveten ya da görev sürelerinin bitmesinden sonra bir çeşit emekli maaşı olarak 

gelir tahsisi) şeklinde yapılmıştır. 

Transkript ettiğimiz defterde eyalet tevcîhatı olmamakla birlikte 9 adet livâ tevcîhatı 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. 1: Livâ Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı        Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tayin Tarihi  

Mehmed Sâbıka 

Anadolu 

Livâ-i 

Kastamonı 

Evâsıt-ı Za 1067 / 21- 30 

Ağustos 1657 

25 Ağustos 

1657‘den 

                                                 

15 E. Ekinci (2020). Klasik Devirde Osmanlı Taşra Teşkilatı. Derin Tarih Dergisi, (2), s.23. 
16 B. Aydın & R. Günalan (2011). Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Teşkilatı ve 

Gelişimi, Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, s. 33-35. 
17 M. Boztepe (2013). Osmanlı Devletinin Taşra Yönetimini Şekillendiren “Merkeziyetçilik”  

Yaklaşımı ve Günümüze Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(4), s.7-9. 
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askerlerinden itibaren 

geçerli olmak 

üzere Arpalık 

olarak tevcih 

Mehmed Bey  Pasin Livâsı 15 N 1067 / 27 Haziran 

1657 

Tayin 

Nesimî ..... Çapakçur 

Livâsı 

Evâsıt-ı N 1067 / 23 

Haziran-2 Temmuz 1657 

Tayin 

...... ...... Livâ-i Deyr-i 

Rahbe ve 

Cemase ve 

Selimiye 

..... Mukarrer 

..... ..... Livâ-i Ben-î 

Rabiʻa 

Evâhir-i L 1067/ 1 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Ahmed Bey ..... Livâ-i 

Karahisâr-ı 

Şark-i 

25 L 1067/ 6 Ağustos 

1657 

Arpalık 

Zeynel Beg Livâ-i Erciş Van kalʻası 10 ZA 1067/ 20 Ağustos 

1657 

Tayin 

Bâki Zülfikâr .... Livâ-i 

Adilcevaz 

13 ZA 1067/ 23 Ağustos 

1657 

Mukarrer 

Mustafa Bey .... Livâ-i Alaiyye Evâhir-i S 1067/ 9-17 

Aralık 1656 

Arpalık 

 

 2.2. Kazâ Tevcîhatı 

 Bugünkü idarî teşkilâtta ilçenin karşılığı olan kazâ, Osmanlı Devletin’de hem kadının 

idare bölgesini hem de bu bölgeyi tanımlayan coğrafî bir terim özelliği taşımaktadır.18 

Osmanlı Devletinin askeri nitelikli idâri birimlerinden olan sancakların altında yer alan 

kazâlar, belli özellikler taşıyan bir kasabanın, adalet ve yönetim işlerinde çevresindeki kariye 

(köy)’lerin merkezi olmasıyla ortaya çıkan bir yönetim biçimidir.19 

Osmanlı klasik döneminde kazâlar kadı ve subaşı tarafından idare edilmiştir20. Fatih 

Sultan Mehmed’in Kanunnâmesiyle birlikte subaşının görev ve yetkileri yeniden 

düzenlenmiştir21. Fatih kanunnâmesi’nde kadının da yetki ve sorumlulukları genişletilmiştir.  

Kadılar adlî ve mülkî geniş görev alanlarına sahip olup belli bir kaza veya sancak 

bölgelerine tevcih edilmiştir. Tayin edildiği bölge dâhilinde kendisine ait görev ve 

                                                 

18 T. Baykara (2002). ”Kaza“, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 25, s. 119. 
19 M. Boztepe (2013). Osmanlı Devletinin Taşra Yönetimini Şekillendiren “Merkeziyetçilik” Yaklaşımı 

ve Günümüze Etkileri.  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (36), s.7. 
20 Mehmet Boztepe, agm, s.6. 
21 M. İlgürel (2009). “Subaşı”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.37, s.447. 
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sorumlulukları yerine getirmekle mükellef tutulmuştur22. Tayin edildiği bölgede yalnızca 

kazâ(yargı) işleriyle ilgilenmeyip aynı zamanda bulunduğu yerin idâri, malî, mülkî ve askeri 

düzeninden de sorumlu tutulmuştur.23  

XV. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sınırlarının giderek genişlemesiyle sancak birimleri 

çoğalmış, buna bağlı olarak kaza ve kadıların sayısı da paralel olarak artmıştır24. Bu 

genişleyen sahada kadı görevlerini yerine getirmekte zorlandığı için kendine bağlı bazı 

yardımcılar tahsis etmiştir. Kadının görev bölgeleri arasındaki yerlere kendi fonksiyonunu 

görecek “naib” olarak adlandırılan kişi veya kişiler görevlendirilmiştir25.   

Fatih Sultan Mehmed döneminde kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olmak üzere iki 

daireye ayrılmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde merkezi Diyarbekir olan Arap-Acem 

kadıaskerliği adıyla üçüncü bir kadıaskerlik kurulduysa da sonradan lağvedilerek buraya ait 

işlerin yürütülmesi Anadolu kadıaskerliğine bırakılmıştır26. Kadıların tayin nâkil ve azil 

işlemleri Anadolu ve Rumeli kadıaskerliği dairesi tarafından yapılırdı27. Anadolu, Rumeli ve 

Mısır olarak üç gruba ayrılan kazaların tasnifi, tayini yapılacak kadının kıdemiyle ve alacağı 

maaşla da bağlantılı hale gelirdi28. Bu dairelerde “ruzname” adı verilen defterelere kayd 

edilirdi29. 

Osmanlı devletinde kadıların tayini padişah beratı ile gerçekleşirdi30. XVI. asrın 

ortalarına kadar yüksek dereceli mevleviyetle ve yüz elli akçelik kadılık tayinleri kadıaskerler 

tarafından yapılırken, yüzelli akçeden yukarı olanlar ise sadrazam arzı ile yapılmıştır. XVI. 

asrın ortalarından itibaren ise yüksek dereceli kadılık ve müderrislik tevcihatı şeyhülislamın 

inhası ve veziriazamın arzı ile yapılmaya başlanmıştır31. 

Tabloda yer alan tevcîhat, tayin, arpalık ve pâye tevcihi şeklinde yapılmıştır. 

Transkript edilen defterde kaza tevcîhatına dair 56 adet kayıt bulunmaktadır. 

 

                                                 

22 İ. Ortaylı (2019). Hukuk ve idare adamı olarak Osmanlı Devletinde Kadı. Kronik yayınevi, s.44. 
23 İ. Ortaylı (2001). “Kadı”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.24, s.63. 
24 Tuncay Baykara, agm, s.119. 
25 İlber Ortaylı, age, s.44. 
26 İ. H. Uzunçarşılı (1988). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. TTK, s.155-156. 
27 İlber Ortaylı, age, s.25. 
28 Tuncay Baykara, agm, s.119. 
29 İlber Ortaylı, age, s.25. 
30 İlber Ortaylı, age, s.25. 
31 R. Avunç (2021). Şeyhülislamlığa ait 1 numaralı Telhis Defterinin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Bilecik, s.19. 
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Tablo 2. 2: Kazâ Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı        Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tayin Tarihi  

Sadreddîn-

zâde 

Mollâ Güzel  Kaza-ı 

Harmancık 

Evâhir-i Ş 1067/ 4-12 

Haziran 1657 

Arpalık 

Adurrahîm 

Efendi-zâde 

Mehmed 

Efendi 

...... Kaza-ı Kite Evâhir-i Ş 1067/ 4-12 

Haziran 1657 

Arpalık 

Mevlânâ İvâz 

Efendi 

Sultân Selîm 

Hân 

Medresesi 

müderrisi 

Kaza-ı 

Bağdad 

Evâil-i N 1067/ 13-22 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Gāzî 

Hüdâvendigâ

r müderrisi 

Kaza-ı Konya Evâil-i N 1067 / 13-22 

Haziran 1657 

Tayin 

Nakib-zâde 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Nakibü’l-

eşrâf 

Kaza-ı 

Gemlik 

Evâsıt-ı N 1067 / 23 

Haziran-2 Temmuz 

1657 

Arpalık 

Bostân-zâde 

Mevlânâ (   ) 

Efendi 

İstanbul 

Kadısı 

Kaza-ı Vize  Evâsıt-ı N 1067 /23 

Haziran-2 Temmuz 

1657 

Arpalık 

(   ) (   ) 

Müderrisi  

Kaza-ı 

Sarâybosna 

Evâsıt-ı N 1067 / 23 

Haziran-2 Temmuz 

1657 

Tayin 

Mevlânâ Mûsâ 

Efendi 

Diyarbekir 

kazasından 

maʻzûl 

Kaza-ı Ben-i 

Haram der-

Diyâr-ı 

Mudâr? 

Evâsıt-ı N 1067 /23 

Haziran-2 Temmuz 

1657 

17 N 1067/ 29 

Haziran 

1657den itibaren 

geçerli olmak 

üzere Arpalık 

olarak tevcih 

Mevlânâ 

Yahyâ Efendi 

Diyarbekir 

kazasından 

maʻzûl 

Kaza-ı 

Diyarbekir 

Evâsıt-ı N 1067 /23 

Haziran-2 Temmuz 

1657 

17 N 1067/ 29 

Haziran 

1657den itibaren 

geçerli olmak 

üzere Arpalık 

olarak tevcih 

Feyzullah 

Efendi 

İstanbul 

Kadısı 

Kaza-ı Tokat  28 N 1067 / 10 

Temmuz 1657 

Arpalık 

Mevlânâ 

Seyyid 

Abdurrahmân 

Efendi 

Rumeli 

kadıʻaskerligi 

pâyesiyle 

nâkibü’l-

eşrâf 

Kaza-ı 

Begbazarı 

6 L 1067 / 18 

Temmuz 1657 

Arpalık 

Mevlânâ 

Beyâni Ahmed 

Efendi 

Kaza-ı Edirne Kaza-ı 

İstanbul 

16 L 1067/ 28 

Temmuz 1657 

Pâye tevcihi 
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Mevlânâ 

Mahmûd 

Efendi 

Kaza-ı Sakız Kaza-ı Bosna 6 L 1067 / 18 

Temmuz 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Ebû’s-su‘ûd-

zâde Mehmed 

Sadık Efendi 

Mekke-i 

mükkereme 

kadısı 

Kaza-ı 

Ayıntab 

12 L 1067 / 24 

Temmuz 1657 

Arpalık 

Mevlânâ 

Abdullah 

Efendi 

İstanbul 

Kadısı 

Kaza-ı 

Begbazarı 

12 L 1067/ 24 

Temmuz 1657  

Tayin 

Hasan-zâde 

Mevlânâ Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

İstanbul 

kazasından 

maʻzûl 

Kaza-ı 

Mudanya 

12 L 1067/ 24 

Temmuz 1657 

Arpalık 

İmâm-zâde 

Mevlânâ 

Abdullah 

Efendi 

Mekke-i 

mükerreme 

pâyesiyle 

Medine-i 

münevverede

n maʻzûl 

Kaza-ı 

Üsküdar 

6 L 1067 / 18 

Temmuz 1657 

Tayin 

Bâlî Ahmed 

Efendi 

Edirne Kadısı Kaza-ı 

İstanbul 

6 L 1067 / 18 

Temmuz 1657 

Pâye Tevcihi 

Muharrem-

zâde Mevlânâ 

Ahmed Efendi 

Edirne Kadısı Kaza-ı 

İstanbul  

6 L 1067 / 18 

Temmuz 1657 

Tayin 

Seyyid 

Abdurrahmân 

Efendi 

Nâkibü’l-

eşrâf Rumeli 

kadıʻâskerligi 

pâyesiyle 

mutasarrıf  

Kaza-ı 

Ayıntab 

17 L 1067 / 29 

Temmuz 1657  

Arpalık 

(   ) (   ) Kaza-i (   ) 18 L 1067 / 30 

Temmuz 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Ramazân 

Efendi 

Konya Kadısı Kaza-ı Sarây 

(...?)32 

25 L 1067 / 6 Ağustos 

1657 

Sadaka 

[Arpalık] 

Nureddin 

Ahmed Efendi 

Bosna 

Kazasından 

maʻzûl 

Kaza-ı 

Kayseriyye 

5 ZA 1067 / 15 

Ağustos 1657 

Hatt-ı hümâyûn-

ı saʻâdet-makrûn 

ile Tayin 

Bağdâdi 

Mevlâna 

Ahmed Efendi 

Kudüs-ü şerîf 

kazası 

pâyesiyle 

sâbıka Bosna 

kadısı 

Kaza-ı 

Kayseriyye 

Evâil-i zilkade 1067 / 

11-20 Ağustos 1657 

Medine-i 

münevvere 

pâyesiyle Tayin 

                                                 

32 Metnin tahrifinden dolayı okunanamıştır. 
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Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Girit 

cezîresine 

hâlâ ordu 

kadısı 

Kaza-ı Retme Evâil-i Z 1067/ 10-19 

Eylül 1657 

Gurre-i Rebîü’l-

evvel 1068 / 

Aralık-Ocak 

1657- 1658 

tarihinden 

itibaren zabt 

eylemek üzere 

Tayin 

Mevlânâ Abdi 

Efendi 

İstanbul 

kazâsı 

pâyesiyle 

sâbıka 

Burusa kadısı 

Kaza-ı Edirne 17 Z 1067 / 26 Eylül 

1657 

Hatt-ı Hümâyûn 

ile Tayin 

Seferli-zâde 

Mevlânâ 

Ebû’s-su‘ûd 

Efendi 

Sâbıka 

Edirne kadısı 

Kaza-ı 

İstanbul 

17 Z 1067 / 26 Eylül 

1657 

Hatt-ı Hümâyûn 

ile Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Sâbıka 

Hâtûniyye 

kadısı 

Kaza-ı 

Erzurum 

Evâhir-i Z 1067 / 30 

Eylül-8 Ekim 1657  

21 Zilhicce 

1067 / 30 Eylül 

1657 tarihinden 

itibaren geçerli 

olmak üzere 

Tayin 

Bâlî-zâde 

Mustafa 

Efendi 

Sâbıka 

Şeyhüʻl-

islâm 

Kaza-ı 

Yanbolı 

19 Z 1067 / 28 Eylül 

1657 

Arpalık 

Taceddin-zâde 

Ali Efendi 

Edirne’de 

Sultân Selim 

medresesine 

tâbiʻ 

Kaza-ı Filibe 19 Z 1067 / 28 Eylül 

1657 

Hatt-ı hümâyûn 

ile Tayin  

Mevlânâ 

Hasan Efendi 

Sâbıka 

Edirne Kadısı 

Kaza-ı 

Mudurnı 

19 Z 1067 / 28 Eylül 

1657 

Hatt-ı Hümâyûn 

ile Arpalık 

Paşmakcı-zâde 

Mevlânâ Nuh 

Efendi 

Sâbıka Maraş 

kuzâtası 

Kaza-ı 

Kütahya 

Evâil-i M 1068 / 19-

28 Ekim 1657 

[Gurre-i 

Muarrem’de 

zabt etmek 

üzere] Tayin 

Mevlânâ 

Mahmûd 

Efendi 

Hâlâ Kütahya 

kuzâtası 

Kaza-ı Maraş Evâil-i M 1068 / 19-

28 Ekim 1657 

[Gurre-i 

Muarrem’de 

zabt etmek 

üzere] Tayin 

Mevlânâ 

Beyâni Ahmed 

Efendi 

Sâbıka 

İstanbul 

kadısı 

Kaza-ı Birgi Evâsıt-ı M 1068 / 19-

28 Ekim 1657 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Hânefi Efendi 

Sâbıka 

Şeyhü’l-

islâm 

Kaza-ı 

Güzelhisâr 

16 M 1068 / 24 Ekim 

1657 

Arpalık 
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Menteş-zâde 

Ahmed Efendi 

Sâbıka 

Mekke-i 

mükerreme 

kadısı 

Kaza-ı Keşan  16 M 1068 / 24 Ekim 

1657 

Arpalık 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Sâbıka 

Burusa kadısı 

Kaza-ı Mısır .... [Gurre-i 

Muharrem 1068 

/ Ekim-Kasım 

1657 tarihinde 

zabt etmek 

üzere] Tayin 

Bostan-zâde 

Ahmed Efendi 

Sâbıka 

İstanbul 

kadısı 

Kaza-ı Şam-ı 

Şerîf 

.... [Gurre-i 

Rebî‘ülevvel 

1068 / Aralık-

Ocak 1657-1658 

tarihinde zabt 

etmek üzere] 

Tayin 

Mevlânâ 

Hasan Efendi 

Sâbıka İzmid 

kadısı 

Kaza-ı 

Kudüs-i Şerîf 

....  Tayin 

Mevlânâ 

Hüsam-zâde 

Abdulrâhman 

Efendi 

Sâbıka 

Şeyhü’l-

islâm 

Kaza-ı 

Medine-i 

Münevvere 

... Kendisi vardığı 

vakit zaptetmek 

üzere tayin 

Ebû’s-su‘ûd-

zâde Mevlânâ 

Mahmed Sadık 

Efendi 

Sâbıka 

Mekke-i 

mükerreme 

kadısı 

Kaza-ı Galata  ..... Tayin 

Mevlânâ 

Muʻid Mustafa 

Efendi 

Sâbıka 

Mekke-i 

mükerreme 

kadısı 

Kaza-ı Filibe ..... Burusa 

pâyesiyle Tayin 

Baldır-zâde 

Mevlânâ Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

Hâlâ Konya 

kadısı 

Kaza-ı 

Trablus 

..... [Gurre-i 

Rebîʻülâhir 

1068 / Ocak-

Şubat 1658 

tarihinde zabt 

etmek üzere] 

Tayin 

Mevlânâ 

Hasan Efendi 

Sâbıka 

Trablus 

kadısı 

Kaza-ı Konya ..... [Gurre-i 

Rebî‘ülevvel 

1068 /Aralık-

Ocak 1657 

tarihinden 

itibaren] Tayin 

Paşmakçı-zâde 

Efendi 

Kazâ-i Maraş 

kadısı 

Kaza-ı Maraş ..... Tayin 

Menteş-zâde 

Mevlânâ 

Ahmed Efendi 

Sâbıka 

Mekke-i 

mükerreme 

Kaza-ı Tire .... Tayin 
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kadısı 

Mevlânâ 

Râmazan 

Efendi 

Sâbıka 

Konya kadısı 

Kaza-ı 

Kirmen 

.... Tayin 

Mevlânâ 

Abdülkādir 

Efendi 

Sâbıka 

Edirne kadısı 

Kaza-ı 

Dimetoka 

maʻa Dağardı 

kazası 

.... Arapalık 

Sadi-zâde 

Mevlânâ (   ) 

Efendi 

Sâbıka Sakız 

kadısı 

Kaza-ı Vize ..... Tayin 

Merhaba-zâde 

Mevlânâ 

Ahmed Efendi 

Sâbıka 

Burusa kadısı 

Kaza-ı 

Pınarhisâr 

.... Tayin 

 Mevlânâ 

Ahmedi-zâde (   

) Efendi 

Yıldırım Hân 

medresesinde

n maʻzûl 

Kaza-ı Hânya  .... Tayin 

Abdülrâhim 

Efendi zâde 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Sâbıka 

Anatolı 

kadıʻaskeri 

Kaza-ı 

Güzelhisâr 

.... Arpalık 

Paşmakcı-zâde 

Mevlânâ Nuh 

Efendi 

Sâbıka Maraş 

kadısı 

Kaza-ı 

Kütahya 

11 M 1068 / 19 Ekim 

1657 

[Gurre-i 

Muharrem 1068/ 

Ekim-Kasım 

1657 tarihinden 

itibaren] Tayin 

Mevlânâ 

Mahmûd 

Efendi 

Hâlâ Kütahya 

kadısı 

Kaza-ı Maraş 11 M 1068 /19 Ekim 

1657 

[Gurre-i 

Muharrem 1068/ 

Ekim-Kasım 

1657 tarihinden 

itibaren] Tayin 

Abdülfatih 

Efendi 

Sâbıka 

Edirne kadısı 

Kaza-ı 

İstanbul 

8 S 1068 / 15 Kasım 

1657 

Azil 

Sağrak-zâde 

Mevlânâ 

Ebû’s-su‘ûd 

Efendi 

Sâbıka 

İstanbul 

kadısı 

Kaza-ı 

Uzunca Ova 

Hasköy 

11 S 1068 / 18 Kasım 

1657  

Arpalık 

 

2.3. Medrese Tevcîhatı 

Osmanlı devletinde İslâm eğitim sisteminin temel kurumu medreselerdir. İslami 

kimliği sebebiyle sadece müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumu özelliğindedir. 33  

                                                 

33 M. İpşirli (2003). “Medrese”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 28, s. 327. 
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Osmanlı Devletinin ilk medresesi OrHân Bey döneminde İznik’in fethinin ardından 

kurulan OrHâniye Medresesidir. Ardından I. Murad, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed, II. 

Murad dönemlerinde Bursa’da inşaa edilen medreseler ile şehir ilim merkezi haline getirildi. 

II. Murad döneminde Edirne de kurulan Dârülhadis Medresesi, Sahn-ı Semân medreseleri 

yapılıncaya kadar en yüksek Osmanlı medresesi kabul edilmiştir34. Medreseler, Fatih Sultan 

Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirilen düzenlemelerle 

geliştirilmişlerdir. Fatih Sultan Mehmed devrinde Sahn-ı Seman Medreselerinin açılması ile 

birlikte medrese derecelendirilmesi sisteminde yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu 

derecelendirilme; Haşiye-i Tecrid (Yirmili), Miftah (Otuzlu), Kırklı, Hariç, Dâhil ve Sahn-ı 

Seman şeklindedir. II. Bayezid devrine gelindiğinde derecelendirme sistemine altmışlı 

medreseler de eklenmiştir. Kanuni döneminde ise medreseler; İbtida-i Hariç, Hareket-i Hariç, 

İbtida-i Dâhil, Hareket-i Dâhil, Muvassıla-i Sahn, Sahn-ı Seman, İbtida-i Eletmişli, Hareket-i 

Eletmişli, Muvassıla-i Süleymaniye, Hamis-i Süleymaniye, Süleymaniye ve Daru’l-Hadis 

şeklinde sıralanmışlardır 35.  

Osmanlı Devletinin kuruluşundan XVI. Yüzyıla gelene kadar bütün medreselerin 

müderris tayinleri kazaskerlerin Padişaha arzı ile gerçekleşirdi. XVI. Yüzyılın ortalarından 

itibaren Hâşiye-i tecrid, Miftah ve kırklı medreselerin müderris tayinleri kazasker, kırk 

akçeden yukarı medreselerin müderris tayinleri de şeyhülislamın inhası, vezir-i azamın arzı ile 

yapılmaya başlanmıştır36. XIX. yüzyıldan itibaren medrese teşkilâtı meşihat makamına 

devredilmiştir37. 

Defterde dikkat çeken bir diğer eğitim müessesi, buk‘alardır. Buk‘a terimi, İslâm 

coğrafyasında zaviye, imaret, külliye, medrese gibi pek çok farklı manada kullanılmıştır38. 

Osmanlı Devleti eğitim sistemine bukʻalar günlük 20 akçeden daha alt statüde kalan 

medreseler için kullanılmaktadır. “Bukʻalık” kelimesi ise bir müderrisin emekliliği geldiğinde 

ona “ber-vech-i tekaʻüd” yani emeklilik gereği verilen medreseyi kast etmektedir.  

Defterin geneline bakıldığında bukʻa medreseleriyle ilgili tevcihat kayıtlarına nadiren 

rastlanılmıştır. Bunun sebebi olarak da bukʻa medreselerine tayin edilen müderrislerin 

                                                 

34 Mehmet İpşirli, agm, s.327, Ayrıca bk. E. İhsanoğlu (1999). Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri. 

Osmanlı Medeniyeti Tarihi, c.1, s. 235. 
35 T. Karakök (2013). Yükseköğretim Kurumu Olarak Osmanlı’da Medreseler: Bir Değerlendirme. 

Bartın University Journal of Faculty of Education, 2 (2) s. 217. 
36 İ. H. Uzunçarşılı (1988). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. TTK, s.59. Ayrıca bk., M. İpşirli 

(2006). “Müderris”, TDV İslam Ansiklopedisi,  c. 31, s. 468-470. 
37 Mehmed İpşirli, agm, s. 329. 
38 M. İpşirli (1992). “Bukʻa”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 6, s. 386. 
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tevcihatının kadıasker arzı ile gerçekleştirilmesi olduğu düşünülmektedir. Padişaha arz edilen 

bukʻa tevcihatları deftere kayd edilmiştir. Ruznamçe defterlerine kayıt edilen atamalar, 

padişaha yapılan arz sonucu gerçekleşmekteydi. Bukʻa medreselerine yapılan atamalarda arz 

şartı aranmadığı için bu kayıtlar mevcut değildir39. 

Defterde, medrese ve buk‘alara dair tevcîhat, tayin, ibka/mukarrer, te’bîd, izn-i bi’l-

iftâ (fetva verme yetkisinin verilmesi), hareket-i misliyye (bir müderrisin aynı pâye ile başka 

bir medreseye tayini) şeklinde yapılmıştır. 

Transkript edilen defterde medrese ve buk‘alık tevcihatına dair 168 adet kayıt 

bulunmaktadır. 

Tablo 2. 3: Medrese Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı        Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tayin Tarihi  

İsmaʻîl ... Medrese-i 

Şifâiyye/ 

Kayseriyye 

26 Ş 1067 / 9 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Fâzıl 

Mehmed 

Efendi 

hâlâ kayseriyye 

müftî 

Medrese-i 

Huand / 

Kayseriyye 

26 Ş 1067 / 9 

Haziran 1657 

Tayin 

İbrâhîm Medrese-i 

Mihaliye 

Medrese-i 

Mihaliye / 

Ayıntab 

29 Ş 1067 / 12 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Medrese-i 

Merhûm Sultân 

Mehmed Hân 

Medrese-i 

Merhûm Sultân 

Mehmed Hân / 

Merzifon 

5 N 1067 / 17 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mahmûd-

zâde Monlâ 

Mehmed 

Efendi 

Mollâ Yegân 

Medresesi 

müderrisi 

Medrese-i Gāzî 

Hüdâvendigâr / 

Burusa  

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657  

Tayin 

Mevlânâ 

Seyyid ( ) 

Efendi 

Yıldırım Hân 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Monlâ Yegân / 

Burusa  

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Kâmrân-zâde 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Yıldırım Hân 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Yıldırım Hân / 

Burusa 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Medrese-i 

mezbûreden bî-

vech azl 

Medrese-i 

Câmi‘ Ardı / 

Edirne 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

                                                 

39 Y. Bayezıt (2017). Osmanlı Eğitim Sistemi İçerisinde Bukʻa Medreselerinin Yeri. F. Aydın, M. 

Zengin,   K. Cevherli & Y. Kaymaz (Ed.). Uluslararası Osmanlı Medreseleri Sempozyumu, s. 49. 
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Mevlânâ 

Hüseyin 

Efendi 

Medrese-i 

Serrâciyye’den 

maʻzûl 

Medrese-i 

Serrâciyye / 

Edirne 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

İbka 

Kasım 

Çavuş-zâde 

Mevlânâ es-

Seyyid 

Mehmed 

Efendi 

Nişancı Çelebi 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i Ali 

Kuşcı 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Abdülkerîm 

Medrese-i Şarâb-

sâlâr’dan maʻzûl 

Medrese-i 

Şarâb-sâlâr / 

Ürgüb 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

İbka 

Mevlânâ 

İlyâs Efendi 

Dâhil ile 

medreseden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Sâhibiyye / 

Kayseriyye 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Abdürrezzâk 

Efendi 

Gıyâsiyye 

Medresesi 

müderrisi 

Medrese-i Melik 

Eredna/ 

Kayseriyye 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Diyârbekir Dâvud 

Paşa 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Gıyâsiyye / 

Kayseriyye 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Veys Efendi 

Üsküdar’da 

Mihrîmâh 

müderrisi 

Medrese-i 

Sultân Selîm 

Hân 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Abdullah 

Efendi 

Dârü’l-hadîs-i 

Sinân Paşa 

müderrisi 

Medrese-i 

Mihrîmâh/ 

Üsküdar 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Hasan Efendi 

Pîr [Mehmed] 

Paşa müderrisi 

Medrese-i 

Siyâvuş Paşa 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Abdülcelîl 

Efendi 

Abdüsselâm 

müderrisi 

Medrese-i [Pîr] 

Mehmed Paşa / 

Üsküdar 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Hüseyin 

Efendi 

..... Medrese-i Gāzî 

Evrenos 

9 N 1067 / 21 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

..... Medrese-i Melik 

Fahreddîn / 

Malatiyye 

8 N 1067 / 20 

Haziran 1657 

Buk‘alık vechi 

üzere tayin 

Mevlânâ 

Abdurrahmân 

Efendi 

..... Medrese-i 

Küçük Ağa / 

Amasiyye 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

..... Medrese-i İlyas 

Beg / Balat 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mustafa ..... Medrese-i Melik 

Fahreddîn / 

Malatiyye  

8 N 1067 / 20 

Haziran 1657 

Buk‘alık vechi 

üzere tayin 
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Hüseyin 

Efendi 

.... Medrese-i 

Evrenos Gāzî / 

Yenice-i Karasu 

9 N 1067 / 21 

Haziran 1657 

Tayin 

Şeyh 

Mehmed 

Medrese-i 

Mehmed Paşa 

müderrisi 

Medrese-i 

Mehmed Paşa / 

Amasiyye  

12 N 1067 / 24 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Balat ve İlyâs Beg 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Karakadı / Tire  

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Şeyh 

Mehmed 

Mehmed Paşa 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Mehmed Paşa / 

Amasiyye 

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Abdullah 

Efendi 

Medrese-i Ahmed 

Çavuş müderrisi 

Medrese-i 

Abdullah Ağa / 

Üsküdar  

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

tayin 

Mevlânâ 

Abdülkādir 

Efendi 

Sâniye-i Mesîh 

Paşa 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Tevkîʻî Ca’fer 

Çelebi 

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

..... Medrese-i 

Hâtûniye / 

Erzurum  

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Buk‘alık üzere 

tayin 

Mevlânâ Velî 

Efendi 

İzn-i bi’l-iftâ ile 

Ahmediye 

medresesinde 

maʻzûl 

Medrese-i 

Ahmediye / 

Erzurum  

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Tayin  

Mahmûd-

zâde 

Mevlânâ (   ) 

Efendi 

Hasan Paşa 

medresesinde 

maʻzûl 

Medrese-i 

Efdâliye / 

İstanbul  

29 Ş 1067 / 12 

Haziran 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

tayin 

Mevlânâ 

İbrâhîm 

Efendi 

Sâbıka 

Geçütviran 

Zâviyesi 

Medrese-i 

Merhûm 

Yıldırım Hân 

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Hareket-i 

misliyye ve izn-i 

bi’l-iftâ ile tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

erbâb-ı 

istihkakdan 

kazâdan maʻzûl 

Medrese-i 

Ahmed Ağa 

10 N 1067 / 22 

Haziran 1657 

Hâric ile tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Mûsıla-ı Sahn 

olmak üzere 

Efdâliye 

müderrisi 

Medrese-i 

Sekbân Ali 

10 N 1067 / 22 

Haziran 1657 

Tayin 

İstoli 

Mehmed 

Efendi 

... Medrese-i 

Selîmiyye / 

Şam-ı Şerîf 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

bukʻalık ve 

te’bîd ü tekaʻüd 

üzere Tayin 

Muharrem-

zâde 

Mevlânâ (  ) 

Efendi 

Nişâncı Paşa-yı 

Atîk müderrisi 

Medrese-i 

Mehmed Paşa / 

Üsküdar 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

tayin 

Mevlânâ 

İbrâhîm 

Ümmü’l-ve[led] 

müderrisi 

Medrese-i 

Nişâncı Paşa-yı 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 
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Efendi Atîk 

Mevlânâ Ali 

Efendi 

Eyyûb’de Ferhâd 

müderrisi 

Medrese-i 

Ümmü’l-veled 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Seyyid 

Mahmûd 

Efendi 

Üsküdar’da [Pîrî] 

Mehmed Paşa 

medresesinde 

maʻzûl 

Medrese-i 

Ferhâd Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Hâfız müderrisin 

Konevî 

Medrese-i Pîrî 

[Mehmed] Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin  

Mevlânâ 

Abdullah 

Efendi 

Cânbâziyye 

müderrisi 

Medrese-i Hâfız 

Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

tayin 

Mevlânâ 

Abdulgaffâr 

Efendi 

Mesîh Paşa-yı 

Sâniyye müderrisi 

Medrese-i 

Dârü’l-hadîs 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Çavuş-zâde 

Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

Medrese-i Mesîh 

Paşa’dan maʻzûl 

Medrese-i 

Mesîh Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

Medrese-i Haydar 

Paşa müderrisi 

Medrese-i 

Dârü’l-hadîs-i 

Sinân Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ (  ) 

Efendi 

Medrese-i 

Merdumiyye 

müderrisi 

Medrese-i 

Haydar Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Mehmed 

Efendi-zâde 

Mevlânâ (  ) 

Efendi 

Medrese-i 

Efdâliye’den 

maʻzûl 

Medrese-i 

Merdumiyye 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

İshâk-zâde 

Mevlânâ (  ) 

Efendi 

Mûsıla-ı Sahn 

olmak üzere Emre 

Hâce müderrisi 

Medrese-i Kılıç 

Ali Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Medrese-i Hâdım 

Hasan Paşa 

müderrisi 

Medrese-i Emre 

Hâce 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Kebîr-zâde 

Mevlânâ (   ) 

Efendi 

Medrese-i Fatıma 

Hânım müderrisi 

Medrese-i 

Hâdım Hasan 

Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Dâhil ile Tayin 

Abdullah 

Efendi-zâde 

Mevlânâ (  ) 

Efendi 

Medrese-i 

Abdullah Ağa 

müderrisi 

Medrese-i 

Fatıma Hânım 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Abdurrahîm 

Efendi 

Medrese-i Üç 

Şerefeli’den 

maʻzûl 

Medrese-i Üç 

Şerefeli / Edirne  

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Bâlî-zâde 

Mevlânâ (  ) 

Efendi 

Medrese-i Üç 

Şerefeli’den 

maʻzûl 

Medrese-i 

Halebiyye 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 
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Yahyâ-zâde 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

Medrese-i 

Halebiyye’den 

maʻzûl 

Medrese-i 

Taşlık 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Abdülhalîm 

[Efendi] 

Taşlık 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Mahmûd Paşa / 

Hasköy 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i 

Dilâver Paşa 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

Kütahiyye’de 

Timurtaş 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Yıldırım Hân / 

Balıkesri 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

İzn-i bi’l-iftâ ile 

tayin 

Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

Medrese-i 

Cemâleddîn 

müderrisi 

Medrese-i 

Cemâleddîn / 

Kengiri 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i 

Çoban Beg maʻa 

Şadi Beg / 

Boyabad 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Halîl Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i 

Çengâl / Sart 

tabîʻi Kastamonı 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

Ca’fer Çelebi 

dârü’l-hadîs 

Hüsrev Kethüdâ 

müderrisi 

Medrese-i 

Cânbâziyye 

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Dâhil ile Tayin 

İlyas Efendi Sâbıka bukʻalık 

üzere (   ) 

medresesinde 

maʻzûl 

Medrese-i 

Nizâmiyye / 

Konya 

19 N 1067 / 1 

Temmuz 1657 

Hâric elli iʻtibârı 

ile Tayin 

Mevlânâ 

Seyyid 

Mahmûd 

Efendi 

Üsküdar’da [Pîrî] 

Mehmed Paşa 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Tevkiʻî Caʻfer 

Çelebi 

19 N 1067 / 1 

Temmuz 1657 

Mehmed Paşa 

Medresesi 

açıldıkda, 

hâreket-i misliye 

ile Tayin 

Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

Sânîye-i Mesîh 

Paşa 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Ferhâd Paşa 

19 N 1067 / 1 

Temmuz 1657 

Hâric hâreket-i 

misliyesiyle ile 

Tayin 

Hâcı 

Mehmed 

sâbıka 

Bağdadiyye 

müderrisi 

Medrese-i 

Kadriye / 

Kudüs-i Şerîf 

20 N 1067 / 2 

Temmuz 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Dervîş 

Efendi 

Medrese-i Uyran-

zâde Mehmed 

Beg Müderrisi 

Medrese-i 

Uyran-zâde 

Mehmed Beg / 

İpek 

20 N 1067 / 2 

Temmuz 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Hamâmî- Medrese-i Hâce Medrese-i Hâce 24 N 1067 / 6 19 Receb 1067 / 
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zâde 

Mehmed 

Efendi 

Zeyneddîn Efendi Zeyneddîn 

Efendi / İstanbul  

Temmuz 1657 3 Mayıs 1657 

tarihinde verilen 

ruʻûsı zâyiʻ 

olmakla hâric ile 

virilmek 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

... Medrese-i 

İsfendiyâr / 

Boyâbâd 

24 N 1067 / 6 

Temmuz 1657 

6 Rebiülahir 

1605 / 13 Şubat 

1655 günü 

mahlûl 

olundukda Çeki 

ve Kâfir Sökisi 

mezraʻası dahi 

ilhâk olunup 

bukʻalık üzere 

Tayin  

Mevlânâ 

Ebû’s-su‘ûd 

Efendi 

Tire’de Karakadı 

Medresesi’nden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Selçukiyye / 

Vize 

24 N 1067 / 6 

Temmuz 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Yahyâ Efendi 

Sofya’da Siyâvuş 

Paşa 

Medresesi’ne 

hareket-i misliyye 

ile mutasarrıf 

Medrese-i 

Mehmed Paşa / 

Sofya 

25 N 1067 / 7 

Temmuz 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Hâfız Şa‘bân 

Efendi 

Medrese-i Şeyh 

Abdülkâdir’den 

maʻzûl 

Medrese-i Şeyh 

Abdülkādir 

25 N 1067 / 7 

Temmuz 1657 

Hâric elli ile 

girü Mukarrer 

Mevlânâ 

İbrâhîm 

Efendi 

Süleymâniye 

pâyesi ile Yaʻkūb 

Ağa Medresesi 

mutasarrıfı 

Medrese-i 

Yaʻkūb Ağa / 

Kastamonı 

25 N 1067 / 7 

Temmuz 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Seyyid 

Yahyâ 

Şâm-ı Şerîf’de 

dâhil ile 

Kameriyye 

müderrisi 

Medrese-i 

Adraviyye / Şam 

25 N 1067 / 7 

Temmuz 1657 

Dâhil ile Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed bin 

Halîl 

Buk‘alık ile 

Şâm’da 

Kameriyye 

Medrese-i 

Kameriyye / 

Şam 

25 N 1067 / 7 

Temmuz 1657 

Tayin 

Mevlânâ es-

Seyyid 

Mehmed 

Efendi 

... Medrese-i Şeyhî 

Çelebi 

27 N 1067 / 9 

Temmuz 1657 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Sâbıka Medrese-i 

Merhûm Sultân 

Mehmed Hân’da 

müftî 

Medrese-i 

Merhûm Sultân 

Mehmed Hân / 

Merzifon  

7 L 1067 / 19 

Temmuz 1657 

İbka ve 

Mukarrer 
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Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

.... Medrese-i Ömer 

Beg / Tırhala 

Medrese-i Faik 

Paşa / Narde 

10 L 1067 / 22 

Temmuz 1657 

Sulbi-oglı 

Mevlânâ Ahmed 

Efendi fâriğ 

olmağla 

bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

İbrâhîm 

Efendi 

Medrese-i 

Veliüddin’de 

haric elli ile 

müderrisi 

Medrese-i 

Veliüddin / 

Burusa 

11 L 1067 / 23 

Temmuz 1657 

İsa beg 

Medresesi 

açıldığında 

hareket-i 

misliyye ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Hâlâ Hân 

hazretlerinin 

kadıʻâskeri 

Medrese-i 

Mengli Giray 

Hân / 

Bahçesaray 

12 L 1067 / 24 

Temmuz 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Fazıl Ali 

Beg-zâde 

Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

Medrese-i 

Süleymân Şâh’da 

sahn itibarıyla 

mutasarrıf 

Medrese-i 

Süleymân Şâh / 

İznik 

13 L 1067 /  25 

Temmuz 1657 

Mûsıla-ı 

Süleymâniye 

iʻtibârıyla Tayin 

Mevlânâ 

Abdüsselâm 

Efendi 

Medrese-i 

Ferhâdiyye’de 

izn-i [bi’l-]iftâ ile 

mutasarrıf 

Medrese-i 

Ferhâdiyye / 

Kefe 

14 L 1067 / 26 

Temmuz 1657 

Mûsıla-ı Sahn 

iʻtibârıyla Tayin 

Mevlânâ 

Bekir Efendi 

... Medrese-i 

Sunguriye / 

Ayıntab 

17 L 1067 / 29 

Temmuz 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin  

Mevlânâ 

Veliyüddin 

Medrese-i Şeyh 

Hoşşik’de te’bid 

ve tekaʻüd 

mutasarrıf 

Medrese-i Şeyh 

Hoşşik / 

Darende 

17 L 1067 / 29 

Temmuz 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

... Medrese-i Ömer 

Beg / Tırhala 

Medrese-i Faik 

Paşa / Narde 

19 L 1067 / 31 

Temmuz 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

... Medrese-i Ömer 

Beg / Tırhala 

Medrese-i Faik 

Paşa / Narde 

24 L 1067 / 5 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Seyyid 

Mahmûd 

Efendi 

Mağnisa’da Sinân 

Beg medresesi 

müderrisi 

Medrese-i 

Tekye / Mağnisa  

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Dâhil ile Tayin 

Mehmed 

Efendi 

Birgi’de Mehmed 

Beg medresesi 

müderrisi 

Medrese-i Sinân 

Beg / Mağnisa 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Hareket-i 

misliye ile 

Tayin 

Mevlânâ âlim Mehmed Beg Medrese-i 25 L 1067 / 6 Tayin 
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Mehmed 

Efendi 

medresesinden 

maʻzûl  

Mehmed Beg / 

Birgi  

Ağustos 1657 

Mevlânâ Ali 

Efendi 

Bayram Beg 

Medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Bayram Beg / 

Bağdad 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Mevlânâ 

İbrâhîm 

Medrese-i Taş 

maʻa Şadiyye 

müderrisi 

Medrese-i 

Bektutiyye / 

Maraş 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Dâhil ile Tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Maraş’da 

Bağdadiyye 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i Taş 

maʻa Şadiyye 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Mûsıla-ı Sahn 

olmak üzere izn-

i bi’l-iftâ ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Medrese-i 

Süleymâniyye 

müderrisi  

Medrese-i 

Süleymâniyye / 

Kâbe-i 

Mükerreme 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Tekaʻüd ile 

Tayin 

Kapudan-

zâde 

Mevlânâ (   ) 

Efendi 

Sâhn pâyesiyle 

izn-i bi’l-iftâ ile 

müderris 

Medrese-i (   ) / 

Belgrad 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Altmış pâyesiyle 

Tayin 

Mevlânâ İvâz 

Efendi 

Medrese-i Maktûl 

İbrâhîm Paşa 

müderrisi 

Medrese-i 

Maktûl İbrâhîm 

Paşa / Hazergrad 

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Edirne’de 

Süleymân Çavuş 

Medrese’sinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Samut Baba / 

Urla  

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

tayin 

Mevlânâ 

Mustafa 

Hareket-i 

misliyye ile 

Medrese-i Saniye-

i Mahmûd Paşa 

müderrisi 

Medrese-i 

Saniye-i 

Mahmûd Paşa 

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Medrese-i Şeyh 

Habib müderrisi 

Medrese-i 

İsmâʻîlyye / 

Begşehir 

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Velîyüddin 

Medrese-i Şeyh 

Hoşşik’de te’bid 

ve tekaʻüd 

mutasarrıf 

Medrese-i Şeyh 

Hoşşik / 

Darende 

27 L 1067 / 8 

Ağustos 1657 

Te’bîden tayin 

Mevlânâ 

Seyyid Ali 

Efendi 

.... Medrese-i 

Nizâmiyye / 

Konya  

28 L 1067 / 9 

Ağustos 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Receb 

Medrese-i 

Yıldırım Hân’dan 

maʻzûl 

Medrese-i 

Yıldırım Hân / 

Alaşehir  

29 L 1067 / 10 

Ağustos 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Memi-zâde 

Mevlânâ 

Mehmed 

Alaşehirde 

Yıldırım Hân 

Medrese’sinden 

maʻzûl 

Medrese-i Fâik 

Paşa / İzmir 

29 L 1067 / 10 

Ağustos 1657 

Tayin 
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Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i Firûz 

Beg / 

Sarâybosna 

2 Za 1067 / 12 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mevlânâ el-

Hâcı Ahmed 

Efendi 

Kazâdan fâriğ Medrese-i Yeşil 

Ahi / Angara 

2 Za 1067 / 12 

Ağustos 1657 

Hâric elli ile 

Mevlânâ 

Muslı Efendi 

Medrese-i 

Torumtay’dan 

maʻzûl 

Medrese-i 

Torumtay / 

Amasiyye 

2 Za 1067 / 12 

Ağustos 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Hızır Efendi 

Vezîr-i â‘zam 

hazretlerinin 

imâmetleri 

hidmetinde 

Medrese-i 

Burgos / Kavak 

2 Za 1067 / 12 

Ağustos 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Âlim Efendi 

Mehmed Beg 

medresesinden 

maʻzûl  

Medrese-i 

Mehmed Beg / 

Birgi  

3 Za 1067 / 13 

Ağustos 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i 

Ahmed Çavuş / 

İstanbul 

5 Za 1067 / 15 

Ağustos 1657 

Hâric elli ile 

Tayin  

Abdülkādir ... Bukʻalık-ı 

Medrese-i 

Atabekiyye 

Civaniyye / 

Halep 

7 Za 1067/ 17 

Ağustos 1067 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Mahmûd 

Efendi 

Veled Beg 

Medresesinde 

Müderris  

Medrese-i Veled 

Beg / Mağnisa 

10 Za 1067 / 20 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

Bağdadiyye-i 

Kübrâ Medresesi 

müderrisi 

Medrese-i 

Bağdadiyye-i 

Kübrâ / Maraş  

11 Za 1067 / 21 

Ağustos 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

İbrâhîm 

Efendi 

Yıldırım Hân 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Yıldırım Hân / 

Balıkesri 

11 Za 1067 / 21 

Ağustos 1657 

İbka ve 

Mukarrer  

Hoca-zâde 

Mevlânâ 

Seyyid (   ) 

Efendi 

GevherHân 

Sultân medresesi 

müderrisi 

Medrese-i 

Sultâniyye / 

Burusa 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Mûsıla-ı 

Süleymâniyye 

olmak üzere 

Tayin 

İvâz 

Abdullah 

Efendi zâde 

Altmış ile 

Gazanfer Ağa 

medresesi 

müderrisi 

Medrese-i 

GevherHân 

Sultân / İstanbul  

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

Tayin  

Müʻezzin-

zâde 

Mevlânâ 

Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

Mûsıla-ı Sahn 

olmak üzere 

Sinân Paşa 

medresesi 

müderrisi 

Medrese-i 

Gazanfer Ağa 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

Tayin 



22 

 

Mevlânâ 

Abdûlçelebi 

Efendi 

Dâhil ile 

Abdülselâm 

medresesi 

müderrisi 

Medrese-i Sinân 

Paşa 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Mûsıla-ı Sahn 

Hareket-i 

misliyye ile 

Tayin 

Abdullah 

Efendi-zâde 

Mevlânâ 

Abdülrâhim 

Efendi 

Edirne’de üç 

şerefeli medresesi 

müderrisi 

Medrese-i 

Abdüsselâm 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Tayin 

Gümüş ayak-

ı-zâde 

Mevlânâ (   ) 

Efendi 

Edirne de 

Câmiardı 

medresesi 

müderrisi 

Medrese-i Üç 

Şerefeli / Edirne 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Abdülhâlim 

Efendi 

Dâhil ile Taşluk 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i Câmi 

Ardı / Edirne 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mevlânâ (   ) 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i 

Aydın Paşa / 

İstanbul 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

İsmaʻîl 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i 

Ahmed Çavuş / 

İstanbul 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Seyyid 

Hüseyin 

Efendi 

Şam’da vâki‘ 

Nasriye-i 

Civaniyye 

Müderrisi 

Medrese-i 

Farisiyye / Şam-

ı Şerîf 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Şam’da vâki‘ 

Farisiyye 

müderrisi 

Medrese-i 

Nasriye-i 

Civaniyye / 

Şam-ı Şerîf 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i 

Mukaddemiyye 

/ Haleb  

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Osmân 

Efendi 

.... Medrese-i 

Ahmed Beg / 

Yenice-i Vardar 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i Ayn 

Ali / Mağnisa 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Hamza 

Yakaçadır 

medresesine 

bukʻalık üzere 

mutasarrıf 

Bukʻalık-ı 

Medrese-i 

Yakaçadır / 

Manavgad 

29 Za 1067 / 8 

Eylül 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Seyyid 

Ahmed 

Medrese-i Sultân 

Mehmed Hân 

müderrisi 

Bukʻalık-ı 

Medrese-i 

Sultân Mehmed 

Hân / Erzurum 

29 Za 1067 / 8 

Eylül 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

İlyâs Efendi 

Kayseriyye de 

dahl ile Sahibiyye 

Medrese-i (   ) / 

Ayıntab 

8 Z 1067 / 17 

Eylül 1657 

İzn-i bi’l-iftâ ile 

Tayin 



23 

 

müderrisi 

Mevlânâ 

Seyyid (   ) 

Efendi 

Kayserriyye 

Huand 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Sâhibiyye / 

Kayseriyye 

8 Z 1067 / 17 

Eylül 1657 

İzn-i bi’l-iftâ ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

Dâhil izn-i bi’l-

iftâ ile Balıkesri 

de Yıldırım Hân 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i Gedik 

Ahmed Paşa 

Karacahisâr ve 

Alaca Medrese  

13 Z 1067 / 22 

Eylül 1657 

Mûsıla-ı Sahn 

iʻtibârı ve izn-i 

bi’l-iftâ ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

Dâhil ile Mustafa 

Beg müderrisi 

Medrese-i 

Mustafa Beg / 

Frogofça 

14 Z 1067 / 23 

Eylül 1657 

Sahn pâyesiyle 

Tayin 

Mevlânâ 

Yahya Efendi 

Akşehirde Sâhib 

Atâ medresesinde 

hareket-i misliyye 

ile mutasarrıf 

Medrese-i 

Hadım Ali / 

Konya 

15 Z 1067 / 24 

Eylül 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Samut baba 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

İshâkiyye / 

Mağnisa 

15 Z 1067 / 24 

Eylül 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Osmân 

Efendi 

Dâhil ile 

Medrese-i 

Sâhibiyye 

mutasarrıfı 

Medrese-i 

Sâhibiyye / 

Kayseriyye 

15 Z 1067 / 24 

Eylül 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

Mehmed Paşa 

Medresesine dâhil 

ile mutasarrıf 

Medrese-i 

Mehmed Paşa / 

Burgos 

16 Z 1067 / 25 

Eylül 1657 

Dâhil ile Tayin  

Mevlânâ Veli  Mûsâ Paşa 

Medresesine 

bukʻalık tarîkiyle 

mutasarrıf 

Medrese-i Mûsâ 

Paşa / İmtan 

18 Z 1067 / 27 

Eylül 1657 

Hâricden dahl 

olunmak üzere 

Tayin 

Mevlânâ Ali 

Efendi 

Hâric ile Pîrî Paşa 

müderrisi 

Medrese-i 

Balaban Ağa / 

Terkoz 

19 Z 1067 / 28 

Eylül 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

Tayin  

Mevlânâ 

Halîl Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i Pîrî 

Paşa / İstanbul  

19 Z 1067 / 28 

Eylül 1657 

Hâric ile Tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi   

Bağdadiyye 

Medresesi 

müderrisi  

Medrese-i 

Bağdadiyye-i 

Kübrâ/ Maraş 

22 Z 1067 / 1 

Ekim 1657 

... 

Mevlânâ 

Mehmed 

Sencer 

Efendi 

Kırk akçe 

medreseden 

maʻzûl 

Medrese-i Faik 

Paşa / Narde 

23 Z 1067 / 2 

Ekim 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Bayram 

Dâhil pâyesiyle 

Gegvüze’de 

Kasım Ağa 

müderrisi 

Medrese-i 

Hâtûniye-i 

Sırâceddîn Lala 

24 Z 1067 / 3 

Ekim 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

Tayin 



24 

 

Mevlânâ 

hâfız Ömer 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i İbn-i 

Fethi nâm-ı 

diğer Çay? / 

Kastamonı 

27 Z 1067 / 6 

Ekim 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Velî Efendi Erzurumda 

Ahmediyye 

müderrisi 

Medrese-i 

Hâtûniye / 

Erzurum 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Velî Mehmed 

Efendi 

Medrese-i 

Yâkutiyye 

müderrisi 

Medrese-i 

Yâkutiyye / 

Erzurum 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

İzn-i bi’l-iftâ ile 

fetvâ’ya izin 

verilmek 

Mevlânâ 

Acem 

Mehmed 

Efendi 

Hâtûniyye 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Ahmediyye / 

Erzurum 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

Tayin 

Mevlânâ Ali 

Efendi 

Ashâbü’l-Keyf’e 

izn-i bil-iftâ ile 

mutasarrıf 

Medrese-i 

Ashâbü’l-Keyf 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Seyyid (   ) 

Efendi 

... Medrese-i 

Huand-i / 

Kayseriyye 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Fazıl 

Mehmed 

Efendi 

... Medrese-i 

Şifâiyye / 

Kayseriyye 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Ahmed 

Efendi 

Bağdadiyye-i 

Kübrâ Medresesi 

mutasarrıfı 

Medrese-i 

Bağdadiyye-i 

Kübrâ / Maraş 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Halîl Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i Hacı 

Hamza/ Kurb-ı 

Yedikule 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ Ali 

Efendi 

Dâhil pâyesiyle 

mutasarrıf 

Medrese-i 

Abdullah / 

Trablusşam 

Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

İbrâhîm 

Efendi 

..... Medrese-i 

Sultân Alâeddîn 

/ Burusa 

5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

hâfız 

Mehmed 

Efendi 

.... Medrese-i Kadı 

Nasrullah / 

Kastamonı  

5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

Medrese-i 

Muiniyye’ya 

teʻbid müderris 

Medrese-i 

Muiniyye / 

Mahrûse-i Şam 

5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ (   ) 

Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i Ali 

Kuşcu / Edirne 

5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

Tayin 

Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

..... Medrese-i 

Restebâiye / 

Maraş 

6 M 1068 / 14 

Ekim 1657 

Bukʻalık üzere 

Tayin 
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Mehmed ile 

Ali 

..... Medrese-i Gāzî 

Hüdâvendigâr / 

Kızılıca-Tuzla 

6 M 1068 / 14 

Ekim 1657 

iştirâk üzere 

mutasarrıflık 

içün 

Mevlânâ 

Zahüriddin 

Efendi 

Diyârbekir’in 

Hüsreviye 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Dilâver Paşa / 

Diyârbekir 

8 M 1068 / 16 

Ekim 1657 

Tayin  

Mevlânâ 

Mehmed 

Efendi 

.... Medrese-i 

İsmâʻîlyye / 

Bağdad 

8 M 1068 / 16 

Ekim 1657 

İbka ve 

Mukarrer 

Mevlânâ 

Abdül... ? 

Efendi 

yüz otuz gün 

dâhil ile Kasım 

müderrisi 

Medrese-i 

Süleymân Paşa / 

İznik 

8 M 1068 / 16 

Ekim 1657 

Mûsıla-ı sahn 

olmak üzere 

Tayin 

Mevlânâ 

Ahmed 

Efendi 

Dârü’l-hadîs-i 

Mehmed Paşa 

müderrisi 

Medrese-i 

Sâniyye-i Kasım 

Paşa / İstanbul 

8 M 1068 / 16 

Ekim 1657 

Tayin  

Debbağ-zâde 

Mevlânâ 

Efendi 

Hâric 

medresesinden 

maʻzûl 

Medrese-i 

Dârü’l-hadîs 

Mehmed Paşa / 

İstanbul 

8 M 1068 / 16 

Ekim 1657 

Tayin  

Mevlânâ 

Seyyid 

Mehmed 

Efendi 

Sâbıka Erzurum 

kadısı 

Medrese-i 

Dârü’l-hadîs / 

Niksâr 

8 M 1068 / 16 

Ekim 1657 

Tayin  

Mevlânâ Ali 

Efendi 

Piri Paşa 

Medresesi 

müderrisi 

Medrese-i 

Balaban Ağa / 

İstanbul 

9 M 1068 / 17 

Ekim 1657 

Hareket-i 

misliyye ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Resûl Efendi 

Kırkdan maʻzûl Medrese-i 

Hâtûniyye 

/Antalya 

9 M 1068 / 17 

Ekim 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Mustafa 

Efendi 

.... Medrese-i 

Tobrak 

11 M 1068 / 19 

Ekim 1657 

Hâric elli ile 

Tayin 

Mevlânâ 

Derviş 

Mehmed el-

Mekkî Bâlî 

üd-Dânâ 

Efendi 

Sâbıka Gazâiyye 

müftîsi 

Medrese-i 

Nizâmiyye / 

Konya 

18 M 1068 / 26 

Ekim 1657  

İbka ve 

Mukarrer 
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2.4. Ders-i âmmlık Tevcîhatı 

Dersiâm, umûma ve halka açık ders verme manalarına gelmektedir. Bu tabirinin ilk 

olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte XVI. yüzyıla ait kaynaklarda dersiâm 

tabirine rastlanmıştır.40 

Dersiâm olabilmek için medresedeki eğitimi sırasıyla tamamlayıp danışmend41 olan 

talebe icâzet aldıktan sonra bir imtiHâna daha tabi tutulurdu. İmtiHânı başarı ile 

tamamladıktan sonra müderrislik yetkisini alıp halka açık ders vermeye başlardı.42 

Tablodaki tevcihler, tayin, mukarrer, şeklinde yapılmıştır. Transkript edilen defterde 

ders-i âmmlık tevcîhatına dair 3 adet kayıt bulunmaktadır. 

Tablo 2. 4: Ders-iʻammlık Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Görev Yeri Tayin Tarihi Açıklama 

Hâfız Mehmed Kapudan Sarrâc 

Hasan Paşa / 

İstanbul 

9 M 1068 /17 Ekim 

1657 

Tayin 

Abdullah Efendi Câmiʻ-i Şerîf Kılıç 

Ali Paşa / Tophâne 

4 S 1068 / 11 Kasım 

1657 

Berâtı zâyiʻ olmakla 

tekrar mukarrer 

Sulbî-oğlı el-Seyyid 

Ahmed 

Vakf-ı Sâid Efendi / 

İstanbul 

25 Ra 1068 / 31 

Aralık 1657 

Tayin 

 

2.5. Halifelik ve Mu‘allimlik Tevcîhatı 

Osmanlı Devleti Eğitim sistemi içerisin de muʻallim kelime olarak “öğreten, öğretici” 

demek olup medreselerde çocuklara Kur’an-ı Kerimi, dini bilgileri ve yazmayı öğreten 

kişidir43. 

Mekteplerde görev yapacak muʻallimler kadıların padişaha arzı sonucunda gelen 

“berat-ı şerif” ile göreve atanırdı. Eğitimin aksamaması için padişahın göndereceği berât 

beklenemeksizin kadıların arzına müteakip muʻallimler göreve başlayabilirdi44. 

Osmanlı devletinde muʻallimler genel olarak hayat boyu aynı yerde görev yapardı. 

Fakat muʻallimin hayatını kaybetmesi “fevt olması” durumunda yeri hemen doldurulup 

                                                 

40 M. İpşirli (1994). “Dersiâm”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 9, s. 185. 
41 İ. H. Uzunçarşılı (1988). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. TTK Basımevi, s.55. 
42 Mehmet İpşirli, agm, s.185. 
43 Ü. Taşkın (2008). Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, V.1/3, s.347. 
44 M. Hızlı (1999). “Osmanlı Sıbyan Mektepleri”, Osmanlı, c.5, s. 207. 
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“mahlûl olan yerine”  uygun görülen birisi “mahall ü münasib” görülerek tevcih edilirdi45. 

Ayrıca vefatları dışında da görevlerinden “hüsn-i ihtiyârı ile ferâgat” edip ayrılmaları halinde, 

elinde “hükm-i hümayûn” olması şartıyla yerlerine bir başkasını önerirlerdi. Görevini 

yapamayacak bir özrü bulunan veya izin alan muallimlerin, yerlerine “kâim-makam” tayin 

etmeleri gerekirdir. Muʻallimler yerlerini bıraktıkları kişilerin isimlerini ve yapacakları 

görevleri mahkeme kayıtlarına geçirirdi. Bu kayıtlarda bazı muʻallimlerin görevlerini bir 

başkasıyla “becayiş” yoluyla değiştirdikleri de görülmüştür. “İstibdâl” denen bu uygulamada 

iki tarafında mahkemeye gidip rıza göstermeleri gerekirdi. Muʻallimlerin görevlerinden 

azledilme durumu olursa yerine geçecek kişiler bir sınav yapılarak belirlenir ve göreve tevcih 

edilirdi46. 

Mektep muallimleri 1-6 akçe arasında değişen günlük ücretlerini nakit olarak alırlardı. 

Ancak bazı mektep vakıfları, muʻallimlerin günlük yevmiyelerine ek olarak cüz kıraati, 

mütevellilik, halifelik ve nezaret gibi görevler için de ödemeler yapardı47. 

Osmanlı eğitim kurumlarında halife kelimesi ise “ birinin yerine geçen” 48 manasında 

kullanılmış, aynı zamanda medreselerde muʻallimin yardımcısı şeklinde de zikr edilmiştir49. 

Medreselerde muʻallimlerin yardımcıları olan halifeler ders esnasında muʻallim 

tarafından verilen görevleri yerine getirirdi. Muʻallimlerin derse giremediği durumlarda ise 

derse girerdi. Ayrıca öğrenciler arasında durumu zayıf olanlar ile ilk kez okula başlayanların 

derslerini ve okumalarını tekrarlatıp çalıştırarak onları muʻallimin önüne çıkmaya hazırlardı. 

Halifelere bu görevin dışında “ferraşlık” gibi dâhili hizmetlerde şart olabilmekteydi50.  

Halifeler, mekteplerde muʻallime yaptıkları yardımlar sebebiyle günlük 1-2 akçeyi 

geçmemeyen ücretler almakatadır. Aldıkları günlük ücerete ek olarakda cüz tilavetinden de 

tahsisat verilmektedir. Bu durum kayıtlara “Hilafete meşrût” olarak yansımış ve “şârt-ı vâkıf” 

bağlamında belirtilmiştir51. 

                                                 

45 Mefail Hızlı, agm, s. 207. 
46 Mefail Hızlı, agm, s.210. 
47 Ünal Taşkın, agm, s.347 
48 Mefail Hızlı, agm, s.211. 
49 Ünal Taşkın, agm, s.347. 
50 Mefail Hızlı, agm, s.211. 
51 Mefail Hızlı, agm, s.211. 
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Halifelerin tayin usulünün muʻallimlik tevcihatı ile benzerlik gösterdiği ve aynı silsile 

ile tayin edildikleri görülmüştür52. 

Transkript edilen defterde 3 adet halîfelik, 8 adet muʻallimlik olmak üzere toplamda 

11 adet kayıt bulunmaktadır. 

Tablo 2. 5: Halîfelik ve Muʻallimlik Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Tayin Edildiği  Açıklama 

 Yer Görev Tarih   

  Halîfelikler   

Mûsa İbât 

Halîfe   

..... Halîfelik-i 

Muʻallim-

hâne-i Mustafa 

Çavuş / 

İstanbul 

23 S 1068 / 30 

Kasım 1657 

Tayin 

Ali dede bin 

Mustafa 

Abdullah Efendi Ali 

Çelebi-zâde Mektebi/ 

İstanbul 

Halîfelik 13 Ra 1068 / 19 

Aralık 1657 

Tayin 

Sulbî-oğlı 

Mustafa 

Kapudan Hasan Paşa 

Mektebi / Kâsım Paşa / 

İstanbul 

Halîfelik 22 Ra 1068 / 28 

Aralık 1657 

Tayin 

  Muʻallimlikler   

Abdülkādir Ali Paşa-ı Atîk 

Mektebi/ Mahalle-i 

Kâtib Muslihiddin 

/İstanbul 

Muʻallimlik 23 N 1067 / 5 

Temmuz 1657 

Yevmi altı 

akçe ile 

Tayin 

Ömer 

Halîfe 

Mustafa Çavuş Mektebi 

/ Eyyûb Ensârî / 

İstanbul 

Muʻallimlik ve 

İhlâs-hânlık 

15 Za 1067 / 25 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Halîl Mustafa Çavuş Mektebi 

/ Bab-Edirne / İstanbul 

Muʻallim, 

Nâzır ve eczâ-i 

şerîf tilâveti 

18 Za 1067 / 28 

Ağustos 1657 

yevmî dokuz 

akçe ile 

muʻallim dört 

akçe vazîfe 

ile nâzır ve 

dört buçuk 

akçe ile 

[e]crâ-i şerîf 

tilâveti için 

tayin 

Hüseyin  Gāzî Ali Paşa Mektebi / 

İstanbul  

Muʻallimlik 22 Z 1067 / 1 

Ekim 1657 

Yevmi altı 

akçe ile tayin 

Mevlânâ (   

) 

Merhûm Bayram Paşa 

Türbesi / İstanbul 

Muʻallimlik 5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

Tayin 

                                                 

52 Mefail Hızlı, agm, s.211. 
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Ömer Müteveffâ Mustafa 

Çavuş Vakfı / Eyyûb / 

İstanbul 

Muʻallimlik 14 M 1068 / 22 

Ekim 1657  

Mukarrer 

Mehmed Hadice Sultân Mektebi 

/ İstanbul 

Muʻallimlik 12 Ra 1068 / 18 

Aralık 1657 

Yevmi beş 

akçe ile tayin  

Abdullah 

Çelebi ibn 

Mehmed 

Yazıcı Mehmed Efendi 

Muʻallim-hânesi / 

Mahalle-i Müeyyed-

zâde / Galata 

Muʻallimlik 23 Ra 1068 / 29 

Aralık 1657 

Yevmi altı 

akçe ile tayin  

 

2.6. Müteferrikâlık Tevcîhatı 

Osmanlı sarayında çeşitli işler yapmakla görevli kimseler için kullanılan genel bir 

adlandırmadır53. 

Müteferrikalık teşkilatının ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte Ramazân 847 

(Aralık-Ocak 1443-1444) tarihli bir vakfiyede şahitler arasında İbrâhim b. İshak isimli bir 

müteferrika kaydı bulunmaktadır. Bu kayd ile birlikte müteferrikalığın 1443’ten önceki bir 

tarihte kurulduğunu gösterir54. 

Müteferrikalar ulûfeli ve timarlı olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Ulûfeliler 

timarlılardan daha itibarlıdır55. Ulûfeli müteferrikaların kendi içlerinde belirli bir kıdemi 

vardır. İlk sırada şeyhülislâm ile padişah hocalarının çocukları yer alır; onları vüzerâ, 

beylerbeyi, ümerâ ve defterdarların oğulları ile rikâb-ı hümâyun ağaları takip ederdi56.  

Müteferrikaların bir kısmı sultan ve şehzadelerin kızlarının çocukları, önemli devlet 

görevlilerinin adamları, bazı saray ağalarının çocukları arasından seçilirdi57. Fakat daha 

sonraları devlet adamlarının çocuklarının dışında has oda, büyük oda, gulâm-ı miftâh, gulâm-ı 

peşkir, teberdarlar, kilerli ve seferli koğuşları, hassa helvacıları, has bahçe gılmanları, ıstabl-ı 

âmire hademeleri, zevvâklar, sipahiler ve silâhdarlar, şeyhülislâm ve kazasker adamları, 

çavuşlar, kâtipler gibi çok farklı gruplardan kimselerin de müteferrikalığa tayin edildiği 

görülmüştür58. 

                                                 

53 E. Afyoncu (2006). “Müteferrika”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 32, s. 183-185. 
54 İ. H. Uzunçarşılı (1988). Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK yayınevi, s.429. 
55 İ. H. Uzunçarşılı, age, s.429. 
56 E. Afyoncu (2006). “Müteferrika”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 32, s. 183. 
57 İ. H. Uzunçarşılı (1988). Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK yayınevi, s.429. 
58 Erhan Afyoncu, agm, s. 184. 
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Osmanlı Devleti hâkimiyeti altındaki prensliklerin ve mahali yöneticilerinin çocukları 

da başlangıçda devlet merkezinde rehin tutulup sultana karşı sadakat eğitimi verilerek 

müteferrikalar içerisinde “dergah-ı ali müteferrikalığı” ve “müteferrika-i dergâh-ı âlî hilâf-ı 

mille” gruplarını oluşturmuşlardır59. 

Tablodaki tevcihler, tayin, terfiʻ ve ibka/mukarrer şeklinde yapılmıştır. Transkript 

edilen defterde 19 adet müteferrikalık kaydı bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. 6: Müteferrikalık Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tarih  

İbrâhîm Harem-i 

muhtremde 

hazîne-i 

hümâyûn 

kitâbeti 

hidmetinde olup 

Müteferrikalık 

gedügi 

16 N 1067 / 28 

Haziran 1657 

Kanûn üzere 

tayin 

Ali Yûnus, 

Ahmed 

Mehmed 

Hâssa 

Bostancılarından 

emekdârlar 

Dergâh-ı âli 

müteferrikalığı 

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657  

İki nefere tayin 

Mustafa Gevher Hân 

Sultân’nın 

teberdârlar 

kethüdâsı 

Dergâh-ı âli 

müteferrikalığı 

27 N 1067 / 9 

Temmuz 1657 

Yirmi akçe ile 

tayin 

Ferhad 

Abdullah 

..... Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

4 L 1067 / 16 

Temmuz 1657 

İki akçe terakkî 

Mustafa (2 

neferdir) 

Istabl-ı âmire 

hüddâmının 

emekdâr 

Dergâh-ı âli 

müteferrikalığı 

11 L 1067 / 23 

Temmuz 1657  

Hatt-ı hümâyûn-u 

saʻâdet-makrûn 

ile müteferrikalık 

tayini 

Mehmed 

Mustafa 

... Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

13 L 1067 / 25 

Temmuz 1657 

Beş akçe terakkî 

Sefer Emekdâr Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

24 L 1067 / 5 

Ağustos 1657 

Yevmî on akçe 

ile tayin 

Sefer Emekdâr Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

iki akçe terakkî 

Sefer Emekdâr Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

27 L 1067 / 8 

Ağustos 1657 

iki akçe terakkî 

Mustafa Beg-

zâde 

Emekdâr Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

8 Za 1067 / 18 

Ağustos 1657 

Tayin 

                                                 

59 Erhan Afyoncu, agm, s. 184. 
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Ahmed Hâlâ Hân 

hazretlerinin 

küçük 

hazînedarı 

Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

10 Za 1067 / 

20 Ağustos 

1657 

mutasarrıf olduğu 

ulûfesine yigirmi 

akçe terakkî  

Şaʻban 

Ahmed 

Emekdâr Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

10 Za 1067 / 

20 Ağustos 

1657 

Dervîş 

mahlûlünden on 

akçe terakki 

virilmek 

Temriz Ali  Sâbıka uğur-ı 

hümâyûn 

hidmeti 

Dergâh-ı âli 

müteferrikalığı 

12 Za 1067 / 

22 Ağustos 

1657  

Tayini 

Kaplan Mirza Uğur-ı hümâyûn 

yoldaşlığında 

bulunup 

emekdâr 

Dergâh-ı âli 

müteferrikalığı 

12 Za 1067 / 

22 Ağustos 

1657 

Tayini 

Bölük-şe Uğur-ı hümâyûn 

yoldaşlığında 

bulunup 

emekdâr 

Dergâh-ı âli 

müteferrikalığı 

12 Za 1067 / 

22 Ağustos 

1657 

Tayin 

Hasan ve 

Mustafa ve Ali 

Uğur-ı hümâyûn 

yoldaşlığında 

bulunup 

emekdâr 

Dergâh-ı âli 

müteferrikalığı 

12 Za 1067 / 

22 Ağustos 

1657 

 

 

Tayin 

Ramazân 

Himmet 

Emekdâr Müteferrikagân-

ı Hâssa tâbiʻ-i 

Ehl-i Hıref 

4 Z 1067 / 13 

Eylül 1657 

Yevmî beş akçe 

ile tayin 

Ali  Emekdâr Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

5 Z 1067 / 14 

Eylül 1657 

Yevmî üç akçe 

ihbâr terakkîsi ile 

tayin 

Seyyid Caʻfer 

bin Ahmed 

Hâlâ dergâh-ı âlî 

müteferrikası 

Müteferrikagân-

ı Dergâh-ı âlî 

5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

On akçe ulufesine 

beş akçe terakkî 

 

2.7. Emânet Tevcîhatı 

Emin, kelime olarak “Kendisine birşey emanet edilen, güvenilir kimse” anlamına 

gelmektedir. Osmanlı Devletin de belli bir görevi yerine getirmesi istenen ve bunun 

karşılığında ücret alan, ancak üstlendiği vazifeden dolayı herHângi bir risk altına girmeyen 

görevli için kullanılmıştır60. 

                                                 

60 H. Sahillioğlu (1995). “Emîn”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 11, s. 111-112. 
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Osmanlı saray teşkilatında dört emin bulunmaktadır. Bunlar; Şehremini, Matbah-ı 

âmire emini, DârpHâne emini ve Arpa eminleri şeklinde ayrılmıştır61. Şehremini tanzimata 

kadar saraya ve hükümet görevlilerine ait binaların tamir ve tadilat işleriyle ilgilenmiştir. 

Ayrıca harem-i hümayunun maaş ve masraflarını karşılamak ve saray için vekil harçlığı 

yapmak gibi görevleri de bulunmaktadır62. Matbah emini, sarayın mutfağı olan Matbah-ı 

Âmire’nin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kimsedir. Darphâne emini paraların 

basıldığı devlet darphânesinin yetkilisidir. Son olarak da arpa emini, Istabl-ı Âmire denilen 

has ahırlara arpa ve malzeme sağlamakla görevli kişilere denmiştir63. 

Transkript edilen defterde 1 adet emânet tevcîhatına rastlanmıştır. 

Tablo 2. 7: Emânet Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tarih  

(   ) Dergâh-ı muʻallâ 

çavuşu 

Emânet-i 

Beytü’l-mâl-i 

hâssa 

27 Z 1067 / 6 

Ekim 1657 

Tayin 

 

2.8. Kale Tevcîhatı 

Kale tabiri bir eyaleti düşman işgalinden korumak üzere içine asker konulmak 

suretiyle etrafı kalın va sağlam duvarlar ile örülmüş yapılar için kullanılmıştır64. 

Çalışmamızın konusunu teşkil eden ruûs defterleri, Osmanlı devletinin sınırları içinde 

ki kaleler, kalelerin yöneticileri, yönetim sistemi ve görevli personel hakkında bilgileri 

vermektedir. Ruûs defterlerinde kalelere yapılan tevcihatlar haricinde, kalelerde ihtiyaç 

duyulan topçu, silah ve erzakın sevkine dair kayıtlar bulunmaktadır65.  

Dizdar kalenin ve şehrin güvenliğinden sorumlu bir yöneticidir66. Kalelerde, 

müstahfızan, topçu, azeb, gönüllü, beşlü, cebeci ve fârisân gibi askeri birlikler ve bunların 

hizmetinde bulunan kâtip, kethüdâ gibi görevlilerden oluşmaktadır67. 

                                                 

61 İ. H. Uzunçarşılı (1988). Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK yayınevi, s.375. 
62 Detaylı bilgi için bk. A. Akyıldız (2010). “Şehremini”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 38, s. 459. 
63 Halil Sahillioğlu, agm, s.111. 
64 M. Pakalın (1993). Osmanlı Tarihi Deyimler ve Terimler Sözlücüğü II. MEB, s.143.  
65 B. Aydın (2017). Divan-ı Hümâyun ve Defter Sitemi. TTK, s.125. 
66 E. Batmaz (1996). Osmanlı Devletinde Kale Teşkilatına Genel Bir Bakış. OTAM Ankara Üniversitesi 

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7 (7), s. 5. 
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Tablodaki tevcihler, tayin ve mukarrer şeklinde yapılmıştır. Transkript edilen defterde 

39 adet kayıt bulunmaktadır. 

Tablo 2. 8: Kale Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı Kale Adı Görev Adı  Tayin Tarihi Açıklama 

Ali Foça-ı âtik 

kal’ası 

Müstahfızân 28 L 1067 / 9 

Ağustos 1657  

Tayin 

..... Kalʻa-i Amed Kethüda 25 Za 1067 / 4 

Eylül 1657 

Tayin 

Ahmed Kalʻa-i Foça-yı 

Âtik 

Müstahfızân 22 Z 1067 / 1 

Ekim 1657 

Mukarrer 

Mehmed bin 

Hüseyin 

Kalʻa-ı Bodura Müstahfızân 4 Ra 1068 / 10 

Aralık 1657 

Tayin 

Yûsuf bin 

Nasûh 

Kalʻa-ı Foça-yı 

Âtik 

Müstahfızân 9 Ra 1068 /  15 

Aralık 1657 

Tayin 

İbrâhîm 

Mehmed 

Kalʻa-ı Rodos Müstahfızân 11 Ra 1068 / 17 

Aralık 1657 

Tayin 

Mustafa Ahmed Kalʻa-ı Beyrut Müstahfızân 17 Ra 1068 / 23 

Aralık 1657 

Tayin 

Ali Kalʻa-ı Foça-yı 

Âtik 

Topcılık 11 Ra 1068 / 17 

Aralık 1657 

Yevmî altı akçe 

ile tayin 

Halîl Ordu-yı 

hümâyûn 

Kâtib-i 

Topcıyân 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin 

Mehmed bin 

Abdullah 

Kalʻa-ı Narince 

/ İstanköy / 

Rodos 

Topcıyân 19 S 1068 / 7 

Aralık 1656 

Tayin 

Câʻfer Ali Kalʻa-i Foça-yı 

Âtik 

Topcıyân 6 Ra 1068 / 12 

Aralık 1657 

Tayin 

Yûsuf Kalʻa-i Selânik Topçu-başılık 12 Za 1067 / 22 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Şaʻban Yâhya Kalʻa-ı Sakız Topcıyan 13 S 1068 / 20 

Kasım 1657 

Tayin 

İvâz Mehmed Kal‘a-i Van Dizdârlık 16 L 1067 / 28 

Temmuz 1657 

Mukarrer 

Mehmed 

Mustafa 

Kal‘a-i Pertek / 

Diyarbakır 

Dizdârlık 14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Tayin 

Ebûbekir Kalʻa-i Burgos / 

Fenike  

Dizdârlık 23 Z 1067 / 2 

Ekim 1657 

Tayin 

Mehmed Burc-u Halyan / 

Sayda 

Dizdârlık 5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

Mukarrer 

Murad Ahmed Burc-ı Ulya Dizdârlık 7 Ra 1068 / 13 

Aralık 1657 

Tayin  

Şaʻban Kalʻa-i Beyrut Dizdârlık 7 Ra 1068 / 13 Tayin 

                                                                                                                                                         

67 Y. Halaçoğlu (1991). XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal yapı, TTK, 

s.52.   
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Aralık 1657 

Hasan Zâviyedarlık-ı 

Kalʻa-ı 

Sürh/Alâiyye 

Dizdârlık  10 Ra 1068 / 16 

Aralık 1657 

Mukarrer 

Mahmûd Kalʻa-i Van Dizdârlık 7 Za 1067 / 17 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Ahmed bin 

Abdi 

Kalʻa-ı Pili / 

İstanköy  

Kethüdâlık 19 S 1068 / 26 

Kasım 1657 

Tayin 

Abdullah Kalʻa-ı Erciş Kethüdâlık ... Yevmî on beş 

akçe ile tayin 

Ali Kalʻa-i Solnuk Fârisan-ı Evvel Gurre-i M 1068 

/ Ekim 1657 

Tayin 

Ahmed Osmân Kalʻa-ı Bender Fârisan-ı Evvel 18 Z 1067 / 27 

Eylül 1657 

Yevmî kırk 

akçe ile tayin 

Eminüddin 

Mehmed 

Kalʻa-ı Beyrut Kethüdâlık 7 Ra 1068 / 8 

Haziran 1658 

Mukarrer 

Mehmed Kalʻa-i Ma‘zirid Gönüllüyân 27 Ş 1067 / 10 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mustafa Kalʻa-i 

Kağızman 

Kitabet-i 

Gönüllüyân 

26 Ş 1067 / 11 

Haziran 1657 

Tayin  

Yûsuf Kalʻa-i Kerkük Gönüllüyân 10 L 1067 / 22 

Temmuz 1657 

Şehrizol 

muhâfazasını üç 

ay muhâfaza 

eylemek şartıyla 

virilmek 

Mustafa Kalʻa-i Van Azebân Ağalığı 5 N 1657 / 17 

Haziran 1657 

Mâliye berâtı ile 

tayin  

Hüseyin Kalʻa-ı Kili Azebân Ağalığı 27 Za 1067 / 6 

Eylül 1657 

Mukarrer 

...... Kalʻa-ı Narince 

/ İstanköy / 

Rodos 

Azebân 19 S 1068 / 26 

Kasım 1657 

Yevmî yedi 

akçe ile tayin 

Bektaş Velî Kalʻa-i Samsun Beşlüyân 

Ağalığı 

10 N 1067 / 22 

Haziran 1657  

Mukarrer 

Mustafa Kalʻa-i Giresun Beşlüyân 

Ağalığı 

27 Z 1067 / 6 

Ekim 1657 

Tayin  

Vezîr Hasan 

Paşa’nın oğlı 

Ebûbekir Efendi 

Küçük Kalʻa Tezkirecilik 17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Mukarrer 

.... Büyük Kal‘a Tezkirecilik ... .... 

Dârende Ahmed Kağızman / 

Kars  

Ağalık Evâil-i N 1067 / 

13- 22 Haziran 

1657 

Mukarrer 

Halîl Kalʻa-ı 

Pirivişka-yı 

Yeni / Bosna 

Ağalık 8 Za 1067 / 18 

Ağustos 1657 

Yevmî kırk 

akçe ile tayin  
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Halîl Kalʻa-ı Pirivişka 

Kazâ-i 

Kostaniçe / 

Bosna 

Farisan Ağalığı 8 Za 1067 / 18 

Ağustos 1657 

Yevmî kırk 

akçe ile tayin 

Yusûf bin Oruç Bekerek 

Barkanı / Çanat 

Azebân 

alemdarlığı 

22 Ra 1068 / 28 

Aralık 1658 

Yevmî sekiz 

akçe ile tayin 

 

2.9. Şâkird, Halifelik ve Kâtib Tevcîhatı 

Klasik dönem Osmanlı Devlet merkez bürokrasisinde dîvân-ı hümâyun, defterdarlık 

ve defterhâne adı verilen üç ana dairede çalışan kişi veya kişler kâtip olarak adlandırılmıştır68. 

Kâtipler, resmi kurumlarda genel olarak yazı yazmak vazifesini üstlenmişlerdir69. Kâtipler 

tarafından yürütülen divân-ı hümayun ve defterdarlığa bağlı vazifeler Osmanlı devletinini 

sınırlarının genişlemesi ve bürokratik işlemlerin çoğalmasına paralel olarak zaman içerisinde 

birçok alt büroya ayrılmıştır.  

Divân-ı hümayun ve defterdarlığa bağlı alt bürolardan biri olan maliye dairesi diğer 

bürolara nazaren daha gelişmiş bir durumda idi. Bu büroda görevli olan kâtipler XVII. asrın 

ilk yarısından itibaren “halife” şeklinde anılmış ve teşkilatlanma belli bir hiyerarşi üzerine 

oturtulmuştur. Böylece kâtipler birinci, ikinci, üçüncü... halife şeklinde sıralanmıştır 70. 

Klasik dönem Osmanlı bürokrasisindeki daireler aynı zamanda kendi memurunu 

yetiştiren eğitim kurumları konumundadır. Küçük yaşlarda ki yetenekli çocuklar kalemlere 

şâkird (çırak) olarak alınır, dairelerde ki kıdemli kâtiplerinden birinin yanına verilip kitâbet, 

inşâ, yazı çeşitleri, hesap ve defter tutma usullerini öğrenirdi. Şâkirdler iyice ustalaşana kadar 

yazı yazdırılmaz, defter ve evrakları getirip götürme işleri yaptırılırdı. Yazı yazabilecek 

seviyeye gelen şâkirde yazdığı tezkirelerde, hükümlerde ve çıkardığı kayıtlarda kullanmak 

üzere bir mahlas verilirdi. Bu seviyeye ulaşmış şâkird kadro açıldığı zaman kâtip olurdu.71 

Tablodaki tevcihler, tayin, mukarrer ve ilhak şeklinde yapılmıştır. Transkript edilen 

defterde 16 Şâkird’lik, 61 Kitâbet, 9 Mukataʻacılık, 2 Muhâsebecilik, 2 Tezkire-i Mâliye, 4 

Rûznâmecilik, 2 Halîfelik 1 Mevkûfatcılık ve 6 Kâtib kaydı olmak üzere toplamda 103 adet 

kayıt bulunmaktadır. 

                                                 

68 E.Afyoncu & R. Ahıshalı (2002). “Kâtip”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 25, s. 53 
69 K. Ölmez (2021). Kamil Kepeci 275 Numaralı Ruûs Defteri (Metin Değerlendirme s.171-331), 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Bilecik, s.9. 
70 E.Afyoncu & R. Ahıshalı (2002). “Kâtip”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 25, s. 53. 
71 E. Afyoncu & R. Ahıshalı, agm, s. 54. 
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Tablo 2. 9: Şâkird, Hâlifelik ve Kâtip Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Görevi   Açıklama 

 Eski Yeni Tarih  

Mustafa ..... Şâkirdlik an-

Kâtibân-ı Defter-

i Hâkanî 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

ulûfesiz ve 

timârsız tayin  

Mustafa ...... Şâkirdlik-i der-

Mukabele-i 

Süvârî 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

Ehl-i kalem ve 

sâhib-i rakam 

olduğu için 

tayin 

Mehmed ...... Şâkirdlik-i der-

Muhâsebe-i 

Haremeynü’ş-

şerîfeyn 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

ehl-i kalem olup 

dîvân tezkiresi 

ile tayin  

Osmân Erbâb-ı 

kalemden 

maʻzûl 

Şâkirdlik-i 

Kâtibân-ı Dîvân-

ı Hümâyûn 

19 N 1067 / 1 

Temmuz 1657 

tımârsız 

şâkirdlik 

Ahmed ...... Şâkirdlik-i 

Hâbbaz 

25 N 1067 / 7 

Temmuz 1657 

Yevmî iki akçe 

ile tayin  

Ahmed ...... Şâkirdlik-i 

Kâtibân-ı Dîvân-

ı Hümâyûn 

12 L 1067 / 24 

Temmuz 1657 

ulûfesiz ve 

tımârsız Dîvân-ı 

Hümâyûn 

şâkirdliği tayini 

Ataullah ..... Şâkirdlik-i 

Mukata’a-ı 

Mensûhât 

9 Za 1067 / 19 

Ağustos 1657 

Ehl-i kalem 

olduğu için 

tayin 

Mustafa ...... Şâkirdlik-i 

Defter-i Hâkanî 

15 Za 1067 / 25 

Ağustos 1657 

ulûfesiz ve 

tımârsız tayin 

Mehmed ...... Şâkirdlik-i gan-

Kâtibân-ı Dîvân-

ı Hümâyûn 

22 Za 1067 / 1 

Eylül 1657  

Ehl-i kalem 

olduğu için 

ulûfesiz ve 

tımârsız tayin 

Mustafa 

İbrâhîm 

Emekdâr Şâkirdan-ı 

Kilerciyân Hâssa 

22 Za 1067 / 1 

Eylül 1657 

Tayin 

Mehmed ...... Şâkirdlik-i 

Kâtibân-ı Defter-

i Hâkan-î 

2 Za 1067 / 12 

Ağustos 1657 

Ulûfesiz ve 

tımârsız defter-i 

Hâkan-î 

şâkirdliği tayini 

Osmân Emekdârlardan  Şâkirdlik-i 

Defter-i Hâkan-î 

8 Za 1067 / 18 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mehmed ..... Şâkirdlik-i 

Kâtibân-ı Defter-

i Hâkan-î 

2 Z 1067 / 11 

Eylül 1657 

Ulûfesiz ve 

tımârsız defter-i 

Hâkan-î 

şâkirdliği tayini 
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Fettah Paşa oğlı 

Ali Efendi 

...... Kā’im-

makāmlık-ı 

Mevkûfatcılık 

5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

Tayin 

Mehmed ........ Şâkirdlik-i 

Kâlem-i Hazîne-i 

Haleb 

19 M 1068/ 27 

Ekim 1657 

Ehl-i kalem 

olduğu için 

tayin 

Abdülbâki Emekdâr Kâtibân-ı Dîvân-

ı Hümâyûn 

8 S 1068 / 15 

Kasım 1657 

Tayin 

İsmâʻîl Ali Zümre-i 

silahdarlık 

Şâkirdlik-i 

Mukabele-i 

Süvârî 

3 Ra 1068 / 9 

Aralık 1657 

süvârî şâkirliği 

zümresine ilhâk 

Müsellî ...... Şâkirdlik-i der-

Kilar İmâret-i 

Âmire-i 

17 Ra 1068 / 23 

Aralık 1657 

Tayin 

Mehmed 

Mahmûd 

Emekdâr Kâtibân-ı Kütüb 

tâbi‘-i Ehl-i 

Hıref 

Gurre-i N 1067 

/ Haziran 1657 

Tayin 

Mustafa ...... Kitâbet-i Maktûl 

İbrâhîm Paşa/ 

Hazergrad 

2 N 1067 / 14 

Haziran 1657 

Tayin 

İbrâhîm ...... Kitâbet-i Yahyâlı 

Mehmed Paşa / 

Belgrad 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mehmed ....... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Merammât-ı 

Sultân Bâyezîd 

Hân / İstanbul 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

Tayin 

Sâlîh bin 

Osmân 

...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Kethüd[â] 

Mustafa Efendi/ 

İstanbul  

11 N 1067 / 23 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mustafa Ahmed ....... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Müteveffâ 

Maktûl İbrâhîm 

Paşa 

9 L 1067 / 21 

Temmuz 1657 

Mukarrer 

Osmân ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

İsa Beg / Yenice 

Vardar 

11 L 1067 / 23 

Temmuz 1657  

Mukarrer 

Yûsuf bin Şeyh 

Ahmed 

...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Aşcı-zâde 

Mehmed Ağa / 

İstanbul 

15 L 1067 / 27 

Temmuz 1657  

Tayin 

Dilâver 

Abdullah 

..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Evliya Kasım 

Paşa / Edirne  

15 L 1067 / 27 

Temmuz 1657 

Mukarrer 

İsmâʻîl ...... Kitâbet-i 

Mehterân-ı 

Hâyme-i Hâssa 

17 L 1067 / 29 

Temmuz 1657 

Mukarrer 
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Mehmed Efendi tezkire-i sânî Kitâbet-i Şaʻîr 21 L 1067 / 2 

Ağustos 1657 

Tayin 

İsmâʻîl ....... Kitâbet-i 

Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

17 L 1067 / 29 

Temmuz 1657  

Mukarrer 

Şahin bin 

Abdullah 

...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Merhûme 

Mihrîmâh Sultân 

/ Üsküdar 

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

Tayin 

Hüseyin 

Abdullah 

...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Merhûme 

Mihrîmâh Sultân 

/ Üsküdar 

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mahmûd bin 

Mehmed 

..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Merhûme el-

Hace [Aişe] 

Sultân / İstanbul  

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

Tayin 

Seyyid Ali ...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Kasımiyye / 

Mardin  

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mehmed bin Ali ...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Mahmûd Beg 

veled-i Gāzî 

Mihal / İhtimam 

18 L 1067 / 30 

Temmuz 1657  

Tayin 

Mehmed ....... Kitâbet-i Dîvân-ı 

Hümâyûn 

Selh-i L 1067 / 

10 Ağustos 

1657 

Ulûfesiz ve 

timârsız zümre-i 

mezbûra ilhâk 

Hasan ....... Kitâbet-i Defter-i 

Hâkanî 

15 L 1067 / 27 

Temmuz 1657 

Ehl-i kalem 

olduğu için 

ulûfesiz ve 

tımârsız tayin 

Dilâver ....... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Evliya Kasım 

Paşa / Edirne  

4 Za 1067 / 14 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Mehmed Emekdâr Kâtibân-ı Dîvân-

ı Hümâyûn 

8 Za 1067 / 18 

Ağustos 1657 

Yevmî on akçe 

ile tayin 

Abdullah ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Müteveffâ 

Muhâsebeci 

Şaʻbân Efendi / 

İstanbul 

15 Za 1067 / 25 

Ağustos 1657 

Tayin  

Mustafa Çavuş ....... Kitâbet-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

16 Za 1067 /26 

Ağustos 1657 

Tayin 

Ahmed 

Mehmed 

........ Kitâbet-i Dîvân-ı 

Hümâyûn 

20 Za 1067 / 30 

Ağustos 1657 

ulûfesiz ve 

tımârsız 

İstihdâm 

Mustafa sakâ Emekdâr Kâtibân-ı Dîvân-

ı Hümâyûn 

22 Za 1067 / 1 

Eylül 1657 

Tayin 
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Mustafa ........ Kitâbet-i Evkaf-ı 

Müteveffâ Gāzî 

Hüsrev Beg / 

Sarây Bosna 

19 Za 1067 / 29 

Ağustos 1657 

evlâd-ı utekāya 

tayin 

İbrâhim ........ Kitâbet-i 

Meremmât 

Sarây-ı Âtik 

27 Za 1067 / 6 

Eylül 1657  

Tayin 

Mehmed ....... Kitâbet-i Dîvân-ı 

Hümâyûn 

29 Za 1067 / 8 

Eylül 657 

Ehl-i kalem 

olduğu için 

tayin 

Mustafa  ....... Kitâbet-i Esirân 

Miri / Tersâne-i 

Âmire / Zindân 

Gurre-i Z 1067 / 

Eylül 1657 

Mukarrer 

Elvan-zâde ....... Kitâbet-i Limân / 

Tersâne-i Âmire 

Gurre-i Z 1067 / 

Eylül 1657 

Mukarrer 

Dârende 

Mehmed 

...... Kitâbet-i 

Mahzen Tersâne 

Gurre-i Z 1067 /  

Eylül 1657 

Mukarrer 

Hândan ...... Kitâbet-i İcâre-i 

Tersâne-i Âmire 

4 Z 1067 / 13 

Eylül 1657 

Tayin 

Ali Süha ...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Hoşkâdem / 

İstanbul  

2 Z 1067 / 11 

Eylül 1657 

Yevmî üç 

akçeden 

mukarrer 

İbrâhîm ...... Kitâbet-i İsa Beg 

/ Kilis 

2 Z 1067 / 11 

Eylül 1657 

Tayin 

el-Hâcı Selim ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Süleymân Paşa / 

Taraklı-borlu 

6 Z 1067 / 15 

Eylül 1657 

Tayin 

Hâfız İbrâhîm .... Kitâbet-i 

Müşâhere-i 

Evkaf-ı Hoca 

Pîr-i 

8 Z 1067 / 17 

Eylül 1657 

Tayin 

Taceddin bin 

Ali 

...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Kamame / 

Kudüs-ü Şerîf 

13 Z 1067 / 22 

Eylül 1657 

Tayin  

el-Hâcı Hasan ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Hoca Üveys / 

İstanbul 

15 Z 1067 / 24 

Eylül 1657 

Tayin 

Abdullah ..... Kitâbet-i 

Müşâhere / 

İstanbul 

22 Z 1067 / 1 

Ekim 1657 

Tayin 

Mehmed ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Merhûme 

Vâlide-i Sultân 

Süleymân Hân / 

Yanbolı 

23 Z 1067 / 2 

Ekim 1657 

 Tayin 

Şaʻban Efendi Dîvân-ı 

hümâyûn 

kâtibliğinden 

emekdâr 

Kā’im-

makāmlık-ı 

Ruʻûs-nâmecilik-

i Küçük 

9 M 1068 / 17 

Ekim 1657 

Tayin 
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Derviş Emekdârlardan Kitâbet-i 

Gılmân-ı 

Acemiyân 

13 M 1068 / 21 

Ekim 1657 

Tayin 

Abdullah ........ Kitâbet-i Evkaf-ı 

Müteveffâ Mûsâ 

Ağa / İstanbul  

15 M 1068/ 23 

Ekim 1657  

Tayin 

Hacı Mustafa 

bin Kasım 

...... Kitâbet-i 

Müşâhere / 

İstanbul  

23 M 1068 / 31 

Ekim 1657 

Tayin 

İsa Rûhî ..... Kitâbet-i Divân-ı 

Hümâyûn 

2 M 1068 / 10 

Ekim 1657 

18 M 1068/ 26 

Ekim 1657 

tarihinde ilhâk 

olundu 

Abdullah ....... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Câmiʻ-i Sultân 

Yıldırım Bâyezıd 

Hân / Burusa 

19 S 1068 / 26 

Kasım 1657 

Üçüncü 

sipahiyan 

bölüğünden 

Abdullah’a 

Mukarrer 

Mustafa Veli ...... Kitâbet-i 

Beytü’l-mâl 

Kefe 

20 S 1068 / 27 

Kasım 1657 

Mukarrer 

Şaʻban Emekdâr Kâtibân-ı Divân-

ı Hümâyûn 

25 S 1068 / 2 

Aralık 1657 

mâliye târiki ile 

tayin 

Yaʻkūb ..... Kitâbet-i Dîvân-ı 

Hümâyûn 

16 S 1068 / 23 

Kasım 1657 

ulûfesiz ve 

tımârsız 

İstihdâm 

Davûd Efendi ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Gāzî Ali Paşa / 

Çatalca  

20 S 1068 / 27 

Kasım 1657 

Tayin 

Hâcı Ali ...... Kitâbet-i 

Cibâyet-i Evkaf-ı 

Çorlı Ebû’l-feth 

Sultân Mehmed 

Hân / İstanbul 

19 S 1068 / 26 

Kasım 1657 

Tayin  

Abdulrâhman 

bin İsâ 

...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Kemhâcı-başı / 

İstanbul 

25 S 1068 / 2 

Aralık 1657 

Tayin 

Mehmed ...... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Defder-zâde 

Mehmed Efendi / 

İstanbul 

28 S 1068 / 5 

Aralık 1657 

kâtib-i sânî 

olarak tayin  

Abdülbâki ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Emine Hâtûn / 

İstanbul 

25 S 1068 / 2 

Aralık 1657 

Tayin 

Seyyid Nûh ...... Kitâbet-i İskele-i 

Gümrük Kefe 

27 S 1068 / 4 

Aralık 1657 

...... 

Süleymân .... Kitâbet-i Câmiʻ-i 

Cerrah Mehmed 

Paşa / İstanbul  

13 Ra 1068 / 19 

Aralık 1657  

Tayin  
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el-Hâcı Hâlîl ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Kassab Hasan / 

İstanbul 

14 Ra 1068 / 20 

Aralık 1657 

Tayin 

Ahmed bin 

Mustafa 

..... Kitâbet-i Osmân 

Ağa se-

Bostaniyan 

Hâssa / İstanbul 

15 Ra 1068 / 21 

Aralık 1657 

Tayin 

Abdullah bin 

Mehmed 

..... Kitâbet-i 

Merhûm Fatıma 

Sultân binti 

Gazanfer Paşa / 

İstanbul  

16 Ra 1068 / 22 

Aralık 1657 

Tayin 

Mehmed .... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Yahyâ Paşa / 

İstanbul 

16 Ra 1068 / 22 

Aralık 1657 

Tayin 

Mehmed ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Başcı el-Hâcı 

Mahmûd / 

İstanbul 

13 Ra 1068 / 19 

Aralık 1657 

Tayin 

Sulbî-oğlı el-

Seyyid Ahmed 

.... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Hemdem Çavuş / 

İstanbul 

25 Ra 1068 / 31 

Aralık 1657 

Tayin 

Sulbî-oğlı el-

Seyyid Ahmed 

..... Kitâbet-i Vakf-ı 

Büyük Emine 

Hânım / İstanbul 

25 Ra 1068 / 31 

Aralık 1657 

Tayin 

Mustafa ..... Kitâbet-i Vakf-ı 

Hamza Ağa / 

İstanbul  

12 Ra 1068 / 18 

Aralık 1657 

Tayin  

Abdullah ..... Kitâbet-i Vakf-ı 

Ebûbekir Çelebi 

20 Ra 1068 / 26 

Aralık 1657 

Tayin 

el-Hâcı Eyyûb ..... Kitâbet-i Evkaf-ı 

Sefer Ağa / 

Eyyûb Ensârî 

27 Ra 1068 / 2 

Ocak 1657 

Tayin 

İbrâhîm ...... Mukata‘acılık-ı 

Mensûh 

9 N 1067 / 21 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Ahmed Efendi Sâbıka 

tezkireci 

Mukata‘acılık-ı 

Burusa 

29 Za 1067 / 8 

Eylül 1657 

Tayin 

Mustafa Efendi ..... Mukātaʻacılık-ı 

İstanbul 

14 Za 1067 / 24 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Mustafa Efendi ..... Mukātaʻacılık-ı 

Avlonya 

15 Za 1067 / 25 

Ağustos 1657  

Tayin 

(   ) ..... Mukātaʻacılık-ı 

Burusa 

16 Za 1067 / 26 

Ağustos 1657 

Tayin 

Abdulbâkî 

Efendi 

Âsitâne-i 

sa‘âdette baş 

tezkireci 

Mukātaʻacılık-ı 

İstanbul 

21 L 1067 / 2 

Ağustos 1657 

İstanbul 

mukātaʻacılığı 

tayini 

Seyfî .... Mukātaʻacılık-ı 

Cedîde-i Evveli 

21 L 1067 / 2 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mehmed Efendi Hâlâ Âsitâne-i Mukātaʻacılık-ı 27 L 1067 / 8 Tayin 
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sa‘adette 

tezkire-i sânî 

hidmetinde 

Burusa Ağustos 1657 

Abdulrâhman 

Efendi 

Re’isü’l-küttâb 

kā’im-makām-ı 

Taʻyinat 27 L 1067 / 8 

Ağustos 1657 

Târih-i 

mezbûreden bu 

minval üzere 

tashîh olunup 

müceddeden 

ruʻûs 

yazılmışdır. 

İbrâhîm Efendi  ..... Mukata‘acılık-ı 

Mukātaʻa-i 

Mensûh 

17 M 1068 / 25 

Ekim 1657 

Mukarrer 

Mehmed Efendi ..... Muhâsebecilik-i 

Baş 

27 [N] 1067 / 9 

Temmuz 1657 

Tayin 

Mehmed Efendi Tezkire-i sânî Muhâsebecilik-i 

Anadolı 

11 M 1068 / 19 

Ekim 1657 

Tayin 

Mehmed Efendi Âsitâne-i 

sa‘adette baş-

tezkireci 

Tezkirecilik-i 

Mâliye 

11 M 1068 / 19 

Ekim 1657 

Tayin 

Ahmed Efendi ...... Tezkirecilik-i 

Mâliye 

27 M 1068 / 4 

Kasım 1657 

Tayin 

Yûsuf Efendi ...... Rûznâmecilik-i 

Evvel / İstanbul 

3 N 1067 /  15 

Haziran 1657 

Tayin 

...... ...... Rûznâmecilik-i 

Şam 

12 Za 1067 / 22 

Ağustos 1657 

Açıktan 

virilmek 

Hasan .... Rûznâmecilik-i 

Haleb 

15 Za 1067 / 25 

Ağustos 1657 

Tayin 

Abdullah Halîfe Sâbıka baş-

mukata‘ada 

baş-halîfe 

Halîfelik-i der-

Mukata‘a-ı Baş 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

Tayin 

Abdullah Halîfe Sâbıka Baş-

mukata‘a 

Kalemi’nin 

baş-halîfesi 

Halîfelik-i 

Mukata‘a-ı Baş 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

Tayin 

2.10. Kethüdâ Tevcîhatı 

Kethüdâ tabiri birçok devlet tarafından çeşitli anlamlara karşılık gelmekle birlikte 

köklü ve uzun bir geçmişe sahiptir. Osmanlı devletinde kethüda kavramına, “bazı devlet 

görevlilerinin işlerini yürüten yardımcı” şeklinde XV. yüzyıldan itibaren kaynaklarda 

rastlanıldığı görülmüştür72. 

                                                 

72 M. Canatar (2002). “Kethüdâ”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 25, s. 332. 
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 Ayrıca başta devletin en üst kademesinde görev yapan sadrazam olmak üzere en alt 

seviyedeki mülkî ve askerî erkândan pek çok kişinin kethüdâ unvanı taşıyan yardımcıları da 

bulunmaktadır73.  

Osmanlı devlet teşkilâtındaki kethüdâlar arasında ilk sırada sadâret kethüdâsı 

bulunmaktadır. Mülkî erkân içerisinde hiyerarşik bir sıralama yapılacak olursa önce sadâret 

kethüdâsı sonra beylerbeyi veya valilerin, bunların da altında sancak beylerinin özel 

kethüdâları gelmektedir74. 

Resmi kurumlarda ki kethüdâ tayin ve tevcihatları valiler tarafından yapılırken, daha 

özel alanlarda ise aşiret reisleri veya esnaf topluluklarının seçimleriyle kethüdâlar vazifelere 

tayin edilirdi75. 

Tablodaki tevcihler, tayin ve mukarrer şeklinde yapılmıştır. Transkript edilen defterde 

13 adet kethüdâlık tevcîhatı bulunmaktadır. 

Tablo 2. 10: Kethüdâ Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tayin Tarihi  

Kadrî Dede bin 

Muiddin? 

..... Kethüdâlık-ı 

Şehr-i Burusa 

Selh-i Ş 1067 / 

15 Mayıs 1657 

Tayin 

Ahmed Hâlâ çakırcılar 

ocağında 

Ocak-

Kethüdâsı 

Kethüdâlık-ı 

Çakırcıyân-ı 

Hâssa 

8 N 1067 / 20 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Ömer Hâlâ Kassâb-

başı ka‘im-

makamı 

Kethüdâlık-ı 

Kassâbân-ı 

Ganem / İstanbul 

10 N 1067 / 22 

Haziran 1657 

Tayin 

Abdüllâtîf 

[Efendi] 

...... Kethüdâlık-ı 

Timar-hâ-yı 

Erzurum 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Dârende Pîr 

Mehmed 

..... Kethüdâlık-ı 

Çavuşân Dîvân-ı 

Tımışvar 

Evâil-i N 1067 / 

13-22 Haziran 

1657 

Mukarrer 

Yûsuf bin 

Hasan 

..... Kethüdâlık-ı 

Gönüllüyân-ı 

Yesâr-ı Bağdad 

2 L 1067 / 14 

Temmuz 1657 

Tayin 

(   ) ..... Kethüdâlık-ı 

Sebze Hâne 

5 Za 1067 / 15 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Mustafa Halîfe .... Kethüdâlık-ı 15 Za 1067 / 25 Mukarrer 

                                                 

73 Mehmet Canatar, agm, s.333. 
74 Mehmet Canatar, agm, s.333. 
75 Mehmet Canatar, agm, s.334. 
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Dalalan Küçük 

Bazaristan-ı Âtîk 

/ İstanbul 

Ağustos 1657 

Mehmed Halîfe Harem-i 

hümâyûn 

serdâran-ı 

hâssa’da imâm 

Kethüdâlık-ı 

Defter Maʻa 

Defterdarlık-ı 

Tımar / Şam  

15 Za 1067 / 25 

Ağustos 1657 

Yevmî otuz 

akçe ile tayin 

Mustafa Ohri Taşra kilâr 

kethüdâsı 

Kethüdâlık-ı 

Kilâr-ı Âmîre 

Taşra 

14 Z 1067 / 23 

Eylül 1657  

Tayin 

Mehmed Sipâhî Kethüdâlık-ı 

Arabaciyân-ı 

der- Bazar-ı Esb 

16 Z 1067 / 25 

Eylül 1657 

İlhâk 

(   ) Emekdârlardan Kethüdâlık-ı 

Esîrciyân-ı / 

İstanbul 

23 Z 1067 / 2 

Ekim 1657  

Mukarrer 

Ömer Emekdârlardan Kethüdâlık-ı 

Kassâbân-ı 

Ganem 

13 M 1068 / 21 

Ekim 1657 

Mukarrer 

 

2.11. Çavuşluk Tevcîhatı 

Çavuş kelimesi ve teşkilâtı Osmanlı Devletine Selçuklu Devletinden miras kalmış bir 

müessesedir. Çavuşluk, birçok Türk devletlerinde bazı saray hizmetlilerini ifade eden ve 

askerî paye olarak kullanılan tabirdir 76.   

Fatih kanunnamesinde Osmanlı devletinin kuruluş dönemlerine ait çavuşluk 

makamıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Kanunnâmede çavuşların derece bakımından timar 

müteferrikalarından aşağıda, kâtiplerle aynı statüde ve tevcihatlarının defterdar tarafından 

yapıldığı kayd edilmiştir. Ayrıca vezirlerin ve defterdarların maiyetlerine selâm çavuşu tayin 

edildiği de bildirilmiştir77. 

“Dergâh-ı âlî çavuşları” diye de anılan Dîvân-ı Hümâyun çavuşları, süslü kıyafetlerle 

at üstünde olarak yabancı ülkelerden gelen elçileri karşılamak, padişah veya vezîriâzam 

tarafından verilen bir emri yerlerine ulaştırmak, idam hükümlerinin uygulanması, 

ikametgâhlarında gözaltında tutulan sefirlere nezaret etme gibi görevleri yerine getirmektedir. 

                                                 

76 Orhan F. Köprülü (1993), “Çavuş”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 8, s. 236 
77 Orhan F. Köprülü, agm, s.237. 
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Ayrıca Çavuşlar elçi olarak yabancı ülkelere gönderilir,  ülke içinde bazı madenlerin 

işletilmesi gibi işlerde de görev alırlardı78. 

Tablodaki tevcihler, tayin, mukarrer ve ilhak şeklinde yapılmıştır. Transkript edilen 

defterde 8 çavuşluk, 12 çavuşân toplamda 20 adet kayıt bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. 11: Çavuşluk Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tayin Tarihi  

Ali Bâyezîd 

Mahmûd Hasan 

Yûsuf Abdullah 

Mehmed Ali 

Emekdârlar Çavuşluk-u 

Dergâh-ı âlî 

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

Dört nefere 

çavuşluk tayini 

Hüseyin Erzurum 

kal‘ası hisâr 

çavuşu 

Çavuşluk-u 

Müstahfızân-ı 

Kalʻa-i Erzurum 

26 N 1067 / 8 

Temmuz 1657 

Mukarrer 

Mehmed Yûsuf ıstabl-ı âmire 

hüddâmının 

emekdârı 

Çavuşluk-u 

Dergâh-ı âlî 

11 L 1067 / 23 

Temmuz 1657 

hatt-ı hümâyûn-

u saʻâdet-

makrûnla tayin 

Osmân Erzurum cânib- 

yemin 

gönüllülerinin 

çavuşluğundan 

maʻzûl 

Çavuşluk-u 

Gönüllüyân-ı 

Cânib-i Yemin / 

Erzurum 

13 L 1067 / 25 

Temmuz 1657 

Mukarrer 

Ahmed 

Mehmed 

Emekdâr Çavuşluk-u 

Dergâh-ı âlî 

15 L 1067 / 27 

Temmuz 1657 

Yevmî on akçe 

ile tayin  

Mustafa Emekdâr Çavuşluk-u 

Dergâh-ı âlî 

15 L 1067 / 27 

Temmuz 1657 

Yevmî on akçe 

ile ilhâk 

Dilâver Emekdâr Çavuşluk-u 

Dergâh-ı âlî 

13 S 1068 /  20 

Kasım 1657 

Tayin 

Mehmed Bekîr Emekdâr Cemâ‘at-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

15 N 1067 / 27 

Haziran 1657 

Yevmî sekiz 

akçe ile Tayin 

Mehmed 

Mustafa 

..... Cemâ‘at-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

23 L 1067 / 4 

Ağustos 1657 

üç akçe terakkî 

Mahmûd Seydi .... Cemâʻat-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Karadeniz 

yalıları 

muhâfazası 

hidmetinden 

dolayı iki akçe 

terakki verilmek 

                                                 

78 Orhan F. Köprülü, agm, s.237. 
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Selim bin 

Medi? 

Gılmân-ı 

bağçe-i Şâm-ı 

Şerîf çorbacısı 

Cemâʻat-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

29 L 1067 / 10 

Ağustos 1657 

Tayin  

Osmân 

Abdullah 

.... Cemâʻat-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

20 Za 1067 / 30 

Ağustos 1657 

Yevmî yedi 

akçe ile tayin  

Mustafa ve 

Ramazân 

Emekdârlar Cemâ‘at-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

25 Za 1067 / 4 

Eylül 1657 

İki nefere ikişer 

akçe terakkî 

virilmek 

Hasan ..... Cemâ‘at-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

22 Za 1067 / 1 

Eylül 1657 

Tekurdağın 

gümrüğünden 

mütekâʻid 

virilmek 

Mehmed Fazıl Emekdâr Cemâʻat-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

12 Z 1067 /  21 

Eylül 1657 

Yevmî on üç 

akçe ile tayin 

Ahmed Emekdâr Cemâ‘at-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

8 Z 1067 / 17 

Eylül 1657 

Yevmî ki akçe 

terakkî virilmek 

Sulbî-oğlı 

İsmâʻîl 

... Cemâ‘at-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

22 Z 1067 / 1 

Ekim 1657 

Yevmî on akçe 

ile tayin 

Mustafa Ağa ... Kā’im-makām-ı 

Çavuş-başılık 

25 Z 1067 / 4 

Ekim 1657 

Tayin 

Mustafa Osmân Emekdâr Cemâ‘at-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

4 M 1068 / 12 

Ekim 1657 

Yevmî sekiz 

akçe ile tayin 

Ömer Hasan 

Konaç 

Emekdâr Cemâʻat-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

25 S 1068 / 2 

Aralık 1657 

Tayin 

Süleymân Emekdâr Cemâ‘at-i 

Çavuşân-ı 

Dergâh-ı âlî 

3 Ra 1068 / 9 

Aralık 1657 

Yevmî on akçe 

ile tayin  

 

2.12. Muhzır-başılık Tevcîhatı 

Osmanlı Devletinde “Muhzır” kelimesi davalı ve davacıyı mahkemeye sevkeden 

memur için kullanılmıştır. Mahkeme kâtiplerine ihtiyaç duyulmayan küçük kadılıklarda yargı 

görevi sırasında kadıya yardımcı olan muhzırlar mahkemelerde hazır bulunarak kitâbet işini 

ifa ederlerdi. Celb kâğıdının çıkartılarak ilgili kişinin mahkemeye çağırılması ve mahkeme 

esnasında asayişin sağlanması da muhzırın görevlerindendir79. Ayrıca kadılar hakkında 

                                                 

79 R. Ahıshalı (2006). “Muhzır”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 31, s. 85. 
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yapılan şikâyetleri yerinde inceleme ve kadıaskerliğe rapor etme gibi vazifeleri de 

mevcuttur80. 

Anadolu ve Rumeli kadılıkları gibi büyük kadılıklarda birden fazla muhzır bulunur ve 

bir muhzır-başı tayin edilir. Muhzır-başıların tayinlerini genellikle kapıcılar kethüdâsı kendine 

bağlı kapıcılardan tayin ederdi81. Muhzırların tayin ve azil yetkisi ise kadılara verilmiştir. 

Kadılar uygun gördüğü kişiyi merkeze arz eder ve tayin merkezden gönderilen beratla 

yapılırdı82. 

Muhzırlık, dergâh-ı âlî kapıcıları tarafından icra edilmekte olup belirli bir maaşları 

yoktur. Kadı ve müderris tayinlerinde müjde parası ve teşrifât merasimlerinden bir mikdar 

bahşiş alırlardı. Ancak en önemli gelirlerini aldıkları harçlar oluşturmaktadır83. Davanın 

konusuna göre mahkemece alınan harçlar değişmekle birlikte sonuçlanmış bir davadan 

muhzırların XVI ve XVII. yüzyıllarda yüzde iki akçe ihzâriye aldıkları tesbit edilmiş olup bu 

miktar kanunnâme ile belirlenmiştir84. 

Tablodaki tevcihler, tayin ve ilhak şeklinde yapılmıştır. Transkript ettiğimiz 

defterimizde 29 adet kayıt bulunmaktadır. 

 

Tablo 2. 12: Muhzır-başılık Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tayin Tarihi  

Ahmed Osmân Hayme-i hâssa 

mehterlerinden 

Muhzır-başılık-ı 

Muhzırân-ı 

Mahkeme-i 

Kütahiyye 

3 L 1067 / 15 

Temmuz 1657 

ulûfesi çalınup 

hazîne-mânde 

olup mimbaʻd 

ulûfesi tashîh 

olunmamak 

üzere râzı 

olmağla ulûfesi 

mukabelesinde 

virilmek. 

İvâz Emekdâr Muhzır-başılık-ı 

Rumeli 

5 N 1067 / 17 

Haziran 1657 

... 

                                                 

80 İ.Yurdakul (2008). Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı’nda Reform (1826-1876).  İletişim Yayınları, s. 

105-110. 
81 Recep Ahıshalı, agm, s.86. 
82 İlhami Yurdakul, age, s. 112. 
83 İlhami Yurdakul, age, s. 112. 

84 Recep Ahıshalı, agm, s. 86. 
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(   ) (   ) Muhzır-başılık-ı 

Anatolı 

(   ) (   ) 

Mehmed Emekdâr Muhzır-başılık-ı 

İstanbul Kethüdâ 

13 L 1067 / 25 

Temmuz 1657 

Tayin  

(   ) (   ) Muhzır-başılık-ı 

Burusa 

16 Ra 1067 / 2 

Ocak 1657 

Tayin 

(   ) (   ) Muhzır-başılık-ı 

Edirne 

25 Za 1068 / 24 

Ağustos 1658 

Tayin 

Mustafa Emekdâr Muhzır-başılık-ı 

Mısır 

16 Za 1068 / 15 

Ağustos 1658 

Tayin 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Şam 

Evâil-i B 1068 / 

Nisan-Mayıs 

1658 

... 

(   ) Dergâh-ı âlî 

kapucılarından 

Muhzır-başılık-ı 

Galata 

10 Za 1067 / 20 

Ağustos 1657 

Tayin 

Derviş İbrâhîm Dergâh-ı 

mu’allâm 

kapucılarından 

Muhzır-başılık-ı 

Haleb 

3 Za 1067 / 13 

Ağustos 1657 

Tayin 

Ahmed Dergâh-ı 

mu’allâm 

kapucılarından 

Muhzır-başılık-ı 

Selânik 

Gurre-i Za 1067 

/ Ağustos-Eylül 

1657 

Tayin 

Hüseyin Arnavit Emekdâr Muhzır-başılık-ı 

Yenişehir 

21 L 1061 / 7 

Ekim 1651 

Tayin 

İbrâhîm Dergâh-ı âlî 

kapucılarından 

Muhzır-başılık-ı 

İzmir 

6 N 1067 / 18 

Haziran 1657 

Tayin 

(   ) Emekdâr Muhzır-başılık-ı 

Sarâybosna 

16 Za 1067 / 26 

Ağustos 1657 

Tayin 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Filibe 

... ... 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Mekke-i 

Mükerreme 

... ... 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Medine-i 

Münevvere 

... ... 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Kudüs-ü Şerîf 

... ... 

Yahyâ (   ) Dergâh-ı âlî 

kapucılarından 

Muhzır-başılık-ı 

Trablusşam 

2 Z 1067 / 11 

Eylül 1657  

Tayin 

(   )  ... Muhzır-başılık-ı 

Bağdad 

Gurre-i Za 1067 

/ Ağustos 1657 

Tayin 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Diyârbekir 

15 M 1068 / 23 

Ekim 1657 

... 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Sofya 

... ... 

(   ) ... Muhzır-başılık-ı 

Sakız 

13 Za 1067 / 23 

Ağustos 1657 

Tayin 
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... ... Muhzır-başılık-ı 

Üsküdar 

... ... 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Kütahya 

... ... 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Eyyûb 

... ... 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Erzurum 

... ... 

... ... Muhzır-başılık-ı 

Konya 

... ... 

(   ) ... Muhzır-başılık-ı 

Kayseriyye 

7 Za 1067 / 17 

Ağustos 1657 

Tayin  

 

2.13. Sarây Görevlileri Tevcîhatı 

Osmanlı sarayı teşkilâtı genel olarak dört ana yapılanmaya sahiptir. Özel yaşam alanı 

(Harem), eğitim yapılan bölüm (Enderûn), idarî merkez (Dîvân-ı Hümâyun), hizmet ve 

koruma (Bîrun) dır85. 

Enderûn, sarayda resmî ve özel hayatın iç içe olduğu bölümdür. Enderun’un amiri 

Bâbüssaâde Ağasıdır. Enderûn saraya mensup gulâm’ların (içoğlanların) hizmet gördüğü 

padişahın günlük hayatını geçirdiği yerdir. Enderûn’dan Birûn’a çıkmak ise bir nevi 

mezuniyet ve dış görevle taşraya atanmaktır86. 

Birûn, Osmanlı Devletinin idarî teşkilâtında saray dışındaki hizmetlerle için 

kullanılmış bir tabirdir. Harem ve Enderûn halkının aksine Birûn halkı, İstanbul’da ikâmet 

eden her gün hizmet için saraya girip çıkan görevlilerden oluşmaktadır. Bu görevlileri şu 

şekilde sayabiliriz;87 Padişah hocası, Hekim-başı, Cerrah-başı, Müneccim-başı, Hünkâr-

imâmı, Şehremini, Arpa emini, Matbah emini, Darphâne emini, Kâğıt emini, Emir-i âlem, 

Kapıcı-başı, Kapıcılar kethüdası, Çavuşbaşı, Şikâr ağaları denilen Çakırcı-başı, Şahinci-başı, 

Atmacacı-başı, Emir-i âhur, Yeniçeri ağası, Cebeci-başı, Topçu-başı, Arabacı-başı ve altı 

bölük Kapıkulu Süvarileri (Ebna-i sipahiyan, silahdaran, ulûfeciyan-ı yemin, ulûfeciyan-ı 

yesar, gureba-i yemin, gureba-i yesar)88 müteferrikalar, Peykler, Solaklar, Şatırlar, Mehterler, 

Sakalar, Dergâh-ı muallâ çavuşları, Hizmet bölükleri efradı yani Çamaşırcı, Aşcı, Ekmekci, 

                                                 

85 Z. Tarım, Ertuğ (2009). “Saray”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 36, s. 119. 
86 İ. Ortaylı (2008). Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi. Cedit Neşriyat, s.204-205. 
87 D. Alikılıç (2002). XVII. Yüzyıl Osmanlı Saray Teşrifâtı ve Törenleri, (Doktora Tezi). Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, s. 8. 
88 İlber Ortaylı, age, s. 207. 
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Terzi, Hattatlar, Demirciler, Silahcılar ve diğer yan personel Birûn’un görevlileri arasında 

sayılabilir89. 

Tablodaki tevcihler, tayin, terfiʻ, mukarrer, terakkî ve ilhâk şeklinde yapılmıştır. 

Transkript edilen defterde 80 adet kayıt bulunmaktadır. 

Tablo 2. 13: Sarây Görevlileri Tevcîhatına Dair Tablo 

Adı  Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tayin Tarihi  

Mehmed Dergâh-ı âlî 

kapucısı 

Ases-başılık-ı 

Bazâristân-ı 

Kulı? 

3 N 1067 / 15 

Haziran 1657 

Tayin 

Hüseyin Emekdâr Kürkciyân-ı 

Hâssa 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Bir akçe terakkî 

virilmek 

Ahmed 

Abdullah 

Hayyâtîn-i 

Hâssa mülâzımı 

Cemâ‘at-i 

Hayyâtîn-i 

Hâssa 

18 L 1067 / 30 

Temmuz 1657 

Tayin 

Emrullah Ali Emekdâr Cemâ‘at-i 

Hayyâtîn-i 

Hâssa 

12 Za 1067 / 22 

Ağustos 1657 

Tayin 

Hasan Abdullah Emekdâr Cemâ‘at-i 

Hayyâtîn-i 

Hâssa 

.... Tayin 

Hasan Abdullah Matbah-ı âmire 

işcisi 

Cemâ‘at-i 

Gılmân-ı 

Sakayân-ı Hâssa 

14 N 1067 / 26 

Haziran 1657 

Matbah-ı 

âmireden nakl 

Mustafa Veli 

Eskicuma 

Emekdâr Cemâʻat-i 

Mehterân 

(   ) İlhâk 

İbrahim 

Himmet 

..... Hâbbazîn-i 

Hâssa 

17 Za 1067 /27 

Ağustos 1657 

Üç akçe terakkî 

Mehmed Hasan ..... Hâbbazîn-i 

Hâssa 

17 Za 1067 /27 

Ağustos 1657 

İki Akçe terakkî 

Muslı Emekdâr Hâbbazîn-i 

Hâssa 

22 Za 1067 / 1 

Eylül 1657 

Tayin 

Hasan Emekdâr Hâbbazîn-i 

Hâssa tâbiʻ-i 

Ehl-i Hıref 

3 Z 1067 / 12 

Eylül 1657 

Bir akçe terakkî 

Mustafa 

Mağnisa-i 

Suğrâ 

....... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

25 Ş 1067 / 8 

Haziran 1657 

Mukarrer 

Mehmed Emekdâr Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

4 N 1067 / 16 

Haziran 1657 

Tayin  

Ali Emekdâr Teşrifâtcılık 5 N 1067 / 17 

Haziran 1657 

Mukarrer 

                                                 

89 Dündar Alikılıç, agt, s. 9. Ayrıca bk.; Z. ŞIK (2021). Ehl-i Hiref Sözlüğü. 
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Turmuş Güzel 

Yalvaç 

...... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

26 N 1067 / 8 

Temmuz 1657 

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

Fazlı Ramazân ....... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

15 N 1067 / 27 

Haziran 1657 

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

Fazlı Ramazân  Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

16 N 1067 / 28 

Haziran 1657  

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

Mustafa Lâdik Emekdâr Şâkirdan-ı 

Hâbbazîn-i 

Hâssa 

11 L 1067 / 23 

Temmuz 1657 

Tayin 

Ali Selâniki Emekdâr baş-

mülâzım 

Şâkirdan-ı 

Hâbbazîn-i 

Fodula tâbiʻ-i 

Matbaha-ı 

Amire 

14 Z 1067 / 23 

Eylül 1657 

Tayin ve bir 

akçe terakkî 

Ramazân 

Abdülkerim 

Simâvi 

Emekdâr baş-

mülâzım 

Şâkirdan-ı 

Tabbâhîn-i 

Hâssa 

27 Za 1067 / 6 

Eylül 1657 

Tayin ve iki 

akçe terakkî 

Halîl Süleymân Emekdâr baş-

mülâzım 

Şâkirdan-ı 

Hâbbazîn-i 

Fodula 

23 Za 1067 / 2 

Eylül 1657 

Tayin 

Süleymân 

Bayrâm kuloğlı 

...... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

13 L 1067 / 25 

Temmuz 1657 

Yevmî iki akçe 

terrakkî ile 

ilhâk  

İbrâhîm Muslı Emekdâr Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

16 L 1067 / 28 

Temmuz 1657  

Yevmî üç akçe 

ile tayin 

Hâlîl Mustafa 

İznikmid 

 Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

21 L 1067 / 2 

Ağustos 1657 

Yevmî iki akçe 

ile ilhâk 

Ahmed Veli 

Tırnovî 

...... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

23 L 1067 / 4 

Ağustos 1657 

İlhâk 

Ali Hızır Emekdâr Şireciyan-ı 

Hâssa tâbiʻ-i 

Matbah-ı Âmire 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Tayin 

İsmâʻîl Ali 

Arapgire 

...... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

26 L 1067 / 7 

Ağustos 1657  

tashîh olunup 

mahalline kayd 

olunmak 

Şaʻaban Ali .... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

17 L 1067 / 29 

Temmuz 1657 

İlhâk  

Sulbî-oğlı 

Mehmed 

Şa‘bân 

...... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

Gurre-i Za 1067 

/ Ağustos 1657 

Yevmî üç akçe 

terrakkî ile 

ilhâk 

Mehmed Veli ...... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

2 Za 1067 / 12 

Ağustos 1657 

Yevmî iki akçe 

gedügi terakkî 

virilmek 

Ali Yûsuf ...... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

2 Za 1067 / 12 

Ağustos 1657 

Zümre-i 

mezbûra ilhâk 

olunup, iki akçe 

gedügi ile iki 

akçe terakkîsi 

virilmek 
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Ömer Mustafa Emekdâr  Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

15 Za 1067 / 25 

Ağustos 1657 

İki akçe terakkî 

virilmek 

Abdullah Emekdâr Ağalık-ı Kiler-i 

Hâssa 

14 Z 1067 / 23 

Eylül 1657  

Tayin 

Osmân Hüseyin Emekdâr Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

16 Z 1067 / 25 

Eylül 1657 

Yevmî üç akçe 

terrakkî ile 

ilhâk 

Sulbî-oğlı 

Feyzullah 

..... Mehterân-ı 

Hayme-i Hâssa 

20 Ra 1068 / 26 

Aralık 1657 

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

Caʻfer Emekdâr Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

19 N 1067 / 1 

Temmuz 1657 

Yevmî yedi 

akçe ile tayin 

Hüseyin Emekdâr Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

22 N 1067 / 4 

Temmuz 1657 

İlhâk 

Yûsuf Emekdâr Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

15 L 1067 / 27 

Temmuz 1657 

Yevmî altı akçe 

ile tayin 

Dervîş Ahmed Emekdâr Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

15 L 1067 / 27 

Temmuz 1657 

Tayin 

Ali Efendi Emekdâr Teşrifâtçılık 22 L 1067 / 3 

Ağustos 1657 

Tayin 

Mustafa Ali ... Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Yevmî dört 

akçe ile tayin 

Hüseyin Emekdâr Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

8 Za 1067 /18 

Ağustos 1657 

Yevmî beş akçe 

ile tayin 

Mustafa Ahmed 

İslimiyye 

... Bevvâbân-ı Bab-

ı Hümâyûn 

11 Za 1067 / 21 

Ağustos 1657 

Yevmî üç akçe 

ile tayin 

Arslan Memi ... Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

22 Za 1067 / 1 

Eylül 1657 

Yevmî dört 

akçe ile tayin  

Mustafa Emekdâr Bevvâbân-ı Bab-

ı Hümâyûn 

25 Za 1067 / 4 

Eylül 1657  

Tayin 

Hasan ... Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

15 Z 1067 / 24 

Eylül 1657 

Yevmî yedi 

akçe ile tayin 

Ahmed 

Abdullah 

Midillü 

... Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

18 Z 1067 / 27 

Eylül 1657 

Tashîh 

Mehmed Emekdâr Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

22 M 1068 / 30 

Ekim 1657 

Tayin  

Sefer Mustafa 

Zağra 

Zümre-i 

mezbûre 

mülâzımı 

Mürekkebciyân 

Hâssa  

24 M 1068 / 1 

Kasım 1657 

Tayin 

(   ) Emekdâr Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

12 S 1068 / 19 

Kasım 1657  

Yevmî sekiz 

akçe ile tayin 

Ahmed Ali 

Demir 

Emekdâr Şâkirdan-ı 

Helvâciyân-ı 

Hâssa 

13 S 1068 / 20 

Kasım 1657 

Tayin 

Hacı Muharrem Emekdâr Bâzara Giden 

Hâssa  

23 S 1068 / 30 

Kasım 1657 

Bir akçe terakkî 

Nasûh  Emekdâr Kazganiyân-ı 

Hâssa 

27 S 1068 / 4 

Aralık 1657 

Tayin 
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Mehmed Emekdâr Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

Gurre-i Ra 

1068 / Aralık 

1657 

Yevmî iki akçe 

ile terakkî 

Mehmed 

Hüseyin Saka 

... Bevvâbân-ı 

Dergâh-ı âlî 

5 Ra 1068 / 11 

Aralık 1657 

Tashîh 

Dilâver 

Abdullah 

Emekdâr Bölük-başılık-ı 

Bab-ı Hümâyûn 

22 Ra 1068 / 28 

Aralık 1657 

Tayin 

Sulbî-oğlı 

Mustafa 

... Helvâciyân-ı 

Hâssa 

12 N 1067 / 24 

Haziran 1657 

Tayin 

Ali Süleymân Sarây-ı Atîk 

emekdârlarından 

Tabbâhîn-i 

Sarây-ı Atîk 

27 N 1067 / 9 

Temmuz 1657 

Sarây-ı cedîd 

tabbâhlarına 

nakl 

Osmân Hüseyin 

Manastır 

Emekdâr baş-

mülâzım 

Tabbâhîn-i 

Hâssa 

3 N 1067 / 15 

Haziran 1657 

iki akçe ile 

gedügi virilüb, 

üç akçe terakkî 

virilmek 

Hüseyin Nebî 

Amasiyye 

Emekdâr baş-

mülâzım 

Tabbâhîn-i 

Hâssa 

20 N 1067 / 2 

Temmuz 1657  

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

Osmân Halîl Emekdâr Tabbâhîn-i 

Hâssa 

3 L 1067 / 15 

Temmuz 1657  

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

İbrâhîm ... Tabbâhîn-i 

Hâssa 

4 L 1067 / 16 

Temmuz 1657 

Yevmî üç akçe 

ile tayin 

Hasan Ali 

Edirne 

Hâlâ Baş-

mülâzım 

Tabbâhîn-i 

Hâssa 

9 L 1067 / 21 

Temmuz 1657 

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

Tabbâhîn-i 

Hâssa 

Emekdâr baş-

mülâzım 

Tabbâhîn-i 

Hâssa 

17 ZA 1067 / 

27 Ağustos 

1657 

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

Recep 

Süleymân 

İznikmid ve 

Hasan Hüseyin  

... Ustâdan-ı 

Matbah-ı Âmire-

i Hâssa 

3 L 1067 / 15 

Temmuz 1657 

Gedük ve 

terakkî virilmiş 

İvâz Abdullah ... Kilerciyân-ı 

Hâssa 

1 Za 1067 /21 

Ağustos 1657 

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

İbrâhîm Efendi ... Tabîblik-i Sanî / 

Galata 

11 M 1068 / 19 

Ekim 1657 

Tayin 

Hâcı Mehmed 

Efendi 

Sâbıka Âsitâne-i 

sa‘âdetde (   ) 

defterdâr 

Kā’im-makām-ı 

Nişâncılık 

11 M 1068 / 19 

Ekim 1657 

Tayin 

Mehmed Emekdâr İtmekciyan-ı 

Fırın-ı Hâssa 

12 Ra 1068 / 18 

Aralık 1657 

Yevmî iki akçe 

ile tayin 

Mustafa 

Mehmed 

Istabl-ı âmire 

hüddamından 

maʻzûl 

Kapuculuk-ı 

Dergâh-ı âlî 

11 L 1067 / 23 

Temmuz 1657 

Tayin 

(   ) Hazîne 

kethüdâsı 

Kapucı-başılık-ı 

Dergâh-ı âlî 

16 N 1067 28 

Haziran 1657 

Tayin 

Murad ve Ali Hâssa 

bostâncılığından 

maʻzûl 

Kapucılık-ı 

Dergâh-ı âlî 

17 N 1067 / 29 

Haziran 1657 

İki nefere 

kapucılık tayini 
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Mehmed Emekdâr Kapucılık-ı 

Dergâh-ı âlî 

25 Za 1067 / 4 

Eylül 1657 

Üç akçe 

virilmek 

Ahmed Emekdâr Kapucılık-ı 

Dergâh-ı âlî 

2 Z 1067 / 11 

Eylül 1657  

Yevmî beş akçe 

ile tayin 

Süleymân Beg İbrâhîm Paşa 

Sarâyı serdârları 

oda-başılığından 

maʻzûl 

Kapucılık-ı 

Emîn-i Şehr 

19 Ra 1068 / 25 

Aralık 1657 

Tayin 

Osmân Ağa Çakırcı-

başılığından 

maʻzûl 

Çakırcı-başılık 5 M 1068 / 13 

Ekim 1657 

Tayin 

İsmâʻîl 

Abdullah 

Emekdâr Nakkâşan-ı 

Hâssa  

15 Za 1067 /25 

Ağustos 1657 

Tayin 

Sulbî-oğlı Mûsâ 

Mehmed’e 

...... Nakkâş-başılık- 

Halkârî Hâssa 

25 L 1067 / 6 

Ağustos 1657 

Yevmî iki akçe 

ile ilhâk 

Ahmed ...... Nakkâş-başılık-ı 

Hâssa 

21 Za 1067 / 31 

Ağustos 1657 

Tayin 

Satılmış 

Murtaza 

...... Hazînedâran-ı 

Birûn 

14 L 1067 / 26 

Temmuz 1657 

Yevmî beş akçe 

ile ilhâk 

 

2.14. Diğer Tevcîhata Dair 

Defterde yer alan kayıtlar konularına göre sırayla bir araya getirilerek tablolar halinde 

listelendi. Meydana getirilen tablolardan herHângi birine eklenmeyen veya sayısal olarak az 

olup lakin önemli olan kayıtlar ayrı bir tabloda gösterilmiştir. 

Tablodaki tevcihler, tayin ve mukarrer şeklinde yapılmıştır. Transkript edilen defterde 

bu şekilde 17 adet kayıt bulunmaktadır. 

Tablo 2. 14: Diğer Tevcîhatlara Dair Tablo 

Adı  Görevi  Açıklama 

 Eski Yeni Tayin Tarihi  

(   ) (   ) Kapudanlık-ı 

Hırsova 

(   ) (   ) 

Mehmed Emekdâr Bâkikulluk-ı Baş 

der-Harâc 

3 N 1067 / 15 

Haziran 1657 

Tayin 

Ferîdûn 

Abdullah 

Emekdâr Bâkikulluk-ı 

Harâc-ı İkinci 

3 N 1067 / 15 

Haziran 1657 

Tayin 

Ebûbekir Emekdâr Defterdârlık-ı 

Mâliye-i Bağdad 

26 N 1067 / 8 

Temmuz 1657 

Müjde hükmü 

ile tayin 

Hâdım Rıdvan Sâbıka Van’ın 

timar defterdârı 

Defterdârlık-ı 

Timarhâ-yı Van 

7 L 1067 / 19 

Temmuz 1657 

Tayin 

Ahmed Nehr-i Tuna 

kapudanlığından 

maʻzûl 

Kapudanlık-ı 

Nehr-i Tuna 

10 L 1067 / 22 

Temmuz 1657 

Yevmî seksen 

akçe ile 

Mukarrer 
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Veli Efendi (   ) Defterdârlık-ı 

Mâliye-i Şam 

19 L 1067 / 31 

Temmuz 1657 

Tayin 

(   ) ... Târihcilik  21 L 1067/ 2 

Ağustos 1657 

Virilmiştir. 

Mevlânâ 

Abdullah 

Efendi 

Aksu 

mezraʻsından 

maʻzûl 

Mezraʻ-i Aksu / 

Yenice-i Taraklı 

25 L 1067 /6 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

Bekir ... Kapudanlık-ı 

Hırsova 

4 Za 1067 / 14 

Ağustos 1657 

Mukarrer 

... ... Defterdârlık-ı 

Mâliye-i Şam 

12 Za 1067 / 22 

Ağustos 1657 

Açıktan tayin 

Sinan ... Nezâret-i 

Beytü’l-mâl-ı 

Hâssa der-

İstanbul 

8 M 1068 / 16 

Ekim 1657 

Tayin 

Abdi ..... Kā’im-

makāmlık-ı Baş-

bâkikulluğı 

16 M 1068 / 24 

Ekim 1657 

Tayin 

Mustafa Emekdâr Kā’im-

makāmlık-ı 

Târihcilik 

17 M 1068 / 25 

Ekim 1657 

Tayin 

Seyyid İsmâʻîl ... Nureddin Şehid 

Dârüşşifâsı / 

Şam-ı Şerîf 

6 S 1068 / 13 

Kasım 1657 

Mukarrer 

Abdülhâk Nureddin Şehid 

Tımar-

Hânesinden 

maʻzûl 

Nureddin Şehid 

Tımar-Hânesi / 

Şam-ı Şerîf 

11 Ra 1068 / 17 

Aralık 1657 

Mukarrer 

Hasan Paşa .... Yevmü'l-Selâse 16 Z 1067 / 25 

Eylül 1657 

Sadaret 

Kaymakamı  

Ordudan tayin 

edilmiş, 

belirtilen tarihte 

İstanbula 

gelmiştir. 

 

2.15. Muamele Görmüş Vakıflar 

Vakıf, kamu yararı gözetilerek bir mülkün kullanım hakkının veya gelirinin ebedi 

olarak gönül rızasıyla paylaşılmasını öngören hukuki ve sosyal bir sistemdir.90 

Vakıfların, kökeni konusunda kesin bir tarih olmamakla birlikte Babil ve Hitit 

Devletlerinde vakıfların kurulduğuna dair izlere rastlanmıştır91. İslâmiyet’in kabulünden sonra 

                                                 

90 M. Bayartan (2008). Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Vakıf Sisteminin Şehre Kattığı Değerler. 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları. 10, s. 157. 
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özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk dünyasının sosyal, kültürel ve ekonomik 

hayatında bu vakıf sistemleri etkili olmuştur. 

Vakıflar; genel olarak, şehrin bütününü ilgilendiren her türlü hizmet; cami, okul, 

kitaplık, hastane, Hân, çeşmeler, sebiller, imaretler, su getirme ve bu tesislerin bakımı, hatta 

bazen mezarlıklar ve bunlara benzer birçok hizmet, vakıflar aracılığla yapılmıştır. Batı 

dünyasında kilisenin, belediyenin ya da hükümetin yaptığı işleri Osmanlı Devletinde 

genellikle bireylerin kurdukları vakıflar aracılığıyla yapılmıştır.92 

Bir vakfın nasıl yönetilip işletileceği, vakfedilen maldan kimlerin nasıl ve ne ölçüde 

yararlanacağı vakfedenin iradesiyle belirlenmektedir. Vakfedenin bu konudaki beyan ve 

şartlarını içeren yazılı belgeye “vakfiyye” adı verilmektedir. Devlet başkanı ve hâkimlerin, 

vakfiyede şart koşulmasına gerek olmaksızın vakıflar üzerinde kamu velâyetine dayalı 

doğrudan gözetim ve denetim yetkileri vardır. Osmanlı devletinde vakfiyedeki şartlar 

çerçevesinde vakfın işlerini idare etme yetkisine “tevliyet” adı verilir. Vakfın işlerini vakfiye 

şartlarına uygun biçimde yönetmek ve gözetmek üzere tayin edilen kişiye “mütevellî” veya 

“nâzır” denilmektedir.93 

 

Tablo 2. 15: Muamele Görmüş Vakıflara Dair Tablo 

Vakfın Adı Vakfın Bulunduğu Yer 

Hasan Paşa Evkafı / Câmi‘i  Akşehir / İstanbul 

Gurban Hüseyin Ağa Câmi‘i Aksarây/ İstanbul 

Sultân Bâyezîd Hân Evkafı Akza Baba 

Ali Paşa Câmiʻi  Amid 

Hüsrev Paşa Mescidi  Amid 

Yaʻkūb Abdal Zâviyesi Ankara 

Hâsekî Sultân Evkafı Ankara 

Caʻfer Ağa Evkafı / Câmiʻi Antakya 

Oruç Baba Zâviyesi Antep 

Sabiha Hâtûn Evkafı ve İbrâhîm Paşa Câmiʻi Bâb-ı Silivri 

İlyas Beg  Balat 

Eyna Beg Evkafı Balıkesir 

İne Beg Evkafı Balıkesir 

Şerafeddîn Paşa Evkafı Balıkesir 

Yahyâ Paşa-oğlı Mehmed Paşa Evkafı Belgrad 

                                                                                                                                                         

91 İ. Kayaoğlu (1978). Vakfın Menşei Hakkındaki Görüşler. Vakıflar Dergisi, 11, s. 50. 
92 Mehmet Bayartan, agm, s. 160. Ayrıca detaylı bilgi için bk.; B. Yediyıldız (2012). “Vakıf”, TDV 

İslam Ansiklopedisi, c. 42, s. 479-486. 
93 H. M. Günay (2012). “Vakıf”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 42, s. 479. 
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Hasan Ağa Evkafı Belasniçe 

KalenderHâne Zâviyesi Beyşehir 

İsâ Beg Evkafı Birgi 

Pîr Ahmed Mescidi Boyâbâd 

Kasım Paşa Evkafı/ Câmiʻi Bozüyük 

Hâtûniyye Vakfı / Türbesi Bursa 

İsâ Beg Vakfı Bursa 

Ağaçcı el-Hâc Ahmed Bursa 

Hızır bin Kâsım Evkafı Bursa 

Nalbandoğlu İmâreti / Mescidi Bursa 

Gülruh Hâtûn Vakfı Bursa 

Mustafa Paşa Evkafı Bursa 

Şahabeddin Evkafı / Câmiʻi / İmâreti Bursa 

Hüseyin Paşa Evkafı Bursa 

Şehzâde Sultân Ahmed Hân Vakfı Bursa 

Selçuk Sultân ve Karaca Ahmed Evkafı Bursa 

İsporça Sultân Vakfı Bursa 

Mahidevrân Hâtûn Vakfı Bursa 

Sultân Mustafa-yı Âtîk Türbesi Bursa 

Gülşen Hâtûn Evkafı Bursa 

Gāzî Zülfikâr Evkafı Bursa 

İbrâhîm Paşa Câmiʻi Bursa 

Sultân Süleymân Hân Câmiʻi Cezire-i Rodos 

Yenice Sultân Zâviyesi Çal 

Çaşnigir-başı Evkafı Karye-i Karapınar / Dimetoka 

Geyvân Beg Mektebi Vakfı  Edirne 

Mihal Beg Evkafı / Câmiʻi Edirne 

Abdülselâm Evkafı Edirne 

Fâzullah Paşa Evkafı Edirne 

Hoca Yaʻkūb Zâviyesi Eğirdir 

Ümmet Baba (...?) Zâviyesi Elbistan 

Yaʻkūb Abdâl Zâviyesi Engürü 

Emine Hâtûn Türbesi Eyyûb 

Ferîdûn Paşa Türbesi Eyyûb 

Mehmed Efendi Evkafı  Eyyûb 

Vezîr-i â‘zam Şehid Mehmed Paşa Evkafı Eyyûb 

Gāzî Hasan Paşa Evkafı Eyyûb 

Siyâvuş Paşa Evkafı Eyyûb 

İsmihân Sultân Evkafı Eyyûb 

Ferruh Kethüdâ Evkafı Eyyûb 

Ali Paşa-yı Cedîd Evkafı Eyyûb Ensârî 

Kamer Hâtûn Evkafı Eyyûb Ensârî 

Sekbân Kara Ali Evkafı Eyyûb Ensârî 

Cebeci-başı Mahallesi Mescidi Eyyûb Ensârî 

Tavâşî Anber Ağa Evkafı Eyyûb Ensârî 

Mehmed Beg Hamzavi Evkafı Eyyûb Ensârî 

Şehid Mehmed Paşa Evkafı /Türbesi Eyyûb Ensârî 

Ca’fer Paşa Evkafı / Câmiʻi Eyyûb Ensârî 
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Ahmed Ağa Câmiʻi Eski Cuma 

Perizad Hâtûn Câmiʻi Fındıklı / Harc-ı Galata 

Karlı-oğlı Gāzî Ali Beg Evkafı Filibe 

Ruʻûs-nâmeci İbrâhîm Efendi Vakfı Galata 

Muîd-zâde Vakfı Galata 

İsmâʻîl Efendi Evkafı Galata 

Sencivân Hasan Paşa Evkafı Gelibolu ve Kefe 

Sinân Paşa Evkafı Gelibolu 

Çoban Dede Evkafı Hasankeyf 

Avni Efendi Câmiʻi Haric-i Galata 

Kara-baş Zâviyesi Haric-i Eğrikapu / İstanbul 

Uryân Baba Zâviyesi Üsküb 

Hâcı Ömer Ağa Zâviyesi Üsküb 

Gāzî İshâk Beg Evkafı / Câmiʻi Üsküb 

Dâvud Paşa Evkafı Üsküdar 

Sinân Paşa Câmiʻi Üsküdar 

Halîm Dede Tekyesi Üsküdar 

Vâlîde Sultân Evkafı Üsküdar 

Kapu Ağası İsmâʻîl Câmiʻi Üsküdar 

Mihrîmâh Sultân Câmiʻi Üsküdar 

İbrâhîm Ağa Tekyesi Üsküdar 

Şemsi Paşa Vakfı Üsküdar 

Hayreddin Çavuş Evkafı Üsküdar 

Davûd Paşa Câmiʻi Üsküdar 

(   ) Câmiʻi Üsküdar 

(   ) Hâtûn Vakfı Üsküdar 

Sultân Bâyezîd Hân İmâmeti / Câmiʻi İnceğiz 

İshâk Paşa Evkafı İnegöl 

Merhûm Gâzi Sinân Paşa Evkafı İlbasan 

Takyeci Karagöz Vakfı İstanbul 

Hâfız Ahmed Paşa Câmiʻi İstanbul 

Bula Hâtûn Evkafı İstanbul 

Kassab Hasan Evkafı İstanbul 

Emine Hâtûn Evkafı İstanbul 

Kasım Beg Evkafı İstanbul 

İsmihân Sultân Evkafı / Câmiʻi İstanbul 

Sîmkeş-başı İskender Ağa Evkafı İstanbul 

Hâsekî Sultân İmâreti İstanbul 

Mehmed Beg Vakfı  İstanbul 

Hoca Hayreddin Evkafı İstanbul 

Sebil-Hâne-i Hoca Hayreddin Vakfı İstanbul 

Hafız Ahmed Paşa Câmiʻi İstanbul 

Gazanfer Ağa Evkafı İstanbul 

Cezzam Beg Evkafı İstanbul 

Koğacı Dede Câmiʻi İstanbul 

Hekim-başı Mustafa Efendi Vakfı İstanbul 

Sultân Bâyezıd Hân Evkafı İstanbul 

Sultân Bâyezıd Hân İmâreti İstanbul 
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Hâdice Sultân Mescidi  İstanbul 

Mesih Paşa Evkafı  İstanbul 

Mimâr Kemal Evkafı İstanbul 

Hümâ Hâtûn Evkafı İstanbul 

Sultân Ahmed Hân Câmiʻi İstanbul 

Hacı Kâbil Evkafı İstanbul 

Şerîf Mesih Paşa-ı Âtik Evkafı / Câmiʻi İstanbul 

Vâlide-i Okcu-zâde Merhûme Belkıs Hâtûn Evkafı İstanbul 

Kiremidci Süleymân Evkafı İstanbul 

Harem-i Ahmed Paşa Evkafı İstanbul 

Hisarî Muslihiddin Efendi Evkafı  İstanbul  

Seydi Çavuş Evkafı  İstanbul 

Dizdâr-zâde Mehmed Efendi Evkafı  İstanbul 

Karakedi Hüseyin Çelebi İstanbul 

İtmekçi-zâde Ahmed Paşa İstanbul 

Baba Hasan Âlemi Evkafı İstanbul 

Mihrî Hâtûn Evkafı İstanbul 

Recep Çelebi Evkafı ve [Nişân]cı Paşa Câmiʻi İstanbul 

Ferruh Kethüdâ Evkafı / Câmiʻi İstanbul 

Kubâd Çavuş Evkafı İstanbul 

Baba Efendi Evkafı İstanbul 

Uzun Şücâʻ Evkafı İstanbul 

Nasûh Beg Evkafı İstanbul 

Hasan Çavuş Evkafı İstanbul 

Muhsine Hâtûn Evkafı  İstanbul 

Yavaşca Mehmed Ağa Evkafı İstanbul 

Muhâsebeci Şaʻbân Efendi Evkafı İstanbul 

Egerci Mehmed Ağa Evkafı İstanbul 

Hâce Kasım Gönanî Mescidi İstanbul 

Mehmed Ağa Evkafı İstanbul 

İskeleci Kasım Evkafı İstanbul 

Hacı Ahmed Evkafı / Türbesi İstanbul 

Kürkci-başı Süleymân Ağa Câmiʻi / Evkafı İstanbul 

Hâcı Bayrâm Kaftânî Evkafı İstanbul 

Gāzî Yahyâ Paşa Evkafı  İstanbul 

Fatıma Hâtûn Evkafı İstanbul 

Ayasofya-ı Kebîr Câmi‘i İstanbul 

Çerkes Mehmed Evkafı İstanbul 

Bâlî Çavuş Vakfı İstanbul 

Pîr Mehmed Paşa Evkafı İstanbul 

Ebû’l-feth Sultân Mehmed Hân Evkafı İstanbul 

Muhâsebeci Şa‘bân Efendi İstanbul 

Cebeci-başı Evkafı İstanbul 

Hâce Pîr-i Evkafı İstanbul 

Bin-başı Mustafa Ağa Vakfı İstanbul 

Cerrah Mehmed Paşa Evkafı İstanbul 

Meşʻâledar Hamza Beg Vakfı İstanbul 

Helvâcı-başı İskender Ağa İstanbul 
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Kurd Beşe Vakfı İstanbul 

Sultân Selîm Hân-ı Kadîm Câmiʻi İstanbul 

Hâfız Ahmed Paşa Câmiʻi İstanbul 

Hürmüz Ağa Vakfı İstanbul 

İsmâʻîl Ağa Evkafı / Câmiʻi İstanbul 

Sultân Ahmed Câmiʻi İstanbul 

Mesîh Paşa-yı Atîk Câmiʻi İstanbul 

El-Hâcı Bayrâm Evkafı  İstanbul 

Hoca Pîrî Evkafı İstanbul 

Hayrunnisâ Hâtûn Evkafı İstanbul 

Mollâ Âhî Mescidi İstanbul 

Müfti Ali Efendi Evkafı İstanbul 

İskender Paşa Oğlı Ahmed Paşa Vakfı İstanbul 

Sultân Süleymân Hân Evkafı / Câmiʻi / Türbesi İstanbul 

Mustafa Efendi Evkafı İstanbul 

Abdülselâm Evkafı İstanbul 

Helvâcı-başı İskender Ağa Evkafı İstanbul 

Sunʻullah Efendi Câmiʻi İstanbul 

Kapu Ağası Câmiʻi İstanbul 

Hâcı Bayram Câmiʻi İstanbul 

Kapu-ağası Mahmûd Ağa Evkafı Câmiʻi İstanbul 

Orta Câmiʻi İstanbul 

Gül Câmiʻi İstanbul 

Sarı Kethüdâ Evkafı İstanbul 

Ahi Çelebi Evkafı İstanbul 

Eski Ali Paşa Zâviyesi İstanbul 

Has Oda-başı Ahmed Ağa Evkafı İstanbul 

Ümm-i Veled Evkafı İstanbul 

Kasım Çavuş Evkafı İstanbul 

Gazanfer Ağa Evkafı  İstanbul 

İmâm Ali Evkafı İstanbul 

Kabasal Sinân Ağa Mescidi İstanbul 

Tuğcı-başı Kabasakal Sinân Ağa Vakfı İstanbul 

Zeyrek Câmiʻi İstanbul 

Çadırcı Hayreddîn Evkafı İstanbul  

Sunullah Efendi Câmiʻi  İstanbul 

Abdulrâhman Efendi Câmiʻi İstanbul 

Emin Sinân Câmiʻi İstanbul 

Sultân Murad Hân Vakfı İstanbul 

Sarây-ı Bâyezıd Evkafı İstanbul 

Mahmûd Beg Evkafı İstanbul 

Mağnisalı Mehmed Paşa Mescidi İstanbul 

Ali Paşa-yı Âtîk Evkafı / Câmiʻi / İmareti İstanbul 

Akyaka Câmiʻi İstanbul 

Müstedam Çavuş Câmiʻi İstanbul 

Dizdâr-zâde Mehmed Çelebi Evkafı İstanbul 

Debbâğ Hacı Süleymân Evkafı İstanbul 

Çavuş-zâde Mahmûd Evkafı İstanbul 
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Sultân Selim Hân Evkafı İstanbul 

Eğerci Ali Çelebi Vakfı İstanbul 

Râhîme Hâtûn Vakfı İstanbul 

Şaʻban Efendi Evkafı İstanbul 

Matrakcı Bâlî Evkafı İstanbul 

Emani Çelebi Evkafı İstanbul 

Hoşkâdem Evkafı İstanbul 

Şâh-ı Huban Hâtûn Evkafı / Türbesi İstanbul 

Behram Çavuş Evkafı /Câmiʻi İstanbul 

Kadıasker Abdulrâhman Efendi Evkafı İstanbul 

Nukûd Hüsrev Kethüdâ Evkafı İstanbul 

Ali Kethüdâ Evkafı İstanbul 

Şehzâde Sultân Mehmed Hân Vakfı / İmareti İstanbul 

Sultân Mehmed Hân Gāzî Câmiʻi İstanbul 

Vezzan Sinân Vakfı İstanbul 

Pîr-i Çelebi Vakfı İstanbul 

Emîn Beg Evkafı İstanbul 

Kurd Beg Vakfı İstanbul 

Ahmed Çavuş Vakfı İstanbul 

Ahmed Çavuş Evkafı  İstanbul 

Râziye Hâtûn Vakfı İstanbul 

Ümmü’l-veled Abdülâziz Efendi Evkafı İstanbul 

İbrâhîm Çelebi Evkafı İstanbul 

Cündi-başı Hürrem Beg Evkafı İstanbul 

Sâliha Hâtûn Vakfı İstanbul 

Hâcı Davûd Evkafı  İstanbul 

Veys Çelebi İstanbul 

Bostancı-başı Osmân Ağa Vakfı İstanbul 

Muhtesip Karagöz Mescidi İstanbul 

İsmihân Sultân Câmiʻi İstanbul 

Şahabeddin Vakfı İstanbul 

Kaliçeci Hasan Mescidi / Evkafı İstanbul 

Abdüsselâm Beg Evkafı İstanbul 

Cebeci-başı Mehmed Ağa Vakfı İstanbul 

el-Hâcı Muhiddin Mescidi / Evkafı İstanbul 

el-Hâcı Hüseyin Efendi Mescidi İstanbul 

el-Hâcı Mahmûd Evkafı  İstanbul 

Hararcı Hayreddin Vakfı İstanbul 

Sarây Kethüdâ[sı] Mustafa Paşa Evkafı İstanbul 

İskender Paşa Vakfı / Câmiʻi İstanbul 

Sâciye Fatıma Hâtûn Evkafı İstanbul 

Şeyhü’l-islâm Hüseyin Efendi Evkafı İstanbul 

Köse Sinân Vakfı İstanbul 

Hamza Kethüdâ Evkafı İstanbul 

Hulî Hâtûn Evkafı İstanbul 

Kalîçeci Hasan Evkafı İstanbul 

Dizdar-zâde Mehmed Efendi Evkafı İstanbul 

Canbaziyye Mescidi İstanbul 
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Mehter-başı Hasan Ağa Evkafı İstanbul 

Halet-oğlı Evkafı / Câmiʻi İstanbul 

Kara-bâlî Evkafı İstanbul 

Hoşkâdem Evkafı İstanbul 

Has Oda-başı Hasan Ağa Evkafı İstanbul 

Aşçı-zâde Mehmed Ağa Evkafı İstanbul 

Arabacı-başı İbrâhîm Evkafı İstanbul 

Hacı Mustafa Evkafı İstanbul 

Pertev Paşa Evkafı İstanbul 

Şâhkulu Vakfı İstanbul 

Abdi Kapudan Mescidi İstanbul 

Süleymân Su-başı Câmiʻi İstanbul 

İbrâhîm Ağa Evkafı İstanbul 

Şeyh Bekir Evkafı İstanbul 

Kurd Beg Vakfı İstanbul 

Yahya Paşa Evkafı İstanbul 

Çağırdıcı Hasan Mescidi İstanbul 

Ebrûni? Mustafa Çavuş Vakfı İstanbul 

Kâtib Mehmed Vakfı İstanbul 

Nahilbend Hâcı Hasan Mescidi İstanbul 

Hürrem Beg Evkafı İstanbul 

İmâm Nureddin Vakfı İstanbul 

Sultân Mustafa Hân Türbesi Evkafı İstanbul  

Tercüman Hüseyin Ağa ve Firuz Ağa Evkafı İstanbul 

Karaca Ahmed Vakfı İstanbul 

Çıkrıkcı Hasan Beg Mescidi İstanbul 

Hacı Memi Evkafı ve Mesîh Paşa Mescidi İstanbul 

Resm Ağa Mescidi İstanbul 

Müftî Ali Efendi Vakfı İstanbul 

Hazînedar Tavâşî Hasan Ağa Evkafı İstanbul 

Sultân Bâyezîd Hân Evkafı / Zâviyesi İstanbul 

Hâfız Ahmed Paşa Evkafı / Câmiʻi İstanbul 

Maktûl İbrâhîm Paşa İmâreti İstanbul 

Seydi Beg Evkafı / Mescidi İstanbul 

Hızır Efendi Câmiʻi İstanbul 

Camcı Ali Evkafı / Mescidi İstanbul 

İmâm Mahmûd Efendi Evkafı İstanbul 

Safiye Hâtûn Vakfı İstanbul 

Hoca Paşa Câmiʻi İstanbul 

Câbî Hasan Çavuş Evkafı İstanbul 

Mihrîmâh Sultân Vakfı / Türbe-i Sultân Süleymân  İstanbul 

Mihrîmâh Sultân Evkafı / Türbe-i Merhûm Rüstem Paşa İstanbul 

Ebûbekir ve Neslihân Hâtûn Evkafı İzdin 

Abdüsselâm Beg ve Mehmed Beg Evkafı İznikmid 

Nilüfer Hâtûn Evkafı İznik 

Mehmed Ağa Evkafı Kadırga Limanı / İstanbul 

Aşcı-zâde Mehmed Ağa Evkafı ve Mehmed Paşa Câmiʻi Kadırga Limanı / İstanbul 

Ali Ağa Evkafı / Mescidi Kadırga Limanı / İstanbul 
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Osmân Ağa Evkafı / Câmiʻi  Kadıköy 

Yaʻkūb Ağa Câmiʻi Karye-i Tarabya der-Kurb-ı 

Haremi Deresi 

Hüsrev Beg Evkafı / Câmiʻi Karye-i Büryan-ı Zîr Kazâ-i 

Rize 

Hâdice Sultân Evkafı Karye-i Trasnek / Kazâ-i 

Pilevne 

Şehri Hâtûn Evkafı Karye-i Ablaniçe Kazâ-i 

Pilevne 

Mehmed Çelebi Zâviyesi Karye-i Boğazhisâr tâbiʻ-i 

Ayazmend 

Kethüdâ Ali Çavuş Evkafı Karye-i İstinye-i tâbiʻ-i Kazâ-i 

Galata 

Mustafa Çelebi Câmiʻi Kasaba-i Çatalca 

Semin Ali Paşa Câmiʻi Kasaba-i Ereğli 

Ertuğrul Gāzî Evkafı Kasaba-i Söğüt 

Pîr-i Mehmed Paşa Evkafı Kasaba-i Silivri 

Şehid Mehmed Paşa Oğlu Müteveffâ Kasım Paşa Kasaba-i Hafsa 

Ahmed Subaşı Evkafı / Câmiʻi Kasaba-i Hırsofi / Cezire-i 

Kıbrıs 

Ebûbekir ve Neslihân Hâtûn Evkafı Kasaba-i İzdin 

Yaş Hasan Efendi Câmiʻi Kasaba-i Kasımpaşa 

Hasan Efendi Câmiʻi Kasaba-i Kasımpaşa 

Hâlîl Beg Evkafı Kasaba-i Manyas 

Gāzî Ali Beg Evkafı Kasaba-i Pilevne 

Hâcı Ali Câmiʻi Kasaba-i Pîrizrin 

Kara Mustafa Paşa Evkafı Kasaba-i Rode Kaza-i Çaniçe 

Sefer Kethüdâ Evkafı / Mescidi Kasaba-i Tophâne tâbîʻ Galata 

Sehil Beg Câmiʻi Kasaba-i Tophâne tâbîʻ Galata 

Koca Mustafa Evkafı İmareti Kasaba-i Yenice 

Gāzî Evrenos Evkafı Kasaba-i Yenice-i Vardar 

Yahyâ Kethüdâ Evkafı Kasımpaşa tâbiʻ-i Galata 

Piyâle Paşa Vakfı / Câmiʻi / Türbesi Kasımpaşa  

Sirkeci Muslihiddin Mescidi Kasımpaşa 

Maktûl İbrâhîm Paşa Evkafı Kavala 

Ahmed Paşa Câmiʻi Kayseri 

Gıyasiyye Evkafı Kayseri 

Hasan Çelebi Evkafı Kasaba-i Alaşehir 

Rûznâmeci Mehmed Efendi Evkafı Kazâ-i Fındıklı tâbiʻ-i Galata 

Şadi Beg Evkafı Kazâ-i Sofya 

Gül Câmiʻi ( Büyük Kenisa Câmiʻi) Kazâ-i Sofya 

(...?) Zâviyesi Kazâ-i Birgi 

Hâcı Baba Zâviyesi Kazâ-i Timuriçe 

Kara Hasan Câmiʻi Kazâ-i Tire 

Kadı Hasan Evkafı Kazâ-i Tokat 

Umur Beg Câmiʻi Kazâ-i Yanya 

Mustafa Beg Evkafı Kazâ-i Yenice-i Vardar 

Emir Hacı Davud Zâviyesi Kayseri 
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Sultân Süleymân Câmiʻi Kengiri 

Mollâ Efendi Câmiʻi Fındıklı 

Hâcı Seyyid Ali Vakfı Fındıklı / Galata 

Hâce Fakih Ahmed Sultân Zâviyesi Konya 

Mahalle-i Şeyh Ahmed Evkafı /Mescidi Konya 

Ali Ağa Zâviyesi Konya 

Şâhin nâm Azîz Türbesi Konya 

Tarbe? Evkafı Kudüs-ü Şerîf 

Hâsekî Sultân Evkafı Kudüs-ü Şerîf 

Kamame Evkafı Kudüs-ü Şerîf 

Nişâncı Paşa-yı Atîk Evkafı / Câmiʻi Kumkapı 

Rıdvan Hâtûn Vakfı Kumkapı / İstanbul 

Tavâşî Süleymân Ağa Mescidi Kumkapı / İstanbul 

Kürkci-başı Mahmûd Beg Kumkapı / İstanbul 

İbrâhîm Paşa Câmi‘i ve Mustafa Çelebi Vakfı Kumkapı / İstanbul 

Hoca Sinâ[n] Vakfı Kurb-ı Uzun Çarşu / İstanbul 

İbrâhîm Ağa Evkafı Kurb-ı Aksarây / İstanbul 

Üçler Mescidi  Kurb-ı At Meydanı / İstanbul 

Mir Zeban-şâh Hâtûn Evkafı Kurb-ı Ayasofya-ı Sair / 

İstanbul 

Hızır Çavuş Vakfı Kurb-ı Balat / İstanbul 

Mustafa Çavuş Evkafı Kurb-ı Emir Buharî / İstanbul 

Karaki Hüseyin Çelebi Mescidi Kurb-ı Hoca Paşa / İstanbul 

Ayşe Hâtûn Evkafı Kurb-ı Hoca Paşa / İstanbul 

Uşâki-zâde Evkafı Kurb-ı Sarây-ı Âtik / İstanbul 

Kâtib Sinân Mescidi Kurb-ı Kadırga Limanı / 

İstanbul 

Gāzî Yahyâ Paşa Vakfı Kurb-ı Kadırga Limanı / 

İstanbul 

Ali Beg Vakfı Kurb-ı Küçük Çekmece 

Kaliçeci Hasan Mescidi Kurb-ı Parmakkapu / İstanbul 

Lâlâ Hüseyin Paşa Câmiʻi Kütahya 

Palanga-ı Cedîd Câmiʻi Özi 

Mesîh Paşa Evkafı / Câmiʻi Laleli Çeşme / İstanbul 

el-Hâcı Ahmed ibn Hacı Mustafa Vakfı  Mahalle-i Alifakih / İstanbul 

Sitti-şâh Hâtûn Evkafı Mahalle-i Baklalı / İstanbul 

Kapu Ağası Ahmed Ağa Evkafı Mahalle-i Emîn Sinân / 

İstanbul 

Mallıcalı Mescidi Mahalle-i Tuztaşı /İstanbul 

Hamza Ağa Evkafı Mahalle-i Dülkar-zâde / 

İstanbul 

İtmekçi-zâde Mehmed Çelebi Evkafı / Mescidi Mahalle-i el-Hâcı Muhiddîn / 

İstanbul 

Feyzullah Efendi Vakfı Mahalle-i Muhtesib Karagöz / 

İstanbul 

Hamza Beg Evkafı Mahalle-i Kabasakal / İstanbul 

Gülbahâr Hâtûn Vakfı Mahalle-i Karaköy der-

İstanbul 
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Meşʻaleci Hamza Beg Evkafı Mahalle-i Sinân Ağa / İstanbul 

Meşʻaleci Hamza Beg Evkafı Mahalle-i Kabasakal / İstanbul 

Selime Hâtûn bint İsa Bâlî Vakfı Mahalle-i Uzun Şücâ / İstanbul 

Ali Efendi Vakfı Mescid-i Üçler /İstanbul 

Çavuş Mescidi - 

Gāzî Ömer Beg ve TurHân Beg Evkafı - 

Kadı Hüsam Vakfı - 

Yunûs Efendi Vakfı - 

Hüsam Beg Evkafı - 

Hürrem Beg Evkafı - 

Aziz Ağa Evkafı - 

Muhsine Hâtûn Zâviyesi - 

Şems Rânâ Hâtûn Vakfı - 

Haracc Câmiʻi - 

Sultân Mehmed Hân Câmiʻi / Evkafı - 

Sinân Paşa Evkafı / İmâreti Malkara 

Melik Fahrî Zâviyesi  Malatya 

Hayre Beg Cedîd Evkafı Mısır 

Karaca Paşa Evkafı / İmaret-i Câmiʻi  Mihaliç 

İzli-zâde Tekyesi Nahiye-i Sahra / Konya 

Baba Şahin Zâviyesi Nefs-i Sivas 

Hâcı Tuğrul Sultân Zâviyesi Nefs-i Görele 

Kasım Baba ve Aydın Baba Zâviyesi Nefs-i Göllükesriye 

Bâlî Kethüdâ Câmiʻi Nefs-i Yanya 

Yıldırım Hân Evkafı Niğbolu 

Ali Beg Evkafı Pilevne 

Hoca Veli Mescidi Rodoscuk 

el-Hâcı Hürmüz ve Hânkah Koca Mustafa Paşa Vakfı Rodoscuk 

Hâcı Mehmed Mescidi Rodoscuk 

Hasan Kameri Vakfı Salihiye-i Şam-ı Şerîf 

Sultân Murâd Hân-ı Atîk Câmiʻi Selânik 

Yaʻkūb Paşa Evkafı Selânik 

Halîl Paşa veled Hayreddin Paşa Evkafı Mescidi Siroz 

İbrâhîm Beg ve Sultân Hâtûn Türbesi Sinop 

Pîr Mehmed Paşa Câmiʻi Silivri 

Kaysûnî-zâde Mehmed Efendi Evkafı Südlice 

Ribat-ı (…?) Evkafı Şam 

Sultân Süleymân Hân Evkafı Şam 

Mazlık? Evkafı Şam-ı Şerîf 

Süleymân Paşa Evkafı Taraklı Borlı 

Balaban Zâviyesi Terkoz 

Şeyh Mecnûn Zâviyesi Tırhala 

Kara Kadı Evkafı Tire 

Mustafa Ağa Mescidi Tophâne tâbiʻ-i Galata 

Kapudan Ali Paşa Evkafı Tophâne 

el-Hâcı Seyyid Ali Evkafı Tophâne 

Ağa Mustafa Paşa Evkafı Tophâne 

Âcem Ömer Ağa Vakfı Tophâne 
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Kılıç Ali Paşa Evkafı Tophâne 

Selçuk Sultân Evkafı Türbe-i Sultân Bâyezîd Hân-

İstanbul / Siroz 

Samut Baba Zâviyesi Urla 

Şarabdar Hasan Beg Evkafı Vize 

Vâlide Sultân Evkafı Yanbolı 

Kara Mustafa Paşa Evkafı Zeyrek 
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3. TRANSKRİBE METİN   

3.1. Metinde Takip Edilen Transkripsiyon Usûlü 

Metin tesisi sırasında basit transkripsiyon kullanılmış olup Farsça ve Arapça 

kelimelerdeki uzun sesliler (â, î, û, ī, ū) şeklinde yazılmıştır. Kelime başları haricinde ayınlar 

(ʻ), şeklinde gösterilmiştir.  Metin içerisinde anlam düşüklüğünü gidermek için harf ve 

kelimeler [  ] içerisinde yazılıp cümleler tamamlanmıştır. Bazı tevcihatlar ise sayfaların tahrif 

olmasından dolayı okunamamıştır. Okunamayan bu kısımlar (...?) şeklinde ifade edilimiş olup 

kâtibin boş bıraktığı kısımlar ise (   ) şeklinde metinler üzerinde gösterilmiştir. Okunuşundan 

emin olunamayan kelimelerden sonra ise (?) kullanılmıştır. 
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3.2. Metin 

 

[s.2] Der-zamân-ı hazret-i Abdurrahmân Efendi kā’im-makām-ı re’isü’l-küttâb tale 

bakehû ve nale menahe el-vâḳi‘ 24 Ş sene [10]67 

 

Sadâret-i uz mâ vekâlet-i kübrâ kā’im-makāmlığı Vezîr Ahmed Paşa’ya sipâriş 

olunmuşdur, fî Yevmü’l-hamîs 24 Ş sene [10]67  

 

Cibâyet-i an-Evkaf-ı Müteveffâ Hasan Çavuş der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûra yevmî iki akçe vazîfe ile câbî olan Mustafa edâ-ı hidmet itmemekle 

refʻ olunup cibâyet-i mezbûre İsâ bin Yûsuf’a mütevellî-i vakf Mustafa mahâll ü 

müstahakkdır deyu virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 28 Ş sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı İne Beg der-Balıkesri 

Balıkesri de sâkin olan ulemâ ve sulehâ ve fukarâ meclis-i şer‘e varub İne Beg vakfına 

mütevellî olan ebnâ-i sipâhiyândan Ahmed vakfın imâretinde taʻâm tabh itdürmeyüp ve 

mürtezikanın vazîfelerin virmeyüp mahsûl-i vakf-ı ekl ve câmi‘ ve imâret ve hamâmı harâb u 

yebâb olmağla ref‘inden diğer Ahmed bin (   ) tevliyet-i mezbûreye lâyık olduğın (…?) vakf-ı 

mezbûr mürtezikası haber virmelerinden vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek bâbında inâyet 

ricâsına kazâ-ı mezbûrede nâ’ibi olan Sâlih Mehmed’in arz itmekle mûcebince virilmek, fî 27 

Ş sene [10]67  

  

İmâmet-i Mescid-i Nalbandoğlu der-Burusa 

Mahrûse-i Burusa’da Nalbandoğlu Mescidi’nde yevmî iki akçe ile imâm olan 

Mehmed’in babası Ahmed hasta olub imâmete iktidârı olmamağla imâmet-i mezbûre kadı arz 

ile mâliyeden berât olunmuşken Mustafa bin Dervîş hilâf-ı inhâ ile babası mezbûrın fevtinden 

askerî ve Dîvân tarafından berât itdirüb dahl idüp gadr itmekle ibkâ ve mukarrer olunmak 

bâbında istid‘â-yı inâyet itmegin ibkâ ve mukarrer olmak, fî 28 Ş sene [10]67 

 

 



66 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mekteb-i Geyvân Beg der-Edirne 

Kızkapan-oğlu Ahmed tevliyet-i mezbûrı ceddi Geyvân Beg’in Edirne’de Sultân 

Bâyezîd Hân tâbe serâhû câmi‘-i şerîfleri kurbünde binâ eyledigi muʻallim-hâne evkāfının 

tevliyeti yevmî üç akçe ile kızı Kamerşâh Hâtûn’a ve ba‘dehû evlâdına ve evlâd-ı evlâdına 

neslen ba‘de nesl evlâd-ı utekāsına baʻde’l-inkırâz ve re’y-i hâkim müfevvez deyü vakfiye-i 

maʻmûl-bihâsında musarrah iken ber-mûceb-i şart-ı vâkıf tevliyet-i mezbûrı vâkıf-ı mezbûr 

evlâdından Halime [bint] Zeyneb nâm hâtûn mutasarrıf iken fevt olmağla evlâd-ı utekāsı 

munkariz oldı deyu Yahyâ bin Mustafa hilâf-ı inhâ alıp berât itmekle mezbûr evlâdından 

olmağla ber-mûceb-i şart-ı vâkıf tevliyet-i mezbûr kendüye virilmek ricâ itmegin evlâdından 

oldığı mukarrer ise tevcîh ve mukarrer olmak, fî 26 Ş sene [10]67 

 

Medrese-i Şifâiyye der-Kayseriyye 

Medrese-i mezbûre müderrisi olan İsmâ‘îl’in azli îcâb ider hâli yoğiken âhere tevcîh 

olunup gadr olunmağla şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 26 

Ş sene [10]67  

 

[s. 3] Medrese-i Huand der-Kayseriyye 

Medrese-i mezbûrenin müderrisi mevleviyete çıkup medrese-i mezbûre mahlûle olub 

kadîmden Kayseriyye müftîlerine verilegelmegin hâlâ medine-i mezbûrede müftî olan Fâzıl 

Mehmed Efendi’ye şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle verilmek, fî 26 Ş sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Gāzî Hasan Paşa der-Eyyûb 

Eyyûb’de vâki‘ Gāzî Hasan Paşa rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf 

tilâvet iden Receb bin Kâmil zikr olunan cüz-hânlığın Halîl bin Fazlullah’a hüsn-i ihtiyârıyla 

kasr-ı yed itmekle berât verilmek bâbında Havâss-ı Kostantiniyye kādısı olan Abdullah 

Efendi arz itmegin mûcebince verilmek, fî 27 Ş sene [10]67  

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Pîr Mehmed Paşa der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ Pîr Mehmed Paşa Câmi‘-i evkfına câbî olan Mahmûd edâ-i hidmet 

eyleyüp azli îcâb ider hâli yoğiken nâzır-ı vakf olan hilâf-ı inhâ Ali’ye arz virüb mezbûra gadr 

itmekle ibkâ ve mukarrer olmak bâbında meşrûtiyet üzere evlâddan mütevellî olan es-Seyyid 

Abdülbâkī arz itmekle arzı mûcebince virilmek, fî 27 Ş sene [10]67  
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Mü’ezzinlik ma‘a Kayyimlik-i Câmi-i Gül der-Kazâ-i Sofya 

Sultân Bâyezîd Hân tâbe serâhû Sofya’da vâki‘ Gül câmi-i dimekle ma‘rûf Büyük 

Kenisa Câmiʻi hüddâmına Sofya keferesi cizyesinden taʻyin eyledügi vezâ’ifden yevmî iki 

akçe vazîfe [ile] mü’ezzin ve bir akçe ile kayyim olan Mûsâ fevt olup cihât-ı mezbûr 

Mehmed’e virilmekle mezbûrun fevtinden oğlu Mustafa’ya ânın dahi fevtinden Ali bin 

Hasan’a Sofya monlâsı Abdülbâkī Efendi arz itmekle mukaddemâ sâdır olan fermân 

mûcebince Breznik mukata‘ası malından tebdîl olunmağla mûcebince tebdîl olunmak, fî 26 Ş 

sene [10]67  

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Câmi‘-i Hasan Paşa der-Akşehir 

Akşehir’de vâki‘ müteveffâ Hasan Paşa Câmi‘-i evkāfına mütevellî olan Mustafa 

Halîfe evkafa gadr itmekle ref‘inden Dârü’s-sa‘âde Ağası Dâvud Ağa dâme uluvvehû Abdî’ye 

virilmek arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i Ş sene [10]67  

 

Medrese-i Mihaliye der-Ayıntâb 

Medrese-i mezbûre müderrisi olan İbrâhîm’in medrese üzerinde olmağla şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 29 Ş sene [10]67 

 

Devr-hânlık-ı Câmi‘-i Sultân Selîm Hân-ı Kadîm der-İstanbul 

Câmi‘-i şerîflerinde yevmî dört akçe vazîfe ile devr-hân olan Hâfız Mehmed’e âher 

cihet olmağla yeri hâlî olduğundan Abdülkādir’e evkaf-ı mezbûrın mütevellîsi Ebûbekir’in 

arzıyla ve fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin maʻrifetleriyle virilmek, fî 13 [Ş] sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Rabi 

Mehmed bin İsmâʻîl 

3 

 Fevt olub deyü gedügi ile ulûfesi Mustafa Mağnisa-i Suğrâ’ya virilüb lâkin fevti gayr-

i vâki‘ olduğın Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali Ağa arz itmekle fevti gayr-i [vâki‘] olmağla 

mûcebince istihdâmı ibkâ ve mukarrer olmak, fî 28 Ş sene [10]67 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı İbrâhîm Ağa der-Câmi‘-i Ebû’l-feth Sultân Mehmed Hân 

der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ İbrâhîm Ağa vakt-i subh’da Ebû’l-feth Sultân 

Mehmed Hân tâbe serâhû câmiʻ-i94 şerîflerinde vaz‘ eyledügi eczâ-i şerîfeden yevmî iki akçe 

ile bir cüz-î şerîfe mutasarrıf olan el-Hâc Şa‘bân hüsn-i ihtiyârıyla Ahmet bin Mustafa’ya 

kasr-ı yed edüb fâriğ olmağla mütevellî-i vakf el-Hâc Ahmed’in arzıyla virilmek, fî 29 Ş sene 

[10]67 

 

[s.4 ] Kethüdâlık-ı Şehr-i Burusa 

Burusa’da şehir kethüdâsı olan Ali tekâsül üzere olup yeri hâlî ve hidmeti muʻattal 

olmağla Kadrî Dede bin Muiddin? müstakīm ve dindârdır deyü zikr olunan şehir kethüdâlığı 

mezbûrın ref‘inden kādısı Mehmed Efendi arz itmekle mûcebince virilmek, fî Selh-i Ş sene 

[10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Hâcı Bayrâm Kaftânî der-İstanbul 

Ramazân arz-ı hâl idüp İstanbul’da vâki‘ el-Hâc Bayrâm Kaftânî evkāfının yevmî üç 

akçe ile kendüye virilmek bâbında istid‘â-yı inâyet itmegin mûcebince verilmek, fî Selh-i Ş 

sene [10]67 

 

Cüz-hânlık der-Câmiʻ-i Hızır Efendi an-Evkaf-ı Bayrâm Paşa der-İstanbul 

Hızır Efendi Câmi‘-i’nde Bayrâm Paşa vakfından vaz‘ olunan eczâ-i şerîfeden vaz‘ 

olunan eczâ-i şerîfeden yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed fevt olup mahlûl 

olmağla arz-ı hâli mûcebince Ahmed’e mahlûl ise mûcebince tevcîh olunmak, fî 27 Ş sene 

[10]67 

 

Cüz-hânlık el-Hâc Bayrâm der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da Hâcı Bayrâm vakfından yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf 

tilâvet iden Mehmed fevtinden arz-ı hâli mûcebince Ahmed’e mahlûl ise tevcîh olunmak, fî 

27 Ş sene [10]67 

 

 

                                                 

94 Câmi‘i’ kelimesi metinde mükerrer yazılmıştır. 
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Kitâbet-i Maktûl İbrâhîm Paşa der-Kasaba-i Hezargrad 

Vakf-ı mezbûrda yevmî on akçe vazîfe ile kâtib-i sânî olan Yûsuf fevt olub kitâbet-i 

mezbûre mahlûl olmağla bundan akdem Mustafa hilâf-ı arz peydâ idüp berât itdürüp nâ-mahâl 

olmağla diğer Mustafa’nın eline vilâyet kādısı arz virüp mahall ü müstehakk olmağla merkûm 

Mustafa’nın ref‘inden evkaf-ı mezbûr mütevellîsi olan el-Hâc Velî’nin arzı mûcebince diger 

Mustafa’ya virilmek, fî 2 N sene [10]67  

 

İmâmet-i Mescid-i Müteveffâ Hâce Kasım Gönanî95 der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ müteveffâ Hâce Kasım Gönanî Mescidin’de yevmî dokuz akçe ile 

imâm olan Mehmed fevt olub imâmet hidmeti mahlûl olmağla Mustafa Halîfe’ye verilmek 

ricâsına kadı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi arzı mûcebince virilmek, fî 29 Ş sene 

[10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Tabbâhîn-i Hâssa tâbiʻ-i Matbah-ı Âmire 

[Bölü]k:2 

Yûsuf Şakir 

Ser-bölük 

8 

Mezkûrun fevtinden zümre-i mezbûre emekdârlarından baş-mülâzım olan Osmân 

Hüseyin Manastır’a iki akçe ile gedügi virilüb üç akçesi müstahakına terakkî virilmekle ve üç 

akçesi hazîne-mânde olmak bâbında inâyet ricâsına hâssa kilârcı-başı olan Dâvud Ağa dâme 

uluvvehû arzı mûcebince virilmek, fî 3 N sene [10]67 

 

 

An-Cemâ‘at-i Kâtibân-ı Kütüb tâbi‘-i Ehl-i Hıref 

Ehl-i hırefden hâssa kâtibân-ı kütüb olup on akçe ulûfeye mutasarrıf olan Mehmed 

Ahmed fevt olmağla gedügi mahlûl olmağla yine zümre-i mezbûre mülâzımı emekdârlarından 

Mehmed Mahmûd’a vazîfe-i muʻayyenesiyle İç Hazînedâr-başı Zülfikâr Ağa dâme uluvvehû 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî Gurre-i N sene [10]67 

 

 

 

                                                 

95 Metinde sehven ‘Kef’ harfi ‘Nun’ harfi gibi yazılmıştır.  
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Tevliyet-i Câmi‘-i Ayasofya-ı Kebîr der-İstanbul 

İstanbul’da Ayasofya-ı Kebîr Câmi‘-i şerîfi tevliyeti kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân 

İbrâhîm Ağa zîde mecdehû mahall ü müstehakk olmağla Dârü’s-saʻâde ağası olup evkaf-ı 

mezbûre nâzırı olan Dilâver Ağa’nın arzı mûcebince virilmek, fî 3 N [10]67 

 

Cüz-hânlık der-Türbe-i İbrâhîm Beg ve Sultân Hâtûn der-Sinob 

Sulehâdan Mehmed arz-ı hâl sunub Sinob’da vâki‘ İbrâhîm Beg ve Sultân Hâtûn 

türbesinde yevmî bir akçe ulûfe ile cüz-hân olan babası Osmân fevt oldukda cüz-hânlık tevcîh 

ve berât virilmişken âherden İbrâhîm nâm kimesne askerîden alub dahl eylemekle girü berâtı 

mûcebince tevcîh olunmak ricâ eylemegin mûcebince virilmek, fî 3 N sene [10]67 

 

[s.5] Tevliyet-i Evkaf-ı Pîr Mehmed Paşa der-İstanbul 

Pîr Mehmed Paşa’nın evkaf-ı mütevellîsi olan Seyyid Abdülbâkī nâ-ehl ve tevliyet-i 

mezbûreye müstahakk olmayup evkāfın ekseri harâbe olmağla ref‘inden tevliyet-i mezbûre 

evlâd-ı utekādan Abdülbâkī bin Mehmed mahall ü müstehakk olmağla şart-ı vâkıf mûcebince 

vazîfe-i muʻayyenesiyle evkaf-ı mezbûre nâzırı olan Mehmed el-Cumâli’nin arzı mûcebince 

virilmek, fî 3 N sene [10]67 

 

 

Zâviyedârlık-ı Uryân Baba der-Üsküb 

Şeyh Ahmed arz-ı hâl sunub Üsküb’de vâki‘ Uryân Baba zâviyedârlığı bundan akdem 

berât virip kasr-ı yed iden Ebûbekir tahvîlinden mürâfaʻ-ı şerʻ olduklarına Üsküb kādısı 

mezbûr Şeyh Ahmed’e hükm ve arz virüp sicil ve hüccet olmuşken arzın zâyiʻ eylemekle 

berâtı ve hücceti mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 4 N sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Salis 

Mahmûd Hüdaverdi 

Karahisâr 

3 

Fevt oldı deyü gedügi Mehmed emekdâra virilüb lâkin fevti gayr-i vâki‘ olmağla 

mehder-başı kethüdâsı şehâdetleriyle iki akçe ile tashîh olmag ricâsına bi’l-fiʻil Bâbü’s-saʻâde 

ağası olan Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince [virilmek], fî 4 N sene [10]67 
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An-Cemâ‘at-i Kürkciyân-ı Hâssa tâbi‘-i Ehl-i Hıref 

Hüseyin 

Mezkûr zümre-i mezbûre emekdârlarından olup mahall ü müstehakk olmağla terakkî 

virilmek ricâ itmegin yalnız bir akçe terakkî virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

Rûznâmecilik-i Evvel der-İstanbul 

 Sâbıka şehremîni olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân Yûsuf Efendi zîde kadrehû 

müstehakk-ı inâyet olmağla rûznâmecilik hidmetinde istihdâm olunmak, fî 3 N sene [10]67 

 

Bâkikulluk-ı Baş der-Harâc 

Emekdârlardan Mehmed’e virilmek, fî 3 N sene [10]67 

 

Bâkikulluk-ı Harâc-ı İkinci 

Emekdârlardan  Ferîdûn Abdullah zîde kadrehûya virilmek, fî 3 N sene [10]67 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Selçuk Sultân der-Siroz 

Zikr olunan evkafdan medîne-i Siroz’da vazîfe-i muʻayyenesiyle câbî-i süvârî olan 

Hüseyin fevt olub cibâyeti mahlûl oldukda Süleymân bî-berât mutasarrıf olup müdâhale 

eylemekle Ömer içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına mütevellî-i vakf Hasan arz 

itmekle mûcebince virilmek, fî 3 N sene [10]67 

 

Cibâyet-i Ertuğrul Gāzî 

Kasaba-i Sögüd’de Ertuğrul Gāzî evkāfından yevmî iki akçe ile câbî olan İvâz âher 

diyârda sâkin olup edâ-i hidmet itmemekle ref‘ olunup yeri Receb mahall ü müstehakk 

olduğın mütevellîsi arz eylemişdir deyü cibâyet-i mezbûre evkaf-ı mezbûre nâzırı olup 

Bâbü’s-saʻâde ağası olan Ali Ağa mezbûra virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, 

fî 4 N sene [10]67 

 

Medrese-i Merhûm Sultân Mehmed Hân der-Merzifon 

Medrese-i mezbûre fetvâ hidmetiyle mukaddemâ müftî olan Mevlânâ Mehmed Efendi 

zîde fazlehû üzerinde iken âhere virilüp lakin ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla şeyhü’l-

islâm hazretlerinin işâretleriyle mukarrer olmak, fî 5 N sene [10]67 
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[s.6] Medrese-i Gāzî Hüdâvendigâr der-Burusa 

Medrese-i mezbûre Mollâ Yegân müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle Mahmûd-zâde Monlâ Mehmed Efendi ehl-i ilm ve 

sâhib-i fazîlet olmağla [mûcebince] virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

Medrese-i Monlâ Yegân der-Burusa 

Medrese-i mezbûre Yıldırım Hân Medresesi’nden maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Macarî? Mevlânâ Seyyid ( ) Efendi ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

Medrese-i Yıldırım Hân der-Burusa 

Yine Yıldırım Hân Medresesi’nden maʻzûl Kâmrân-zâde Mevlânâ Mehmed Efendi 

zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

 

Medrese-i Câmi‘ Ardı der-Edirne 

Medrese-i mezbûreden bî-vech azl olunan Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehû ehl-i 

ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 4 N 

sene [10]67 

 

 

Medrese-i Serrâciyye der-Edirne 

Medrese-i mezbûreden maʻzûl olan Mevlânâ Hüseyin Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve 

sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ibkâ olunmak, fî 4 N 

sene [10]67 

 

 

Medrese-i Ali Kuşcı 

Nişancı Çelebi Medresesi’nden maʻzûl olan Kasım Çavuş-zâde Mevlânâ es-Seyyid 

Mehmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 4 N sene [10]67 
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Medrese-i Şarâb-sâlâr der-Ürgüb 

Medrese-i mezbûrenin müderrisi olan Mevlânâ Abdülkerîm müstehakk iken bî-vech 

azl olunup âhere virilmekle fazîletlü şeyhü’l-islâm işâretleriyle kemâkân ibkâ olmak, fî 4 N 

sene [10]67 

 

Medrese-i Sâhibiyye der-Kayseriyye 

Medrese-i mezbûreye müstehakinden olub dâhil ile medreseden maʻzûl olan Mevlânâ 

İlyâs Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olup sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

Medrese-i Melik Eredna der-Kayseriyye 

Gıyâsiyye müderrisi Mevlânâ Abdürrezzâk Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i 

fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

Medrese-i Gıyâsiyye der-Kayseriyye 

Diyârbekir’de Dâvud Paşa Medresesi’nden maʻzûl Mevlânâ Mehmed Efendi zîde 

fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm [hazretlerinin] işâretleriyle 

virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

Medrese-i Sultân Selîm Hân 

Üsküdar’da Mihrîmâh müderrisi olup medrese-i mezbûreye yedinde ru’ûsı olan 

Mevlânâ Veys Efendi ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

Medrese-i Mihrîmâh der-Üsküdar 

Dârü’l-hadîs-i Sinân Paşa müderrisi Mevlânâ Abdullah Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm 

ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 4 N 

sene [10]67 

 

[s.7] Medrese-i Siyâvuş Paşa 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla altmış ile Pîr [Mehmed] Paşa müderrisi olan 

Mevlânâ Hasan Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 
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hazretlerinin işâretleriyle hareket-i misliyye ile ibtidâ açılan Mûsıla-ı Süleymâniye kendüye 

virilmek üzere [virilmek], fî 4 N sene [10]67 

 

Medrese-i [Pîr] Mehmed Paşa der-Üsküdar 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla Çekmece’de dâhil ile Abdüsselâm müderrisi olan 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Abdülcelîl Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i 

fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 4 N sene [10]67 

 

Ases-başılık-ı Bazâristân-ı Kulı? 

Zikr olunan Bazâristân-ı Kulı ases-başılığı dergâh-ı âlî kapucılarına mahsûs olmağla 

yine zümre-i mezbûreden onuncı bölükde yevmî ( ) akçe ulûfesi olan Mehmed’e virilmek 

ricâsına Kapucılar Kethüdâsı Kadrî Ağa arz itmegin mûcebince virilmek, fî 3 N sene [10]67 

 

Teşrifâtcılık 

Emekdârlarından Ali’nin üzerinde olmağla mukarrer ricâ itmegin mukarrer virilmek, fî 

5 N sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Kasım Baba ve Aydın Baba der-Nefs-i Göllükesriye 

Kesriye kādısı Mevlânâ Mustafa Efendi zîde fazlehû mektûb gönderüp Kesriye 

sâkinlerinden Hâcı Abdülbâkī Efendi içün kazâdan fâriğ olup kasaba-i mezbûrede 

Müslümanlara va‘z ve nasîhat idüp zikr olunan zâviyedârlık berât-ı şerîfle üzerinde iken 

Dervîş Ahmed benim üzerinde idi deyü hilâf-ı inhâ ile mezbûr Abdülbâkī Efendinin 

üzerinden alup gadr eylemekle va‘z ve nasîhat mukabelesinde tekrar mezbûra mukarrer olmak 

ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 5 N sene [10]67 

 

Ferrâşlık-ı Hân ve Şâdırvân Câmi‘-i Ahmed Paşa der-Kayseriyye 

Meşrûtiyet üzere mütevellîsi olan Abdî mektûb gönderüp zikr olunan câmiʻde yevmî 

bir akçe vazîfe ile şâdırvan ve Hân ferrâşı olan Hüseyin Dede maraz olup hidmet-i mezbûreye 

iktidârı olmamagla İbrâhîm nâm kimesneye berât-ı hümâyûn ile tevcîh olunmuşken mezbûru 

Hüseyin Dede fevt olmağla üzerinde cihet var mülâhazasıyla Osmân nâm kimesne alup 

taʻaddî eylemekle mezbûr İbrâhîm’e girü tevcîh olmak ricâsına arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 5 N sene [1067] 
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Ağalık-ı Azebân-ı Kalʻa-i Van 

Van’da sâbıka sağ bölük kethüdâsı olan Mustafa serhad-ı mansûrenin emekdârı olup 

müstehakk-ı inâyet olmağla Van’ın azeb ağalığı mezbûr Mustafa’ya tevcîh olunmag ricâsına 

Van Beglerbegisi Mehmed dâme ikbâlehû arz itmegin mûcebince mâliyeden berât virilmek, fî 

5 N sene [10]67 

 

Ağalık-ı Gönüllüyân-ı Kalʻa-i Ma‘zirid? 

Mehmed’in üzerinde olmağla mîr-i mîrân İskender Paşa arzı mûcebince mukarrer 

olmak, fî 27 Ş sene [10]67 

 

Kitâbet-i Yahyâlı Mehmed Paşa der-Belgrad 

Medîne-i Belgrad’da Yahyâlı Mehmed Paşa evkāfından yevmî on beş akçe vazîfe ile 

kâtibi olan İbrâhîm’in üzerinde iken Hasan alup gadr itmekle mezbûr İbrâhîm dergâh-ı âlî 

yeniçerilerinden sekizinci odada yevmî sekiz akçe ile nefer olup lakin sekiz akçe yeniçerilik 

ulûfesi hazîne-mânde olmak ve kitâbet-i mezbûre girü ibkâ ve mukarrer kılınup berât 

virilmekle fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin arzı mûcebince virilmek, fî 6 N sene [10]67 

 

[s.8] Şâkirdlik an-Kâtibân-ı Defter-i Hâkanî 

Erbâb-ı kalemden Mustafa arz- hâl sunup emekdâr olmağla zümre-i mezbûre ulûfesiz 

ve timârsız istihdâm olunmak, fî 6 N sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Merammât-ı Sultân Bâyezîd Hân der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da vâki‘ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Bâyezîd Hân tâbe serâhû 

evkāfının yevmî yedi akçe kâtibi olan Ebûbekir fevt olup kitâbet-i mezbûr mahlûl oldukda 

Mehmed’e vazîfe-i muʻayyenesiyle fazîletlü şeyhü‘l-islâm hazretleri arz itmekle mûcebince 

virilmek, fî 6 N sene [10]67 

 

Kitâbet-i Gönüllüyân-ı Kalʻa-i Kağızman 

Kalʻa-i mezbûre gönüllülerinin kâtibi İsmâ‘îl zümre-i mezbûre kitâbet-i ûhdesinden 

gelmeğe iktidârı olmayup ve kul tâ’ifesiyle hüsn-i zindegânesi olmaduğından kalʻa-i mezbûre 

emekdârlarından Mustafa’ya Kars Beglerbegisi İskender Paşa arzı mûcebince virilmek, fî 26 

Ş sene [10]67 
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Ağalık-ı Kağızman der-Kars 

Kars Beglerbegisi Ali mektûb gönderüb Kağızman Kalʻası gönüllüleri ağası olan 

dârende Ahmed içün mahall ü müstehakdır ve ağalık üzerinde olmağla mukarrer olmag ricâ 

etmegin mukarrer virilmek, fî Evâil-i N sene [10]67 

 

Kazâ-i Harmancık 

Sâbıka Mollâ Güzel müderrisi olup tekaʻüd ihtiyâr iden Sadreddîn-zâde ( ) zîde 

fazlehûya virilmek, fî Evâhir-i Ş sene [10]67 

 

Kazâ-i Kite ma‘a Gemlik 

Anadolu kadıʻaskerligi pâyesiyle İstanbul kādısı olan Abdurrahîm Efendi-zâde 

Mehmed Efendi’ye ber-vech-i arpalık virilmek, fî Evâhir-i Ş sene [10]67 

 

Kazâ-i Bağdad 

Bin altmış sekiz Muharrem’i gurresinden zabt eylemek üzere kazâ-ı mezbûr 

Mercaniye Medresesi ilhâkıyla ve Medîne-i münevvere pâyesiyle Sultân Selîm Hân 

Medresesi müderrisi olan Mevlânâ İvâz Efendi’ye şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn ile tevcîh olunup hükmi yazılmak, fî Evâil-i N sene [10]67 

 

[Derkenar: Bağdad paşasına ve monlâsına hitâben hüküm ki, Şehribandan mâ‘adâ 

Bağdad nevâhîsini Bâğdad kādısı zabt itmek içün bi’l-fiʻil şeyhü’l-islâm Mevlânâ Mustafa 

Efendi edâmallahu teʻâlâ fezâilehûnun işâretleriyle virilmek, fî Evâsıt-ı L sene [10]67 

 

Bağdad beglerbegisine hüküm ki, Rum-mahiye kazâsını Mevlânâ Pîr Mehmed’e sene-i 

sebʻa ve sittîn ve elf zilhiccesi gurresinden zabt itmek üzere Rumeli Kadıʻaskeri Mehmed 

İsmetî Efendi tarafından mektûb virilmegin mûcebince Şeyhü’l-islâm Mustafa Efendi emir 

virüp ihsân oluna deyü işâret itmeleriyle müstehakdan yazılmak, fî Evâil-i Za sene [10]67 

 

Kazâ-i Konya 

Burusa’da Gāzî Hüdâvendigâr müderrisi Bıldır-zâde Mevlânâ Mehmed Efendi’ye 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn ile virilüp hükmi 

yazılmak, fî Evâil-i N sene [10]67  
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Meşîhat ve Tekye-i Evkaf-ı Ebûbekir ve Neslihân Hâtûn der-Kasaba-ı İzdin 

Eğriboz Sancağında İzdin kasabasında vâki‘ Ebûbekir ve zevcesi Neslihân nâm Hâtûn 

vakf eyledügi tekyede şeyh olan sulehâdan Şeyh Mehmed üzerinde iken âherden Mustafa dahl 

etmekle askerî tarafından tevcîh olunup berât virilmekle mûcebince inâyet itmegin 

kimesnenin alâkası bulunmamagın mûcebince virilmek, fî 8 N sene [10]67  

 

Ağalık-ı Beşlüyân-ı Kalʻa-i Samsun 

Silahdâr zümresinden elli beşinci bölükde yevmî on iki akçe ile sipâhî olan Bektaş 

Velî’ye ulûfesi hazîne-mânde olmak üzere tevcîh olunup hidmetinde mücd ü sâ‘î ve neferât ve 

ahâlî-i kalʻa rızâ vü şükrân üzereler iken Zağra-oğlı Abdülcebbâr alup gadr eylemekle mezbûr 

Abdülcebbâr ref‘ olunup ulûfesi bedeli virilen Bektaş’a mukarrer olmak ricâsıyla Samsun 

kādısı Mustafa’nın arzıyla ibkâ ve mukarrer olmak, fî 10 N sene [10]67 

 

[s.9] Kethüdâlık-ı Çakırcıyân-ı Hâssa 

Hâlâ çakırcılar ocağında Ocak-Kethüdâsı Ahmed’in kethüdâlık üzerinde ve hidmetde 

mücd ü sâ‘î olup üstâd Toğancı olmağla zikr olunan kethüdâlık ibkâ ve mukarrer olmak 

ricâsına bi’l-fiʻil çakırcıbaşı iftihârü’l-emâcid ve’l-aʻyân Mustafa Ağa zîde mecdehû arz 

itmekle üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî 8 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkafı-ı Müteveffâ Kasım Paşa der-Kasaba-ı Bozüyük 

Kasaba-ı Bozüyük’de vâki‘ müteveffâ Kasım Paşa Câmi‘nin tevliyeti mahall ü 

müstehakdır deyü vazîfe-i muʻayyenesiyle Hüseyin’e nâzır-ı vakf 96olan kıdvetü’l-havâssve’l-

mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû tevcîh olunmak bâbında inâyet 

ricâsına arzı itmegin mûcebince virilmek, fî 10 N sene [10]67  

 

 

Şâkirdlik der-Mukabele-i Süvârî 

Erbâb-ı kalemden Mustafa ehl-i kalem ve sâhib-i rakam olup müstehakk-ı inâyet 

olmağla şâkirdlik hidmetinde istihdâm olunmak içün Dîvân tezkiresi virilmegin mûcebince 

istihdâm olunmak, fî 6 N sene [10]67 

 

                                                 

96 Metinde sehven “evk” şeklindedir. 
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Şâkirdlik der-Muhâsebe-i Haremeynü’ş-şerîfeyn 

Erbâb-ı kalemden Mehmed ehl-i kalem olub müstehakk-ı inâyet olmağla şâkirdlik 

hidmetinde istihdâm olunmak içün Dîvân tezkiresi virilmegin mûcebince istihdâm olunmak, 

fî 6 N sene [10]67 

 

Vekîl-i harclık-ı Mısır 

Dârende Ali’nin zikr olunan hâssa vekîl-i harclık üzerinde olmağla Hâssa Kilârcı-başı 

Dâvud Ağa arzıyla ibkâ ve mukarrer olmak hükmi virilmek, fî Evâil-i N sene [10]67 

 

Kethüdâlık-ı Kassâbân-ı Ganem der-İstanbul 

Kassâb-başı ka‘im-makamı olan Ömer’e kethüdâlık mukarrer ve vekâleten kassâb-

başılık ka‘im-makamlığı virilmek, fî 10 N sene [10]67 

 

Kengiri kasabasında Sultân Süleymân Câmiʻnde mürtezikalarının Kengiri 

memlehasından alup ve duʻâ-gûyî vazîfesi ref‘ olunmağla câmi‘-i mezbûrede yevmî üç akçe 

[ile] Yâsin-hân ve iki akçe ile mü’ezzin ve bir akçe ile devr-hân ve bir akçe ile muʻarrif ve bir 

akçe ile ser-mahfil olan Abdülbâkī berât-ı şerîfle mutasarrıf olduğı yevmî sekiz akçe vazîfesi 

virilmeyüb gadr olmağla mukarrer olmak ricâsına kādısı arz itmegin cihet olmağla mukarrer 

olmak, fî 11 N sene [10]67  

 

Tevliyet-i İlyas Beg der-Kasaba-i Balat 

Mütevellîsi Ali ref‘olunub tevliyet-i mezbûr Osmân Gāzî’ye müderrisi ve nâzırı olan 

Mehmed’in arzıyla virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Sulehâdan Osmân Abdullah arz-ı hâl sunup Selânik’de sâkin Cavlak-zâde Mehmed 

Ağa kendü hâlinde ba‘zı akarâtını vakf idüp ba‘zı kimesnelere vazîfe taʻyin idüp mezbûr 

Osmân’a dahi yirmi beş akçe vazîfe taʻyin eyledügi vakf-nâmesinde musarrah olmağla elinde 

olan temessüki mûcebince virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Mü’ezzinlik-i Câmi‘-i Kürkci-başı Süleymân Ağa Hâric-i Kumkapu der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kumkapu hâricinde Kürkci-başı Süleymân Ağa Câmi‘nde 

yevmî beş akçe vazîfe ile mü’ezzin olan Mahmûd mü’ezzinlikden hüsn-i ihtiyârıyla Ali 
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Recep’e kasr-ı yed eyledüginden berât virilmek ricâsına evkaf-ı mezbûre mütevellîsi Mehmed 

arz itmegin mûcebince virilmek, 11 N sene [10]67 

 

Ulemâdan Şeyh Mehmed arz-ı hâl sunup hâfız-ı Kelâmullah olup vech-i maʻîşetde 

zarûreti olmağla Baş-gelembe Kazâsı’nda İne Hâce dimekle maʻrûf Sakallu Yenice mezraʻsı 

berât-ı hümâyûnla askerî tarafından tevcîh ve inâyet olunmuşken hâricden Mehmed nâm 

kimesne alup dahl etmekle mukarrer olmak ricâ itmegin berâtı mûcebince virilmek, fî 11 N 

sene [10]67 

[Derkenar: Ruʻûsı zâyi‘nden tekrâr ruʻûs virilmek, fî 23 N sene [10]67] 

 

[s.10] Tevliyet-i Câmiʻ-i Evkaf-ı Müteveffâ Ca’fer Paşa der-Eyyûb Ensârî 

Emekdârlardan Ahmet arz-ı hâl  sunub zikr olunan evkāfın tevliyeti kimesneye 

meşrûta degildir deyü kendüye virilmek ricâ itmekle ciheti (...?)97Şeyh olanlara mahsûstur ve 

mahlûl olan cihâtı Eyyûb kādısı arz (…?)98 işâret olunmağla tevliyet-i mezbûre vazîfe-i 

muʻayyenesiyle merkûma vech-i meşrûh üzere tevcîh olunmak, fî 11 N sene [10]67 

 

Darü’l-hadîs-i Merhûm Seyyid Abdülkādir Efendi 

Bi’l-fiʻil hazret-i Ebâ Eyyûb Ensârî de vâ‘iz nâsıh olan kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin 

Şeyh Nasrullah Efendi zîde fazlehû ilm-i tefsîr ve hadîsde mâhir olub kendüden talebe ifâde 

ve istifâde iken sâbıka şeyhü’l-islâm olan Bâlî-zâde Efendi zikr olunan99 dârü’l-hadîs 

medreselik üzere mûcebince âhere virilüp idigünden hâlâ fazîletlü şeyhü‘l-islâm işâretleriyle 

yine mûmâ-ileyhe ibkâ ve mukarrer olmak, fî 11 N sene [10]67 

 

Hitâbet-i Câmi‘-i Mesîh Paşa-yı Atîk der-kurb-ı Laleli Çeşme der-İstanbul 

Zikr olunan câmi‘de yevmî üç buçuk akçe vazîfe ile hatîb olan Mahmûd Halîfe âher 

hitâbete nakl edüp hitâbet-i mezbûr mahlûl olmağla Şa‘bân bin Abdurrahmân hitâbet-i 

mezbûrı vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mehmed Efendi’nin arz 

eyledükleri pâyeyi serir-i âʻlâya telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn mûcebince virilmek, fî 12 N 

sene [10]67 

 

                                                 

97 Metinin tahrifinden dolayı okunamamaktadır. 
98 Metinin tahrifinden dolayı okunamamaktadır. 
99 ‘Zikr olunan’ ifadesi mükerrer yazılmıştır. 
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Halîfelik-i der-Mukata‘a-ı Baş 

Sâbıka baş-mukata‘ada baş-halîfe olan Abdullah Halîfe hidmetinde mücd ü sâ‘î 

olmağla kalem-i mezbûrda istihdâm olunup baş-halîfelik virilmek, fî 6 N sene [10]67 

 

Medrese-i Gāzî Evrenos 

Medrese-i mezbûre müderrisi Mahmûd fevt olup yeri mahlûl olmağla Mevlânâ 

Hüseyin Efendi’ye fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 9 N sene 

[10]67 

 

Medrese-i Melik Fahreddîn der-Malatiyye 

Medrese-i mezbûre mutasarrıf olan Hüseyin’in fetvinden Mevlânâ Mustafa Efendi’ye 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle medrese-i mezbûre bukʻalık vech-i üzere virilmek, fî 

8 N sene [10]67 

 

Medrese-i Küçük Ağa der-Amasiyye 

Medrese-i mezbûre kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ Abdurrahmân Efendi 

üzerinde iken hilâf-ı inhâ ile Hüseyin’e virilüp gadr olmağın yine mezkûr Abdurrahmân’a 

ibkâ olunmak bâbında fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer 

olmak, fî 11 N sene [10]67 

 

[s.11] Tevliyet-i Evkaf-ı Pîr Mehmed Paşa der-İstanbul 

Seyyid Abdülbâkī arz-ı hâl sunub İstanbul’da vâki‘ ceddi Pîr Mehmed Paşa evkāfına 

vazîfe-i muʻayyenesiyle meşrûtiyet üzere mütevellî olup hayli zamandan beri zabt üzere iken 

hâricden diger Abdülbâkī hilâf-ı şart-ı vâkıf tevliyet-i mezbûrı alup dahl itmekle ber-mûceb-i 

şart-ı vâkıf ibkâ ve mukarrer kılınup berât virilmek ricâ itmegin elinde olan vâkfîye-i maʻmûl-

bihâsı mûcebince tevcîh olunmak, fî 12 N sene [10]67 

 

[Derkenar: ricâ-ı (...?) kapudan-ı sâbık Ali Paşa ] 

 

Medrese-i İlyas Beg der-Balat ma‘a İlhâk-ı Toyran Beg der-Ayasulug 

Medrese-i mezbûrenin müderrisi olan Mevlânâ Mehmed Efendi ehl-i ilm olub azlin 

îcâb ider hâli yoğiken bî-vech âhere virilüp gadr olduğından mezbûr Mehmed Efendi’ye ibkâ 
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ve mukarrer olunmak bâbında fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretleri işâret itmeleriyle mukarrer 

olmak, fî 11 N sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Kethüd[â] Mustafa Efendi der-İstanbul 

Meşrûtiyet üzere mütevellîsi olduğı Kethüdâ Mustafa Efendi vakfından yevmî iki akçe 

ile kâtib olan Mehmed fevt olup kitâbet-i mezbûre utekāya meşrût olmağla mahall [ü] 

müstehakk olan Sâlîh bin Osmân’a tevcîh olunmuşken hilâf-ı inhâ Mehmed nâm kimesneye 

virilüp gadr olmağla kemâkân ibkâ ve mukarrer kılınmak bâbında Müderris Halîl Efendi’nin 

arzı mûcebince meşrûtiyet üzere tevcîh olunmak, fî 11 N sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Yaʻkūb Abdâl der-Engürü 

Zikr olunan zâviye meşâyihe meşrût iken ehl-i örf tâ’ifesinden Ali bî-vech mutasarrıf 

olup dahl itmekle ulemâ-ı meşâyihden Şeyh Mehmed’e Engürü kādısı nâ’ibi es-Seyyid 

Hüseyin Efendi arzı mûcebince tevcîh olunmak, fî 11 N sene [10]67 

 

Müsebbihlik-i Çerkes Mehmed Ağa der-İstanbul 

Yevmî bir akçe vazîfe ile müsebbih olan Ali celâ-yı vatan edüp yeri hâlî kalmağın 

yerine Halîl bin İsmâ‘îl mahall olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle tevcîh olunup berât virilmek 

ricâsına nâzır-ı evkaf olan Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa arzı mûcebince virilmek, fî 12 N sene 

[10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı el-Hâcı Bayrâm der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûre yevmî sekiz akçe vâzife ile mütevellî olan İbrâhîm hidmetinde mücd 

ü sâ‘î olup mürtezika-ı vakf râzı vü şükrân olup azli îcâb ider hâli yoğiken Ramazân alup dahl 

itmekle ref‘ olunup yine kemâkâm tevliyet-i mezbûre vâzife-i mu‘ayyenesiyle merkûm 

İbrâhîme mukarrer olmak bâbında İstanbul kādısı Mehmed Efendi arz itmekle üzerinde 

olmağla mukarrer olmak, fî 11 N sene [10]67 

 

Hitâbet-i Câmi‘-i Mesîh Paşa-yı Atîk der-kurb-ı Laleli Çeşme der-İstanbul 

Yevmî üç akçe vazîfe ile hatîb olan Mahmûd Halîfe âher hitâbet alup hitâbeti mahlûl 

olmağla Şa‘bân bin Abdurrahmân hitâbet-i mezbûrı vazîfe-i merkûme ile kendüye tevcîh 

olunup berât virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mehmed Efendi arzı ile telhîs oldundukda hatt-ı 

hümâyûn-ı saʻâdet-makrûnla virilmek, fî 11 N sene [10]67 
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Halîfelik-i Mukata‘a-ı Baş 

Sâbıka Baş-mukata‘a Kalemi’nin baş-halîfesi olan erbâb-ı kalemden kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân Abdullah Halîfe müstakīm ve dindâr ve hidmetinde mücd ü sâ‘î olmağla girü baş-

halîfelik hidmetinde istihdâm olmak, fî 6 N sene [10]67 

 

Livâ-i Pasin 

Senede Erzurum anbarına kile-i İstanbulî iki bin beş yüz kile buğday virmek şartıyla 

ordu-yı hümâyûn tarafından emr-i şerîf ile sâbıka livâ-i mezbûra mutasarrıf olan Mehmed 

Beg’e bin altmış yedi Ramazân’ının yedinci güninden tevcîh olunup hükm-i hümâyûn 

virilmekle mûcebince hükm virilmek, fî 15 N sene [10]67  

[Derkenar: Efendinin tağyiriyle] 

 

[s.12]An-Cemâ‘at-i Helvâciyân-ı Hâssa 

Rıdvan 

Abdullah 

24 buçuk 

Hâssa helvâcılar ustalarından fevt olan mezkûr Rıdvan Abdullah mahlûl olan yirmi 

dört buçuk akçe ulûfesinden iki buçuk olmak üzere zümre-i mezbûr emekdârlarından baş-

mülâzım olan İvâz (...?)100 iki akçesi ve iki akçesi dahi müteveffâ-i mezbûrun sulbî-oğlı 

Mustafa arzıyla virilüp altı akçesi yollarıyla müstahakkına ve altı akçesi dahi mukaddemâ 

fermân ile terakkî virilenlere tevzîʻ olunup bâki kalan sekiz buçuk akçesi hazîne-mânde olmak 

üzere iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Kilârcı-başı Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 12 N sene [10]67  

 

Zâviyedârlık-ı Müteveffâ Hâce Fakih Ahmed Sultân der-Hâric-i Konya 

Konya hâricinde medfûn olan Hâce Ahmed Sultân Zâviyesi’nde şeyh ve zâviyedâr 

olan Ömer Halîfe şart-ı vâkıf üzere sâkin olmadığından mâ‘adâ üç seneden beri edâ-i hidmet 

itmeyüp tekâsül üzere olduğından ref‘ olunup kırk akçe medreseden munfasıl Yahyâ’ya 

tekaʻüd vech-i üzere vazîfe-i muʻayyenesiyle tevcîh olunup berât ricâ itmegin Konya kādısı 

nâ’ibi Mehmed’in arzı mûcebince virilmek, fî 13 N sene [10]67 

 

                                                 

100 Metinin tahrif olmasından dolayı okunamamıştır. 
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Hânkah-ı Be-nâm Köşk nâm-ı diger Melik Eretna maʻa Tevliyet-i der-Kayseriyye 

Zikr olunan hânkah sulehâdan olan Seyyid Şeyh Kasım Efendi zide takvahûnun 

üzerinde iken hilâf-ı ihnâ ile medrese olmak üzere (   ) nâm kimesne alup dahl itmekle aslında 

hânkah olmak üzere binâ olunup mûmâ-ileyh Şeyh Kasım elinde olan vakfiye-i maʻmûl-

bihâsı mûcebince girü hânkah olmak üzere tevliyet ile fazîletlü şeyhü’l-islâm efendinin 

işâretleriyle virilmek, fî 16 N sene [10]67 

[Derkenar: Efendiye] 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Şerafeddîn Paşa der-Balıkesri 

Mütevellîsi Ahmed’in âher diyârda sâkin olduğından Ahmed nâm yeniçeri aldım deyü 

nizâʻ üzereler iken ulemâdan İbrâhîm kasaba-i mezbûr[da] vâki‘ Zağanos Paşa Câmi‘nde 

vâ‘iz olup mukabelesinde tevliyet-i mezbûr Balıkesri nâ’ibi Yûsuf’un arzı ile sûret-i ru’ûs 

virilmekle mûcebince mukarrer olmak, fî 6 N sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Melik Fahrî der-Malatiyye 

Zikr olunan Zâviye Malatiyye’de bukʻalık vechi üzere müdersînden kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mustafa Efendi zîde fazlehûya fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle bukʻalık üzere virilmek, fî 16 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Medrese-i Gıyasiyye der-Kayseriyye 

Diyârbekir’de Dilâver Paşa Medresesi’nden maʻzûl Mevlânâ Mehmed Efendi zîde 

fazlehûya bundan akdem Gıyasiyye Medresesi tevcîh olunup üzerinde iken ba‘zı kimesne 

medrese-i mezbûrenin tevliyetine musallat olup müdâhale itmekle medrese-i mezbûre 

merkûma virilmekle hasbi tevliyeti dahi fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 16 N sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Mehmed Receb 

22 

Mezkûrın fevtinden iki akçesi Yûsuf Belgrad gılmân-ı bağçeye ihbâruyla ve on akçesi 

emekdâr çavuşlardan Ömer Çavuş’a ve bâki kalan yirmi akçesi hazîne-mânde olmak, fî 15 N 

sene [10]67 

 

Ka‘im-makamlık-ı Kâtib-i Topcıyân 



84 

 

Zikr olunan topcılar kâtibi ordu-yı hümâyûn hidmetinde olup Âsitâne-i sa‘âdetde 

hidmet-i mezbûrede istihdâm olunur kâtib lâzım olmağla kıdvetü’l-emâsil ve‘l-akrân Halîl 

zîde kadrehû mezbûrın yerine istihdâm olunmak, fî 14 N sene [10]67 

 

[s. 13] Mü’ezzinlik Câmiʻ-i Hâcı Ali der-Kasaba-i Pîrizrin 

Mehmed oğlu Bahârî arz sunup zikr olunan câmi‘nin vazîfe-i muʻayyenesiyle 

mü’ezzini olan Şeyh Ali fevt olup mahlûl olmağla kendüye tevcîh olunmak ricâ itmegin fevti 

vâki‘ ise mûcebince virilmek, fî 12 N sene [10]67 

 

Livâ-i Çapakçur 

Sâbıka (   ) sancağıbegi olan dârende Nesimî Çapakçur sancağı mukata‘asıyla sene be 

sene iki bin guruşa olmak üzere kabûl ve mal-ı mezbûrı Diyârbekir hazînesine teslîm eyleyüp 

yedine temessük almak üzere taʻahhüd eyledügi iş bu sene-i sebʻa ve sittîn ve elf 

Ramazân’ının beşinci güninden kendüye tevcîh olunup mâliye tarafından virilen emr-i şerîf 

mûcebince yazılmak, fî Evâsıt-ı N sene [10]67 

 

Kazâ-i Gemlik 

Anadolu pâyesiyle sâbıka nakibü’l-eşrâf olan Nakib-zâde Mevlânâ Mehmed Efendi’ye 

bin altmış yedi Ramazân’ının on beşinci güninden ber-vech-i arpalık tasarruf eylemek üzere 

hükmi virilmek, fî Evâsıt-ı N sene [10]67 

 

Kazâ-i Vize maʻa Pınarhisâr 

Sâbıka İstanbul kādısı olan Bostân-zâde Mevlânâ (   ) Efendi zîde fazlehûya Vize 

kazâsı Pınarhisâr kazâsıyla ma‘an bin altmış yedi Ramazân’ının on beşinci güninden ber-

vech-i arpalık tasarruf eylemek üzere tevcîh olunup hükm virilmek, fî Evâsıt-ı N sene [10]67 

 

Meşâhat-i Dârü’l-kurrâ-ı Evkaf-ı Müteveffâ Kalîçeci Hasan der-İstanbul 

Sulehâdan hafız Yûsuf arz-ı hâl sunup zikr olunan dârü’l-kurrâ mescid-i mezbûr 

vakfından olup hazîne defterinde vazîfesi sekiz akçe olmağla ve mezbûr hidmetinde mücd ü 

sâ‘î iken hilâf-ı şart-ı vâkıf Mehmed nâm kimesne alup berât itdirüp gadr itmekle ibkâ ve 

mukarrer olmak ricâ itmegin fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle mezbûrun 

üzerinden bî-vech ref‘ olumagla yine ibkâ ve mukarrer olmak, fî 15 N sene [10]67 
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Kazâ-i Sarâybosna 

Hâlâ (   ) medresesi müderrisi olan Mevlânâ (  ) Efendi zîde fazlehûya işbu sene-i 

sebʻa ve sittîn ve elf Ramazânü’l-mübârekinin on beşinci güninden tevcîh olunup şurûtıyla 

müjde hükmi yazılmak, fî Evâsıt-ı N sene [10]67 

 

An Cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı sânî 

Mehmed Şa‘bân 

6 

Mezkûr Mehmed Şa‘bân’ın mahlûl olan altı akçe ulûfesinden Turmuş Güzel Yalvaç 

iki akçe ile gedügi iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebin Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme 

uluvvehû arzı mûcebince virilüp mâ‘adâ dört akçesi hazîne-mânde olmak, fî 26 N sene [10]67 

 

Müteferrikalık-ı Dergâh-ı âlî 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim İbrâhîm zîde mecdehû Harem-i 

muhtremde hazîne-i hümâyûn kitâbeti hidmetinde olup müstahakk-ı inâyet ve serâvâr-ı âtıfet 

olmağla güğüm-başılara virilegeldügi kanûn üzere müteferrikalık gedügi virilmek, fî 16 N 

sene [10]67, bâ-hatt-ı hümâyûn  

 

Kapucı-başılık-ı Dergâh-ı âlî 

Harem-i muhterem hüddâmından olup hazîne kethüdâsı (  ) dâme mecdehû 

müstehakk-ı inâyet serâvâr-ı âtıfet olmağla hatt-ı hümâyûn sa‘âdet-makrûnla dergâh-ı âli 

kapucı-başılığı ihsân olunmağla virilmek, fî 16 N sene [10]67 

 

Tezkirecilik-i Küçük Kalʻa 

Koca Kapudan Vezîr Hasan Paşa’nın oğlı Ebûbekir Efendi’nin Küçük Kalʻa 

tezkireciligi üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî 17 N sene [10]67 

 

[s.14]Cibâyet-i Karye-i Kırankol an-Evkaf-ı Sultân Süleymân Hân der-İstanbul 

Zikr olunan cibâyete yevmî altı akçe ile mutasarrıf olan el-Hâcı Receb fevt olmağla 

mahlûlden fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin (…?) olduğundan İsmâʻîle Receb arzıyla 

virilmek, fî 18 N sene [10]67 
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İmâmet-i Evkaf-ı Mescid-i Karye-i Turhân der-Kazâ-i Boyâbâd 

Beş akçe vazîfe ile imâm olan Mustafa âher karyede imâm ve hatîb olup imâmet-i 

mezbûr mahlûl oldundıkda sulehâdan ehl-i Kur’ân olan Receb vazîfe-i muʻayyenesiyle 

Boyâbâd kādısı nâ’ibi Şa‘bân’ın arzı ile virilmek, fî 9 N sene [10]67 

 

Mukata‘acılık-ı Mensûh 

Zikr olunan mukātaʻacılık İbrâhîm üzerinde olmağla mukarrer olmak ricâ itmegin 

mûcebince mukarrer olmak, fî 9 N sene [10]67 

 

Mukabelecilik-i Erzurum 

Erzurum defterdârı kā’im-makāmı olan Ömer’in mektûbuyla Erzurum’un 

mukabelecisi olan Ömer fevt olup mukabeleciligi ehl-i kalem olan dârende Saʻdeddîn’e tevcîh 

olunup şurûtıyla yazılmak, fî Gurre-i N sene [10]67 

 

Kethüdâlık-ı Timar-hâ-yı Erzurum 

Zikr olunan defter kethüdâlığı Abdüllâtîf [Efendi] üzerinde olmağla mukarrer hükmi 

virilmek, fî 6 N sene [10]67 

 

Medrese-i Melik Fahreddîn der-Malatiyye 

Medrese-i mezbûre mutasarrıf olan Hüseyin’in fevtinden Mustafa’ya bukʻalık vech-i 

üzere şeyhü’l-islâm işâretleriyle virilmek, fî 8 N sene [10]67 

 

Medrese-i Evrenos Gāzî der-Yenice-i Karasu 

Mahmûd’un fevtinden Hüseyin Efendi zîde fazlehûya şeyhü’l-islâm işâretleriyle 

virilmek, fî 9 N sene [10]67 

 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Yahyâ Paşa-oğlı Mehmed Paşa der-Belgrad 

Tevliyet-i mezbûre meşrûtiyet üzere mütevellî olan Ahmed’in üzerinde olup azli îcâb 

ider hâli yoğiken âherden Mustafa hilâf-ı inhâ ile alup gadr itmekle nezâretleri hasebiyle 

fazîletlü şeyhü’l-islâm efendi hazretlerinin arzı mûcebince Ahmed’e mukarrer olmak, fî 10 N 

sene [10]67 
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Tevliyet-i Evkaf-ı Abdüsselâm der-İstanbul 

Mütevellîsi olan Mehmed’in umûr-ı vakfda tasaddî olmayup mürtezika şikâyet itmekle 

ref‘ olunup yerine Hâcı Osmân içün mahall ü müstakīm ve dindâr olmağın vazîfe-i 

muʻayyenesiyle nezâretleri hasebiyle fazîletlü şeyhü’l-islâm efendi hazretlerinin arzı 

mûcebince tevliyet-i mezbûr mezkûr Hâcı Osmân’a virilmek, fî 9 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Ümm-i Veled der-İstanbul 

Mütevellî olan Solâk-zâde’nin umûr-ı vakfla tasaddî olmayup mürtezika şikâyet 

eyledükleri ecilden ref‘ olunup yerine Hüseyin için mahall ü müstehakk olmağın vazîfe-i 

muʻayyenesiyle nezâretleri hasebiyle şeyhü’l-islâm [e]fendi hazretlerinin arzı mûcebince 

tevliyet-i mezbûr mezkûr Hüseyin’e virilmek, fî 10 N sene [10]67 

 

Meşîhat-i Tekye-i Evkaf-ı Ebûbekir ve Neslihân Hâtûn der-Kasaba-i İzdin 

Eğriboz sancağında İzdin kasabasında vâki‘ Ebûbekir ve zevcesi Neslihân Hâtûn vakf 

eyledügi tekyede şeyh olan sulehâdan Şeyh Mehmed üzerinde iken âherden Mustafa dahl 

itmekle askerî tarafından tevcîh olunup berât virilmekle mûcebince kimesnenin alâkası yoğise 

mûcebince virilmek, fî 8 N sene [10]67 

 

 

An-Cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

[Bölü]k-i ehl-i hıref 

Ali (...?) 

2 

Mezbûrun fevtinden iki akçe ulûfesiyle gedügi Fazlı Ramazân emekdâra virilmek 

ricâsına Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa arzıyla virilmek, fî 15 N sene [10]67 

 

 

[s. 15] Kazâ-i Ben-i Haram der-Diyâr-ı Mudâr? 

Diyârbekir kazâsından maʻzûl olan Mevlânâ Mûsâ zîde fazlehûya kazâ-i Ben-i Haram 

ber-vech-i arpalık sene-i sebʻa ve sittîn ve elf Ramazân’ın on yedinci güninden tevcîh olunup 

kendi Mısır’a varup anda sakîn olup nâ’ibi varub kazâ-i mezbûrda ahalîsi beyninde icrâ-yı 

ahkâm-ı şerʻiyye eylemek içün hüküm virilmek, fî Evâsıt-ı N sene [10]67 
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Kazâ-i Diyârbekir 

Sâbıka Diyârbekir’den maʻzûl olan Mevlânâ Yahyâ Efendi zîde fazlehûya kazâ-i 

mezbûr sene-i sebʻa ve sittîn ve elf Ramazân’ın on yedinci güninden tevcîh olunup şurûtuyla 

yazılmak, fî Evâsıt-ı N sene [10]67 

 

Medrese-i Mehmed Paşa der-Amasiyye 

Medrese-i mezbûrın müderrisi Şeyh Mehmed’in azli îcâb ider hâli yoğiken âhere 

virilmekle yine mezbûr Mehmed’e ibkâ ve mukarrer olmak içün şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 12 N sene [10]67 

 

Medrese-i Karakadı der-Tire 

Medrese-i mezbûre Balat ve İlyâs Beg Medresesi’nden maʻzûl olan Mevlânâ Mehmed 

Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olmağla şeyhü‘l-islâm’ın işâretleriyle virilmek, fî 17 N sene 

[10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Dergâh-ı âlî çavuşlarından olup on akçe ulûfesi olan Ahmed Mehmed bundan akdem 

Kıratova mukata‘ası malından almak üzere esâmîsin istihdâm kayd itdürüp bâdehû İbşir 

Mustafa Paşa vakʻasından sipâhî bölügine geçüp çavuşluğı mahlûl olmağla emekdârlardan 

Mehmed Bekîr mahall ü müstahakk olmağla ulûfesiyle çavuş olmak üzere Vulçıtrın 

sancagıyla vulçıtrın nâzırı olan Mehmed dâme uluvvehû arz itmegin mezkûrun çavuşluk 

ulûfesinden iki akçesi hazîne-mânde olup sekiz akçe ile tevcîh olunmak, fî 15 N sene [10]67  

 

Tezkirecilik-i Büyük Kal‘a 

(Boş) 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Kadı Hasan Berâ-yı Hark-ı Aksu der-Kazâ-i Tokat 

Tokat’da sâkin ulemâ ve sulehâ ve fukarâ meclis-i şer‘e varup müteveffâ Kadı Hasan 

mahmiyye-i mezbûreye icrâ-i vakf eyledügi Aksu harkına berât-ı şerîf ile beş akçe vazîfe ile 

mütevellî olan Ahmed vakfın hidmetinde mücd ü sâ‘î olup kusûrı yoğiken âherden Nûh 

tevliyet-i mezbûrı berât ittirüp dahl eyledükde icrâ olan suyun harkları bi’l-külliye harâba 

müşrif olmağla merkûm Nûh’ın refʻnden mezkûr Ahmed’e virilmek ricâsına Tokat kādısı 
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Ümmî arz itmekle tevliyeti mezbûr merkûmun üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî 18 N 

sene [10]67 

 

Mü’ezzinlik-i Mescid-i Mollâ Âhî der-İstanbul 

Yevmî dört akçe vazîfe ile mü’ezzin olan Mehmed bin İslâm edâ-i hidmet itmedügi 

ecilden refʻ olunup Mahmûd bin Ömer her vechile mahall ü müstehakdır deyü mezbûra yevmî 

dört akçe ile tevcîh olunup berât virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mehmed Efendi arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 14 N sene [10]67 

 

Kā’im-makāmlık-ı Mukabele-i Piyâde 

Sâbıka piyâde mukabelecisi olan Abdullah Efendi hâlâ Âsitâne-î sa’âdet hidmet-i 

mezbûre kā’im-makāmlığında istihdâm olmak, fî 16 N sene [10]67 

 

[s.16] An-Cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Ali Abdullah 

2 

Fevt olan Ali Abdullah’ın iki akçe ulûfesiyle gedügi Fazlı Ramazân’a Bâbü’s-saʻâde 

Ağası Ali Ağa dâme uluvvehûnun arzı mûcebince virilmek, fî 16 N sene [10] 67 

 

Medrese-i Abdullah Ağa der-Üsküdar 

Medrese-i mezbûre harcı ile Ahmed Çavuş müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Abdullah Efendi ehl-i ilm sâhib-i fazîletlü olmağla fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin işâretleriyle hareket-i misli ile virilmek, fî 17 N sene [10]67 

 

Medrese-i Tevkîʻî Ca’fer Çelebi 

Medrese-i mezbûre Sâniye-i Mesîh Paşa Medresesi’nden maʻzûl olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Abdülkādir Efendi ehl-i ilm sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 17 N sene [10]67 

 

Medrese-i Hâtûniye der-E[r]zurum 

Medrese-i mezbûre bukʻalık üzerine ulemâ vü fuzalâdan mahall ü müstehakk olan 

Mevlânâ Mehmed Efendi ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 17 N sene [10]67 
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Medrese-i Ahmediye der-Erzurum 

Medrese-i mezbûre izn-i bi’l-iftâ ile yine Ahmediye medresesinde maʻzûl olan 

Mevlânâ Velî Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işretleriyle virilmek, fî 17 N sene [10]67 

 

Medrese-i Mehmed Paşa der-Amasiyye 

Müderrisîn kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Şeyh Mehmed zîde fazlehû ehl-i 

ilm ve sâhib-i fazîlet olup azli îcâb ider hâli yoğiken âhere virilmekle medrese-i mezbûr 

merkûm şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 17 N sene [10]67 

 

Medrese-i Efdâliye der-İstanbul 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla Hasan Paşa medresesinde maʻzûl olan Mahmûd-

zâde Mevlânâ (   ) Efendi zîde fazlehûya fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

dâhil hareketi misliyesiyle virilmek, fî 29 Ş sene [10]67 

[Derkenar: Şayân] 

 

Medrese-i Merhûm Yıldırım Hân der-müddetî ma‘a el-hak Geçütviran der-Bolı 

ve izn-i bi’l-iftâ 

Medrese-i mezbûre sâbıka tevliyet-i Geçütviran Zâviyesi’ne Mûsıla-ı Sahn iʻtibarı ve 

izn-i bi’l-iftâ ile mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ İbrâhîm Efendi zîde 

fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

sahn maddesiyle zâviye-i merkûme ilhâkı kalû evvel ve izn-i bi’l-iftâ ile virilmek, fî 17 N 

sene [10]67 

 

Medrese-i Ahmed Ağa 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla erbâb-ı istihkakdan kazâdan maʻzûl Mevlânâ 

Ahmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle hâric ile virilmek, fî 10 N sene [10]67 

 

Medrese-i Sekbân Ali 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla Mûsıla-ı Sahn olmak üzere Efdâliye müderrisi 

Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 10 N sene [10]67 
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Medrese-i Selîmiyye der-Şâm-ı Şerîf 

Medrese-i mezbûre-i ulemâ-ı izâmdan olup vâʻiz ve nâsıh olan İstoli Mehmed 

Efendi’ye bukʻalık ve te’bîd ü tekaʻüd vechî üzerine [şeyhü’l-islâm hazretlerinin] işâretleriyle 

virilmek, fî 11 N sene [10]67  

 

[s.17] Medrese-i Mehmed Paşa der-Üsküdar 

Medrese-i mezbûre Nişâncı Paşa-yı Atîk müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Muharrem-zâde Mevlânâ (   ) Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri hareketi misliye ile virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Nişâncı Paşa-yı Atîk 

Medrese-i mezbûrun Ümmü’l-ve[led] müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ İbrâhîm Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü‘l-

islâm hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

 

Medrese-i Ümmü’l-veled 

Medrese-i mezbûre Eyyûb’de Ferhâd müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Ali Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

 

Medrese-i Ferhâd Paşa 

Medrese-i mezbûre Üsküdar’da [Pîrî] Mehmed Paşa medresesinde maʻzûl kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Seyyid Mahmûd Efendi zîde fazlehûya şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertîbleri üzere hâric hareket-i misliyesiyle virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

 

Medrese-i Pîrî [Mehmed] Paşa 

Medrese-i mezbûre Hâfız müderrisin Konevî kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ 

Mehmed Efendi zîde fazlehûya şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N 

sene [10]67 
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Medrese-i Hâfız Paşa 

Medrese-i mezbûre Cânbâziyye müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ 

Abdullah Efendi zîde fazlehûya şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere dâhil hareket-i 

misliyesiyle virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Dârü’l-hadîs 

Medrese-i mezbûre Mesîh Paşa-yı Sâniyye müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Abdulgaffâr Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Mesîh Paşa 

Medrese-i mezbûreden maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Çavuş-zâde Mevlânâ 

Mustafa Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Dârü’l-hadîs-i Sinân Paşa 

Medrese-i mezbûre Haydar Paşa müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ 

Mustafa Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertîbleri üzerine virilmek, fî 11 N sene [10]67  

 

Medrese-i Haydar Paşa 

Medrese-i mezbûre Merdumiyye müderrisi Halîfe-zâde kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ (  ) Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Merdumiyye 

Medrese-i mezbûre Efdâliye’den maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mehmed 

Efendi-zâde Mevlânâ (  ) Efendi zîde fazlehûya şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere 

virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

[s.18] Medrese-i Kılıç Ali Paşa 

Medrese-i mezbûre Mûsıla-ı Sahn olmak üzere emre hâce müderrisi İshâk-zâde 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ (   ) Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet 
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olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere mûsılada hareket-i misliyye ile 

virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Emre Hâce 

Medrese-i mezbûre Hâdım Hasan Paşa müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Hâdım Hasan Paşa 

Medrese-i mezbûre Fatıma Hânım müderrisi Kebîr-zâde Mevlânâ (   ) Efendi zîde 

fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere 

dâhil ile virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Fatıma Hânım 

Medrese-i mezbûre Abdullah Ağa müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Abdullah 

Efendi-zâde Mevlânâ (  ) Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Üç Şerefeli der-Edirne 

Medrese-i mezbûreden maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Abdurrahîm 

Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Halebiyye 

Medrese-i mezbûre Üç Şerefeli’den maʻzûl Bâlî-zâde kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ (   ) Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Taşlık 

Medrese-i mezbûr Halebiyye’den maʻzûl el-Hâcı Yahyâ-zâde kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 
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Medrese-i Mahmûd Paşa der-Hasköy 

Medrese-i mezbûre Taşlık Medresesi’nden maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Abdülhalîm [Efendi] zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Dilâver Paşa 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin tertîbleri üzerine hâric elli ile virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Yıldırım Hân der-Balıkesri 

Medrese-i mezbûre Kütahiyye’de Timurtaş Medresesi’nden maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere izn-i bi’l-iftâyla virilmek, fî 11 N sene [10]67 

 

Medrese-i Cemâleddîn der-Kengiri 

Medrese-i mezbûre müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mustafa Efendi 

zîde fazlehû’nun azlin îcâb ider hâli yoğiken Ahmed alup gadr itmekle fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertîbleri üzere ibkâ ve mukarrer olmak, fî 11 N sene [10]67 

 

[s.19] Medrese-i Çoban Beg maʻa Şadi Beg der-Boyâbâd 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin tertîbleri üzere yine hâric elli ile virilmek, fî 11 N sene [10]67  

 

Medrese-i Çengâl der-Sart tâbiʻ-i Kastamonı 

Medrese-i mezbûre kırkdan maʻzûl Mevlânâ Halîl Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve 

sâhib-i fazîlet olmağla şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere hâric elli ile virilmek, fî 11 

N sene [10]67 

 

Medrese-i Cânbâziyye 

Medrese-i mezbûre Tevkiʻî Ca’fer Çelebi dârü’l-hadîs Hüsrev Kethüdâ müderrisi 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve 
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sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere dâhil ile virilmek, 

fî 11 N sene [10]67 

 

İmamet ve Hitâbet-i Evkaf-ı Câmi‘-i Hüsrev Beg der-Karye-i Büryan-ı Zîr der-

Kazâ-i Rize 

Kazâ-i mezbûre tâbiʻ Büryan nâm karye de vâki‘ Hüsrev Beg Câmi‘nin berât-ı şerîf ile 

Osmân imâm ve hatîbi olup hidmetinde kusûrı yoğiken eşkıyâlık ile meşhûr olan Ali nâm 

kimesneye zikr olunan imâmet ve hitâbet mâliye ve Dîvân tarafından verilmiş değil iken sâhte 

berât peydâ ve şart idüp dahl itmekle muhâsebe defterinde üzerinde olmağla berâtı mûcebince 

arz-ı hâli üzere ibkâ ve mukarrer olmak, fî 17 N sene [10]67 

 

İftihârü’l-emâcid ve’l-ekâbir sâbıka sekbân-başı olan Hüseyin Ağa dâme uluvvehû 

arz-ı hâl sunup ocaklarında mûmâ-ileyhin muʻayyen lahmı olmayup usret üzere olduğun 

bildirmegle inʻâmda lahm virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin inʻâmdan yalnız beş vukıyye 

lahm taʻyin olunup virilmek, fî 17 N sene [10]67 

 

Medrese-i Nizâmiyye der-Konya 

Medrese-i mezbûr sâbıka bukʻalık üzere (   ) medresesinde maʻzûl İlyas Efendi zîde 

fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

hâric elli iʻtibârı ile virilmek, fî 19 N sene [10]67 

 

Medrese-i Tevkiʻî Caʻfer Çelebi 

Medrese-i mezbûre Üsküdar’da [Pîrî] Mehmed Paşa Medresesi’nden maʻzûl kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Seyyid Mahmûd Efendi zîde fazlehûya ehl-i ilm ve sâhib-i 

fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle maʻzûl oldı[ğı] Mehmed Paşa 

Medresesi açıldıkda mûmâ-ileyhe olmak üzere hâreket-i misliye ile virilmek, fî 19 N sene 

[10]67 

 

Medrese-i Ferhâd Paşa 

Medrese-i mezbûre Sânîye-i Mesîh Paşa Medresesi’nden maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Mustafa Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertîbleri üzere hâric hâreket-i misliyesiyle virilmek, fî 19 N sene 

[10]67 
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Medrese-i Kadriye der-Kudüs-i Şerîf 

Medrese-i mezbûre sâbıka Bağdadiyye müderrisi olan el-Hâcı Mehmed’e fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 20 N sene [10]67 

 

İmâmet-i Mescid-i Pîr Ahmed Kazâ-i Boyâbâd 

Boyâbâd kazâsı mukata‘ası mahsûlünden almak üzere mescid-i mezbûrede yevmî üç 

akçe vazîfe ve senevî iki müd çeltik ciheti ile imâm olan Recep Halîfe’nin mutasarrıf olduğı 

çeltikle ref‘ olmak ile ancak üç akçe vazîfesi kalup imâmet hidmetini muʻattal olmağla ref‘ 

olunan çeltik bedeli iki akçe vazîfe fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, 

fî 19 N sene [10]67 

 

[s.20] Kayseriyye’de medfûn olan Seyyid ibn Zeynel Abidin vakf eyledügi emlâk ve 

akarâtın yevmî bir akçe vazîfe ile meşîhat-ı berât-ı şerîfiyle Sefer nâm kimesnenin üzerinde 

iken Yûsuf ve Ali dahl itmekle mukarrer kılınup berât virilmekle mûcebince berât virilmek, fî 

20 N sene [10]67 

 

Sâbıka nakîbü’l-eşrâf olup merhûm olan Yûnus Efendi’nin türbeler vakfından iki yüz 

elli akçe vazîfesi mahlûl olup hâlâ kimesneye verilmemek ile oğlı ulemâ-ul mütebahhirîn 

sâbıka nakîbü’l-eşrâf olup Rumeli pâyesine mutasarrıf Fahrü’s-sâd[âd] Abdurrahmân Efendi 

edâmallahû teʻâlâ fezâilehû mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 19 N sene [10]67 

 

Hitâbet ve İmâmet-i Câmiʻ-i Müteveffâ Ahmed Ağa der-Karye-i Bohlar der-

Kazâ-i Eski Cuma 

Eski Cuma muzâfâtından Bohlar nâm karyede vâki‘ müteveffâ Ahmed Ağa binâ 

eyledigi câmi‘de on bir akçe vazîfe ile hatîb ve imâm olan Ahmed fevt olup hitâbet-i mezbûr 

mahlûle oldukda (  ) ehl-i ilm ve hitâbet-i mezbûre lâyık olmağla vazîfe‘ mezbûre ile hitâbet 

merkûme virilmek bâbında inâyet ricâsına Eski Cuma kādısı Mustafa Efendi zîde fazlehû arz 

eyledügi telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn-ı saʻâdet-makrûnla virilmek, fî 20 N sene [10]67 

 

Salavât-hânlık-ı Evkaf-ı Hâce Pîr-î der-İstanbul 

Yevmî üç akçe vazîfe ile salavât-hân olan Muharrem Halîfe terk-i diyâr ve celâ-yı 

vatan idüp mahlûl olmağla Hasan Veli mahall ü müstehakk olmağla tevcîh olunup berât 
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virilmek bâbında inâyet ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi arz 

itmekle mûcebince virilmek, fî 20 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Muhâsebeci Şa‘bân Efendi der-İstanbul 

Zikr olunan evkāfın tevliyeti vazîfe-i muʻayyenesiyle arz-ı hâl î mûcebince Mehmed’e 

virilmekle yazıldı, fî 19 N sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Hayrûnnisâ Hâtûn der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Hayrunnisâ Hâtûn vakf eyledügi eczâ-i şerîfeden vakt-i 

subh’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Fazlı âher diyâra gidüp yeri hâlî ve hidmeti 

muʻattal kalub Mehmed bin Hasan içün mahall ü müstehakkdır deyü virilmek ricâsı 

mütevellî-i vakf Mehmed’in arzı ile virilmek, fî 20 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Helvâcı-başı İskender Ağa der-İstanbul 

Zikr olunan tevliyete yevmî dört akçe vazîfe [ile] mütevellî olan dergâh-ı âlî 

kapucılarından Ali nâm kapucının üzerinde olup vakfa saʻîliği? olmağla ve mürtezika-ı vakf 

kendüden razı ve şükran olup azli îcâb ider hâli yoğiken Pîr Mehmed hilâf-ı inhâ tevliyeti 

alup berât ittirüp mezbûr Ali’ye gadr itmekle tevliyeti mezbûr vazîfe-i muʻayyenesiyle 

merkûma ibkâ ve mukarrer kılınup berât virilmek ricâsına fazîletlü İstanbul Efendisi Seyyid 

Mehmed Efendi arz itmekle mûcebince virilmek, fî 20 N sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Tabbâhîn-i Hâssa tâbiʻ-i Matbah-ı Âmire 

[Bölü]k: Müteferrikâ 

Dervîş Ali 

Yevm 

6 

Mezkûrun fevtinden ulûfesiyle gedügi baş-mülâzım olup zümre-i mezbûre 

emekdârlarından Hüseyin Nebî Amasiyye iki akçe ile gedügi iftihârü’l-havâss ve’l-

mukarrebîn Hâssa Kilârcı-başı Dâvud Ağa arzıyla virilmek, fî 20 N sene [10]67 

 

Şâkirdlik-i Kâtibân-ı Dîvân-ı Hümâyûn 

Erbâb-ı kalemden olup emekdâr olan Osmân arz-ı hâl sunup şâkirdlik ricâ itmegin 

ulûfesiz ve tımârsız şâkirdlik virilüp istihdâm olunmak, fî 19 N sene [10]67 
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[s.21] Sulehâdan Şeyh Monlâ Ömer Sührani arz-ı hâl sunup Musul-kapanı 

mahsulünden yevmî sekiz akçe vazîfesi olup mutasarrıf iken Âsitâne-i saʻâdet dûʻa-gûyi 

vazîfeleri yoklaması fermân olunmağla mezbûr dahi (...?) vilâyetinden yoklanmağa gelür iken 

berâtın zâyiʻ idüp zâyiʻinden berât ricâ itmegin hazîne-i âmirede mahfûz olan defterde 

mezkûrun fevtinden sekiz akçe ulûfesi hisseye virilüp gadr olmağla mahall-ü merhamet olup 

fevti gayr-i vâki‘ olmağla ibkâ ve mukarrer kılınup zâyiʻinden berât virilmek, fî 14 N sene 

[10]67 

 

Medrese-i Uyran-zâde Mehmed Beg der-Kazâ-i İpek 

Medrese-i mezbûr de ber-vech-i te’bîd müderris olan Mevlânâ Dervîş Efendi ehl-i ilm 

ve sâhib-i fazîlet olup tahsili ulûm-ı şerʻiyye ile ve tekmîl-i fünûn-ı akliyye idüp taʻtîl 

günlerinden mâ‘adâ talebeye ders deyüp her vechile hidmetinde mücd ü sâ‘î olup kusûrı 

yoğiken hilâf-ı inhâ ile medresesi âhere virilüp gadr olunmağla kazâ-i mezbûrın ulemâ ve 

talebesi umûmen müderris-i mezkûrdan rızâ ve şükrân izhâr itmeleriyle ibkâ ve mukarrer 

olmak ricâsına kādısı Mevlânâ Mahmûd Efendi arz itmekle fazîletlü şeyhü‘l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle bî-vech mukaddemâ âhere virilmekle mûmâ-ileyhe kemâkân ibkâ ve 

mukarrer olmak, fî 20 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Pîr Mehmed Paşa der-İstanbul 

Vezîr-i â‘zam-ı sâbık Mehmed Paşa evkāfının tevliyeti utekāsı evlâdına meşrûta olup 

ber-mûcebi şart-ı vâkıf evlâd-ı utekādan Abdülbâkī bin Mehmed’e tevcîh olunmuşken evlâd-ı 

vâkıfdan Seyyid Abdülbâkī mukaddemâ benim tasarrufumda idi deyü nizâʻ idüp hilâf-ı inhâ 

tekrâr kendüye bir tarîkle tevcîh itdürüp hâliyâ mâbeynlerin münâzaʻ vâkiʻ oldukda nâzır-ı 

vakf olan Mehmed el-Cumali vakfiye-i maʻmûl-bihâda tevliyeti mezbûr kime meşrûta ise arz 

eyleye deyü fermân varid olmağla vakfiye-i maʻmûl-bihâda bi’l-cümle hidemât cihâtı evlâd-ı 

utekāya meşrûta olduğı musarrah ve mezbûr Abdülbâkī evlâd-ı utekādan olduğı muhakkakdır 

deyü tevliyet-i mezbûre tekrâr Abdülbâkī bin Mehmed’e ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına arz 

itmegin mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 23 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mescid-i Mahalle-i Şeyh Ahmed der-Konya 

Mescid-i mezbûrın vakfı olan Kara İlyas nâm mezraʻaya tevliyet ile iki yüz seneden 

beri mütevellî olanlar evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere zabt ve evlâddan Ahmed’in berât-ı şerîf 

ile üzerinde olup hilâf-ı şart-ı vâkıf Hasan dahl idüp gadr itmekle ref‘inden ibkâ ve mukarrer 



99 

 

kılınup berât virilmek ricâsına Konya kādısı Mevlânâ Mehmed Efendi’nin arzı ile tevliyet-i 

mezbûr meşrûtası ise virilmek, fî 23 N sene [10]67 

 

Ulemâdan Şeyh Mehmed arz-ı hâl sunup hâfız-ı Kelâmullah olup vech-i maʻişete 

zarûreti olmağla Baş-gelembe kazâsında İne Hâce dimekle maʻrûf Sakallu Yenice mezraʻası 

askerî berât ile kendüye tevcîh olunup üzerinde iken âherden Mehmed nâm kimesne dahl 

itmekle mukarrer kılınup sûret-i ru’ûs virilmegin elinde olan ru’ûsın zâyiʻ itmekle zâyiʻnden 

virilmek ricâ itmeğin ibkâ ve mukarrer ve zâyiʻnden müceddeden virilmek, fî 23 N sene 

[10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Hâcı Tuğrul Sultân der-Nefsi Görele 

Evlâd-ı vâkıfdan olup bilâ-taʻyin zâviyedâr olan Hâdice Hâtûnun mâliye berâtı ile 

zâviye-i mezbûre zâviyedârlığı üzerinde iken âherden dahl olunmagla elinde olan berâtı 

mûcebince ibkâ ve mukarrer olmag ricâ itmegin mûcebince mukarrer olmak, fî 23 N sene 

[10]67 

 

Hitâbet-i Câmi‘-i Gurban Hüseyin Ağa kurb-ı Aksarây der-Mahmiyye-i İstanbul 

Dergâh-ı âlî kapucı-başılarından iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Osmân dâme mecdehû 

mescid yeri kendü malıyla câmi‘ binâ idüp vazʻ-ı minber itmekle bir hâtib lâzım ve mühim 

olmağın Mahmûd Halîfe mahall ü müstehakdır deyü yevmî beş [akçe] vazîfe ile virilmek 

ricâsına İstanbul kādısı Seyyid Mehmed Efendi arz eyledüği pâye-i serîr-i âʻlâya telhîs 

olundukda hatt-ı hümâyûn sa‘âdet-makrûna virilmek, fî 22 N sene [10]67 

 

 

[s. 22] An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Dergâh-ı âlî 

3 

Mehmed Salih 

Yevm 

5 

Mezbûr fevt olup ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla mezbûrun ulûfesinden bir akçesi 

hazîne-mânde olup dört akçe ile ibtidâdan Hüseyin emekdâra kapucıluk virilüp ve zümre-i 

mezbûra ilhâk olunmak, fî 22 N sene [10]67 
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Cibâyet-i Evkaf-ı Dâvud Paşa der-Üsküdar 

Yevmî beş akçe vazîfe ile evkaf-ı mezbûrın câbîsi olan Mustafa âher diyâra gidüp 

terk-i hidmet itmekle İbrâhîm içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına kıdvetü’l-

havâss ve’l-mukarebîn İç Hazînedâr-başı Zülfikâr Ağa dâme uluvvehû arz itmekle mûcebince 

virilmek, fî 23 N sene [10]67 

 

Kasaba-i Kasımpaşa’da vâki‘ merhûm Gāzî Piyâle Paşa evkāfından yevmî beş akçe 

vazîfeye mutasarrıf olan hâfız-ı Kelâmullah Şeyh Yûnus duʻâ-gûyî olup İhlâs-hânlığa tebdîl 

ricâ itmegin vakfın müsâʻdesi olup mâniʻsi yoğise elinde olan berâtı mûcebince beş akçesi 

[İ]hlâs-hân olmak üzere kayd olunmak, fî 21 N sene [10]67 

 

Medrese-i Hâce Zeyneddîn Efendi der-İstanbul 

Medrese-i mezbûre bin altmış yedi Receb’inin on dokuzuncı güni sâbıka şeyhü‘l-islâm 

Bâlî-zâde Efendi tertîbi ile Hamâmî-zâde Mehmed Efendi’ye virilüp lakin ru’ûsı zâyiʻ 

olmağla hâlâ fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hâric ile virilmek, fî 24 N sene 

[10]67 

 

Medrese-i İsfendiyâr der-Boyâbâd 

Medrese-i mezbûre bin altmış beş Rebîü’l-âhirinin altıncı güni mahlûl oldukda 

bukʻalık üzere şeyhü‘l-islâm-ı sâbık tarafından kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ 

Mehmed Efendi zîde fazlehûya virilüp üzerinde olup ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleri Çeki ve Kâfir Sökisi mezraʻası dahi ilhâk 

olunup bukʻalık üzere virilmek, fî 24 N sene [10]67 

 

[Derkenar: ru’ûsu zâyiʻ olmağla tekrar zâyiʻnden ru’ûs verildi şeyhü’l-islâm, fî 15 Ş 

sene [10]67] 

 

Cüz-hânlık Mescid-i Tavâşî Süleymân Ağa der-kurb-ı Kumkapu der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile rûhiyçün bir cüz-î şerîf tilâvet iden İbrâhîm bin Abdullah 

fevt olup mahlûl olmağla Mustafa bin Resûl’e mahall ü müstehakdır deyü tevcîh olunup berât 

virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed zîde fezâilehûnun arzı 

mûcebince virilmek, fî 23 N sene [10]67 
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Cüz-hânlık der-Câmi‘-i İbrâhîm Paşa an-Evkaf-ı Mustafa Çelebi der-kurb-ı 

Kumkapu der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kumkapu kurbünde İbrâhîm Paşa Câmi‘nde Mustafa Çelebi 

rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-î şerîf tilâvet iden İbrâhîm bin Abdullah fevt olup 

mahlûl olmağla Resûl bin İshâk mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i merkûme ile tevcîh 

olunup berât virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 N sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Rahîme Hâtûn der-Mescid-i Tavâşî Süleymân Ağa der-kurb-

ı Kumkapu der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul hısnı evvâbından Kumkapu kurbünde vâki‘ Tavâşî Süleymân 

Ağa Mescidînde Rahîme Hâtûn rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden 

İbrâhîm bin Abdullah fevt olup yeri mahlûl olmağla Resûl bin İshâk’a mahall ü müstehakdır 

deyü tevcîh olunup berât-ı şerîf virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed 

Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 N sene [10]67 

 

[s.23] Cüz-hânlık-ı Ferhâd Beg der-Câmi‘-i Kürkci-başı Süleymân Ağa der-

İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ Kürkci-başı Süleymân Ağa câmiʻ-i şerîfînde yevmî iki 

vazîfe ile Ferhâd Beg rûhiyçün bir cüz-î şerîf tilâvet iden İbrâhîm bin Abdullah fevt olup yeri 

mahlûl olmağla el-Hâcı Ali mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına İstanbul kādısı 

Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi zîde fezâilehû arz itmekle mûcebince virilmek, fî 24 N 

sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Câmi‘-i Nişâncı Paşa-yı Atîk der-kurb-ı Kumkapu 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kumkapu kurbünde Nişâncı Paşa-yı Atîk Câmi‘inde kendü 

rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile huzûrînde bir cüz-î şerîf tilâvet iden İbrâhîm bin Abdullah 

fevt olup mahlûl olmağla Mehmed bin Ahmed mahall ü müstehakdır deyü tevcîh olunmak 

bâbında inâyet ricâ itmegin İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi zîde fezâilehû 

arz itmegin âhere verilmemiş ise tevcîh olunmak, fî 23 N sene [10]67 
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Cüz-hânlık-ı Mihrî Hâtûn der-Câmi‘-i Nişâncı Paşa-yı Atîk der-kurb-ı Kumkapu 

der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kumkapu kurbünde Nişâncı Paşa-yı Atîk Câmi‘inde Mihrî 

Hâtûn rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden İbrâhîm bin Abdullah fevt 

olup mahlûl olmağın Mehmed bin Ahmed mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına 

İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mahlûl ise 

mûcebince virilmek, fî 23 N sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Hamza Kethüdâ der-Mescid-i Camcı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Camcı Mescid’inde müteveffâ Hamza Kethüdâ 

evkāfından yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Hızır fevt olup yeri mahlûl olmağla 

Abdullah içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına mütevellî-i vakf Abdî’nin arzı ile 

mûcebince virilmek, fî 24 N sene [10]67 

 

Türbedârlık ma‘a Sebîlcilik-i İtmekçi-zâde Ahmed Paşa der-İstanbul 

Kıdvetü’l- (...?) müteveffâ İtmekçi-zâde Ahmed Paşa’nın meşrûtiyet ve evlâdiyet 

üzere evkāfının mütevellîyesi olan Fatıma Hânım zîdet ismetûha mektûb gönderüp 

mahmiyye-i İstanbul’da İtmekçi-zâde Ahmed Paşa’nın türbesinde yevmî beş akçe vazîfe ile 

türbedâr ve beş akçe vazîfe ile sebîlci olan Hızır bin Mehmed sâhib-firâş olup hidmeti 

muʻattal kalmağla mezbûr Hızır’ın babası olan merhûm Mehmed’e kasr-ı yed ider deyü zikr 

olunan türbedârlık ve sebîlcilik mezbûr Mehmed’e virilmek ricâsına arz itmegin mezbûr 

Mehmed mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleri101 üzere 

virilmek, fî 24 N sene [10]67 

 

 

Cüz-hânlık-ı Aşâki-zâde der-Mahmiyye-i İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ Aşâki-zâde rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile bir 

cüz-î şerîf tilâvet iden Galib hüsn-i ihtiyârı ile Siyâmî oğlı Mustafa’ya kasr-ı yed idüp mahall 

ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi 

zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 14 N sene [10]67 

 

                                                 

101 Metinde sehven “işâretleriyle üzere” şeklinde yazılmıştır. 
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Müsebbihlik-i Câmi‘-i Nişâncı Paşa-yı Atîk kurb-ı Kumkapı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da câmi‘i merkûmda yevmî iki akçe vazîfe ile müsebbih olan 

İbrâhîm fevt olup yeri mahlûl olmağla Hâfız Mehmed mahall ü müstehakdır deyü virilmek 

ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi zîde fazlehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 24 N sene [10]67 

 

[s.24] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ İtmekçi-zâde Ahmed Paşa der-İstanbul 

İtmekçi-zâde Ahmed Paşa’nın meşrûtiyet ve evlâdiyet üzere mütevellîyesi olan Fatıma 

Hânım zîdet ismetûhâ Mektûb gönderüp mahrûse-i İstanbul’da vâki‘ müteveffâ İtmekçi-zâde 

Ahmed Paşa’nın evkāfından yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Hızır fevt olup yeri mahlûl 

olmağla Muslı içün hâfız-ı Kelâmullah olup mahall ü müstehakk olmağla taʻyin olunan 

vâzife-i mu‘ayyenesiyle virilmek bâbında inâyet ricâsına arz itmekle mûcebince [virilmek], fî 

25 N sene [10]67 

 

İhlâs-hânlık-ı Evkaf-ı Yahyâ Paşa der-İstanbul 

Müteveffâ Gāzî Yahyâ Paşa’nın İstanbul’da olan evkāfından yevmî iki akçe vazîfe ile 

ihlâs-hân Mehmed fevt olup vazîfesi mahlûl olmağla Muharrem bin Abdullah içün mahall ü 

müstehakk olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i vakf 

İsmâ‘îl’in arzıyla mahlûl ise virilmek, fî 25 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Fatıma Hâtûn der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Hâtûniyye Câmi‘i evkāfına yevmî on akçe vazîfe ile 

mütevellî olan Ali hidmetinde kusûrı ve tekâsüli olmağla ref‘ olunup Mehmed bin Mustafa 

tevliyet-i mezbûrenin ûhdesinden gelmege kādir olmağla vazîfe-i muʻayenesiyle tevcîh 

olunup berât virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi arz itmekle 

mezbûrun hidmetinde kusûrı mukarrer ise tevcîh olunmak, fî 24 N sene [10]67 

 

Hitâbet-i [ma‘a] İmâmet-i Câmi‘-i Sultân Bâyezîd Hân der-İncegiz 

Merhûm ve mağfûr-leh Sultân Bâyezîd Hân tâbe serâhû câmi‘-i şerîfinde imâm ve 

hatîb olan Mehmed fevt olup hitâbeti mahlûl olmağın vazîfe-i muʻayyenesiyle Abdî Halîfe’ye 

mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına nâzır-ı vakf fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

arz eyledükleri pâye-i serîr-i âʻlâya telhîs olunduk da hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla 

virilmek, fî 24 N sene [10]67 
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Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Mihrî Hâtûn der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da Kumkapu kurbünde Mihrî Hâtûn evkāfına yevmî altı akçe 

vazîfe ile mütevellî olan Zülfikâr’ın azli iktizâ itmegin azl olunup yerine vazîfe-i merkûme ile 

tevliyet-i mezkûre Ali Çavuş’a tevcîh olunmak ricâsına İstanbul kādısı es-Seyyid Mevlânâ 

Mehmed Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin arzı mûcebince virilmek, fî 24 N sene [10]67 

 

Medrese-i Selçukiyye der-Vize 

Medrese-i mezbûre Tire’de Karakadı Medresesi’nden maʻzûl olan kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkiki Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîdet fezâilehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 24 N sene [10]67 

 

Şâkirdlik-i Hâbbaz-ı İmaret-i Makbûl İbrâhîm Paşa der-Kalʻa-i Kavala 

Makbûl İbrâhîm Paşa Câmi‘ imâretinde yevmî iki akçe vazîfe ile hâbbaz şâkirdi olan 

Mehmed fevt olup yeri mahlûl olmağla Ahmed içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek 

ricâsına Mütevellî-i kebîr İbrâhîm zîde kadrehûnun arzı mûcebince âhere verilmemiş ise 

virilmek, fî 25 N sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ İtmekçi-zâde Ahmed Paşa der-İstanbul 

Kıdvetü’l-emâcid âyan İtmekçi-zâde Ahmed Paşa’nın meşrûtiyet ve evlâdiyet üzere 

mütevellîyesi olan Fatıma Hânım zîdet ismetûhâ mektûb gönderüp mahrûse-i İstanbul’da 

vâki‘ müteveffâ İtmekçi-zâde Ahmed Paşa’nın evkāfından yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân 

Hızır fevt olup yeri mahlûl olmağla Mustafa içün mahall ü müstehakdır deyü vazîfe-i 

muʻayyenesiyle virilmek ricâ eyledügü ecilden fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

maʻrifetleriyle verilmek, fî 25 N sene [10]67 

 

[s.25] Medrese-i Mehmed Paşa der-Sofya 

Medrese-i mezbûre Sofya’da Siyâvuş Paşa Medresesi’ne hareket-i misliyye ile 

mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Yahyâ Efendi zîde fezâilehûnun 

üzerinden ref‘ olunup Sofya kazâsına ilhâk olunmağla ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla 

dâhil ile fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleri mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 

25 N sene [10]67 

 

Medrese-i Şeyh Abdülkādir 
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Medrese-i mezbûre kırk akçe medreseden maʻzûl olan ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ 

Hâfız Şa‘bân Efendi zîde fazlehû hâric elli ile şeyhü’l-islâm-ı sâbık tertibleri üzere tevcîh 

olunup üzerinde iken dârü’l-hadîs olmak üzere virilmekle ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hâric elli ile girü mukarrer olmak, fî 25 N 

sene [10]67 

 

Medrese-i Yaʻkūb Ağa der-Kastamonı 

Medrese-i mezbûre bundan akdem şeyhü’l-islâm Bâlî-zâde işâreti ile Süleymâniye 

pâyesiyle mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ İbrâhîm Efendi zîde 

fazlehûya ru’ûs ile virilmişken zâyiʻ itmekle ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla zâyiʻnden 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin taʻyinleriyle virilmek, fî 25 N sene [10]67 

 

Medrese-i Adraviyye der-Şâm 

Medrese-i mezbûre Şâm-ı Şerîf’de dâhil ile Kameriyye müderrisi olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Seyyid Yahyâ zîde fazlehû ehl-i [ilm] ve sâhib-i fazîlet 

olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin taʻyinleriyle dâhil ile virilmek, fî 25 N sene 

[10]67 

 

Medrese-i Kameriyye der-Şâm 

Medrese-i mezbûre bukʻalık ile kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mehmed bin 

Halîl ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin taʻyinleriyle 

virilmek, fî 25 N sene [10]67 

 

İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim sâbıka sekbân-başı olan Hüseyin Ağa dâme uluvvehû 

arz-ı hâl sunup ocaklarından mûmâ-ileyhin taʻyin fodlası olmayup inʻâmdan bir şinik un 

verilmek bâbında istidʻâ-yı inâyet itmegin olageldiği üzere ocak-ağalarına taʻyin olagelen 

inʻâmdan bir şinik un virilmek, fî 23 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı İskeleci Kasım der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da İskeleci Kasım vakfına yevmî iki akçe vazîfe ile mütevellî 

olan es-Seyyid Ali içün azlî îcâb ider hâli yoğiken âherden Ali nâm kimesne tevliyet-i 

mezbûrı hilâf-ı inhâ ile alup berât ettirüp dahl itmekle ref‘inden kemâkân ibkâ ve mukarrer 
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kılup berât virilmek bâbında inâyet ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ es-Seyyid Mehmed 

Efendi zîde fazlehû arz itmekle mûcebince virilmek, fî 7 N sene [10]67 

 

Medrese-i Şeyhî Çelebi 

Medrese-i mezbûre Merdovik? Kasım Çavuş-zâde kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi zîde fazlehû üzerinde iken medrese-i mezbûre bî-vech 

âhere verilüp ol dahi bi-emrullah fevt olup mahlûl olmağla ve mezbûr Seyyid Mehmed Efendi 

ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle mukarrer 

olmak, fî 27 N sene [10]67 

 

[s.26] Cibâyet-i Evkaf-ı Karakedi Hüseyin Çelebi 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Karakedi dimekle maʻrûf müteveffâ Hüseyin Çelebi 

evkāfına yevmî dört akçe vazîfe ile câbî olan el-Hâcı Yûsuf cibâyeti mezbûreden hüsn-i 

ihtiyâriyle kasr-ı yed idüp yerine Mehmed bin Turmuş mahall ü müstehakdır deyü virilmek 

ricâsına İstanbul kādısı akda-ı kuddâtü’l-müslimîn Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi arzı 

mûcebince virilmek, fî 27 N sene [10]67 

 

Müteferrikalık-ı Dergâh-ı âlî 

Seyyidetü’l-muhadderat ikliletü’l-muhsanat Gevher Hân Sultân dâmet ismetühanın 

teberdârlar kethüdâsı olan Mustafa emekdâr pîr ü ihtiyâr olmağla dergâh-ı âli müteferrikalığı 

ihsân olunmak bâbında rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl sunup inâyet ricâ iylemekle hatt-ı 

hümâyûn-ı saʻâdet-makrûn ile yirmi akçe ile dergâh-ı âlî müteferrikalığı ihsân olunmak, fî 27 

N sene [10]67  

 

Türbedârlık-ı Şâhin der-Medrese-i Sırçalı d[er]-Konya 

Konya’da vâki‘ Sırçalı medresesinde medfun olan Şâhin nâm Azîz’in türbesinde 

meşrûtası olan Kırkın mezraʻası mahsulüyle türbedârlık berât-ı şerîf ile üzerinde iken âherden 

dahl olunmağla mukarrer kılınup berât virilmekle mûcebince virilmek, fî 20 N sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Oruç Baba der-Ayıntab 

Sulehâdan Mehmed en-Nebî arz-ı hâl sunup zâviye-i mezbûre bundan akdem şeyhü‘l-

islâm-ı sâbık tarafından işâretleriyle tevcîh olunup ru’ûs virilüp üzerinde olmağla istidʻâ-yı 

inâyet itmegin mûcebince virilmek, fî 17 N sene [10]67  
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Müteferrikalık-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k: 20 C 11 

Ali Yûnus Ahmed Mehmed 

2  

Mezkûrlar hâssa bostâncılardan olup emekdâr olmalarıyla dergâh-ı âlî müteferrikalığı 

kanûnları üzere virilmek ricâsına bi’l-fiʻil hâssa bostâncı-başı olan iftihârü’l-emâcid ve’l-

ekârim (   ) dâme mecdehû tarafından rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl sunulmağla hatt-ı hümâyûn-ı 

saʻâdet-makrûnla iki nefere müteferrikalık ihsân olunmağla virilmek, fî 17 N sene [10]67 

 

 

 

Çavuşluk Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k: 2 [Bölü]k:6 [Bölü]k:11 C 18 

Ali Bâyezîd Mahmûd Hasan Yûsuf Abdullah Mehmed Ali 

2 2 2 2 

Mezkûrlar hâssa bostâncılardan olup emekdâr olmalarıyla dergâh-ı âlî çavuşluğı 

kanûnları üzere ihsân olunmak ricâsına bi’l-fiʻil hâssa bostâncı-başı iftihârü’l-emâcid ve’l-

ekârim (   ) dâme mecdehû tarafından rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl sunulmağla hatt-ı hümâyûn-ı 

saʻâdet-makrûnla zikr olunan dört nefere çavuşluk ihsân olunup virilmek, fî 17 N sene [10]67 

 

 

Kazâ-i Tokat 

Sâbıka İstanbul kādısı olan Feyzullah Efendi’ye ber-vech-i arpalık virilmek, fî 28 N 

sene [10]67 

 

 

An-Cemâ‘at-i Gılmân-ı Sakayân-ı Hâssa 

Hasan Abdullah 

2 

Mezkûr arz-ı hâl sunup yevmî iki akçe ulûfe ile hâssa sakalar zümresinden olup on 

seneden mütecâviz matbah-ı âmirede iken işci olup hidmetde olmağla sakaluk ulûfesi matbah-

ı âmirede aşcılar zümresine esâmîsi nakl olunmak bâbında istidʻâ-ı inâyet itmekle kanûn üzere 

nakl olunmak, fî 14 N sene [10]67 
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[s.27] Bölük (   ) 

[Bölü]k:3  [Bölü]k:4 

İsmâ‘îl İbrâhîm Mustafa Ulah 

2 buçuk 20 

Mezkûran hâssa bostâncılardan olup emekdâr olmalarıyla sipâhilik kanûnları üzere 

ihsân olmak ricâsına bi’l-fiʻil hâssa bostâncı-başı iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim (   ) dâme 

mecdehû tarafından rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl sunulmağla zikr olunan iki nefere hatt-ı 

hümâyûn-ı saʻâdet-makrûnla sipâhilik ihsân olmağla virilmek, fî 17 N sene [10]67 

 

Kapucılık-ı Dergâh-ı âlî 

C 16 [Bölü]k: 3 

Murad  Ali  

4 2 

Mezkûran hâssa bostâncılarından olup emekdâr olmalarıyla kapucılık kanûnları üzere 

ihsân olunmak ricâsına bi’l-fiʻil hâssa bostâncı-başı iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim (   ) dâme 

mecdehû tarafından rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl sunulmağla zikr olunan iki nefere kapucılık 

hatt-ı hümâyûn-ı saʻâdet-makrûnla ihsân olmağla virilmek, fî 17 N sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Tabbâhîn-i Sarây-ı Atîk Gılmân-ı Acemiyân-ı İstanbul 

Ali Süleymân 

Yevm 

5 

Mezkûr tabbâhin-i Sarây-ı Atîk emekdârlarından olup sarây-ı cedîd tabbâhlarına nakl 

olunmak bâbında kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân el-Hâcı Burak? zîde mecdehûnun arzı 

mûcebince kanûn üzere ulûfesiyle nakl olunmak, fî 27 N sene [10]67 

 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Müteveffâ Mustafa Ağa der-Kasaba-i Tophâne tâbiʻ-i 

Galata 

Mahmiyye-i Galata hâricinde kasaba-i Tophâne’de vâki‘ müteveffâ Mustafa Ağa 

mescidînde yevmî beş akçe vazîfe ile müʻezzin olan Halîl bin Hâcı Hızır hidmete iktidârı 

olmayup Sulbî-oğlı Mustafa bin Halîl’e mahall ü müstehakk olmağla kasr-ı yed eyledüginden 

tevcîh olunup berât virilmek ricâsına mütevellî-i vakf Halîl arz itmekle ferâgat ider ise defter 

mûcebince virilmek, fî 22 N sene [10]67  
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An-Cemâ‘at-i Bevvabân-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k: 13 

Mustafa Abdullah 

Badî 

16 

Mezkûr fevt olup mutasarrıf olduğı on altı akçe ulûfesi mahlûl olmağla arz-ı hâli 

mûcebince Caʻfer emekdâr kendüye virilmek bâbında istidʻâ-yı inâyet itmegin zikr olunan on 

altı akçe ulûfeden yedi akçe ile kapucılık tevcîh olunup dokuz akçesi hazîne-mânde olmak, fî 

19 N sene [10]67 

 

 

Muhâsebecilik-i Baş 

Mehmed Efendi’ye virilmek, fî 27 [N] sene [10]67  

[Derkenar: (   ) Efendi’ye] 

 

 

[s.28] Çavuşluk-u Müstahfızân-ı Kalʻa-i Erzurum 

Erzurum kal‘asında yevmî on akçe ile hisâr çavuşı olan Hüseyin içün emekdâr ve 

hidmetinde mücd ü sâ‘î olup azli îcâb ider hâli yoğiken ecnebîden Hasan nâm kimesne hilâf-ı 

inhâ zikr olunan çavuşluğı alup gadr itmekle ref‘ olunup ulûfesiyle çavuşluğı merkûm 

Hüseyin’e Erzurum Kal‘ası Dizdârı Mehmed’in arzıyla tevcîh olunup berât virilmek ricâsına 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 N sene [10]67 

 

 

Kethüdâlık-ı Çavuşân Dîvân-ı Tımışvar 

Dârende Pîr Mehmed’in üzerinde iken âherden Halîl dahl itmekle ahâlî-i vilâyet 

şükrân olmağla Budun tarafından tevcîh olunup mukarrer hükmi virilmek mûcebince 

yazılmak, fî Evâil-i N sene [10]67 

 

[s.29] (BOŞ) 

 

[s.30] YEVMÜ’L-CUMʻA FÎ GURRE-İ ŞEHR-İ ŞEVVÂLÜ’L-MÜKERREM 

SENE SEBʻA VE SİTTÎN VE ELF 
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An-Cemâ‘at-i Tabbâhîn-i Hâssa 

Mehmed Usta 

25 

Mezkûr fevt olup mahlûl olan ulûfesinden zümre-i mezbûre emekdârlarından Osmân 

Halîl tabbâhin kendüye terakkî virilmek ricâsına arz-ı hâl itmekle mezkûrun ulûfesinden iki 

akçe terakkî virilmek, fî 3 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Ferhad Abdullah 

17 

Mezkûr ordu-yı hümâyûna arz-ı hâl sunup terakkî ricâ itmekle yalnız iki akçe terakkî 

ru’ûsu virildügin bildirüp ihsân olunan terakkîsi mahalline kayd olunmak bâbında istidʻâ-yı 

inâyet itmegin mûcebince verilmek, fî 4 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Tabbâhîn-i Hâssa 

Mehmed Usta 

25 buçuk 

Mezkûr fevt olup mahlûl olan ulûfesinden zümre-i mezbûre bölük-başılarından üçünci 

bölükde olan İbrâhîm himmeti kendüye terakkî virilmek ricâsına arz-ı hâl eylemegle fermân 

olunan on yedi akçe terakkîsinden yalnız mezkûra üç akçe virilmek, fî 4 L sene [10]67 

 

Kethüdâlık-ı Gönüllüyân-ı Yesâr-ı Bağdad 

Sâbıka Bağdad muhafazasında olan Vezîr Mehmed Paşa mektûb gönderüp Bağdad’dın 

sol-gönüllülerinin kethüdâsı olan Seyyid Ali fevt olup kethüdâlığı mahlûl olmağla Yûsuf bin 

Hasan içün yarar ve emekdâr olup mahall ü müstehakk olup hidmeti mezbûre ûhdesinden 

gelmege kādir deyü virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 2 L sene [10]67 

 

Kazâ-i Begbazarı 

Rumeli kadıʻaskerligi pâyesiyle sâbıka taʻyin nâkibü’l-eşrâf olan Mevlânâ Seyyid 

Abdurrahmân Efendi’ye ber-vech-i arpalık virilmek, fî 6 L sene [10]67 

 

Kazâ-i İstanbul ber-vech-i Pâye 

Sâbıka Edirne kādısı olan Beyâni-i Mevlânâ Ahmed Efendi zîdet fezâilehûya İstanbul 

kazâsı pâyesiyle tevcîh olunmağla yazılmak, fî 16 L sene [10]67 
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An-Cemâ‘at-i Ustâdan-ı Matbah-ı Âmire-i Hâssa 

Mehmed Dervîş 

25 buçuk 

Mezkûr fevt olup mahlûl olan ulûfesinden zümre-i mezbûre emekdârlarından baş-

mülâzım Recep Süleymân İznikmid ve Hasan Hüseyin Belğrad’a ikişer akçe ile gedük olmak 

üzere virilüp on bir buçuk akçesi müstehakına terakkî ihsân olunup on akçesi hazîne-mânde 

olmak ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn hâssa kilârcı-başı olan Dâvud Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegle iki gedük ve bir akçe mukâddem buyurıldı virilen Helvâcı Bâyezîd’a ve 

on buçuk akçesi müstehakına tevzîʻ olunup on akçesi hazîne-mânde olmak, fî 3 L sene [10]67 

 

[s.31] Muhzır-başılık-ı Muhzırân-ı Mahkeme-i Kütahiyye 

Hayme-i hâssa mehterlerinden ikinci odada yevmî altı akçe ulûfesi olan Ahmed 

Osmân Kütahiyye mahkemesinde olan muhzırların muhzır-başılığı ulûfesi mukabelesinde 

kendüye virilmek bâbında istidʻâ-yı inâyet itmegin ulûfesi çalınup hazîne-mânde olup 

mimbaʻd ulûfesi tashîh olunmamak üzere râzı olmağla ulûfesi mukabelesinde virilmek, fî 3 L 

sene [10]67 

 

Hitâbet ve Ser-mahfil-i Câmi‘-i Evkaf-ı Müteveffâ Ferruh Kethüdâ der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Balat kurbünde müteveffâ Ferruh Kethüdâ Câmi‘nde yevmî 

sekiz akçe ile hatib ve iki akçe ile ser-mahfil olan Mehmed pîr ü ihtiyâr olup mahlûl olmağla 

Sulbî-oğlı Hüseyin’e tevcîh olup berât ittirüp üzerinde iken baʻdehû babası mezbûr Mehmed 

fevt olmağla zikr olunan hitâbet ve ser-mahfillik merkûm Mehmed’in üzerinde olup mahlûl 

olmak zuʻmiyle es-Seyyid Ali nâm kimesne alup merkûm Hüseyin’e gadr itmekle merkûm es-

Seyyid Ali ref‘ olunup hitâbet ve ser-mahfillik vazîfe-i mezbûre ile merkûm Hüseyin 

kemâkân ibkâ ve mukarrer kılınup müceddeden berât virilmek ricâ itmegin İstanbul kādısı 

Mevlânâ es-Seyyid Mehmed Efendi zîdet fezâilehû arz itmekle mûcebince mukarrer olmak, fî 

6 L sene [10]67 

 

Medrese-i Merhûm Sultân Mehmed Hân der-Merzifon 

Medrese-i mezbûreye fetvâ hidmetiyle maʻan sâbıka müftî olan kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehûnun üzerinde iken bî-vech âhere virilüp 

lakin ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle dâhil 

olmak üzere ibkâ ve mukarrer olmak, fî 7 L sene [10]67 
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Ferrâşlık-ı Câmi‘-i Sultân Ahmed der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Ahmed Hân tâbe serâhû câmi‘-i 

şerîfleri evkāfından yevmî beş akçe vazîfe ile harem ferrâş-ı olan Ali bin Mehmed fevt olup 

mahlûl olmağla İsmâʻîl’e mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsı iftihârü’l-havâss ve’l-

mukarrebîn Dârü’s-saʻâde Ağası Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz itmekle mûcebince virilmek, 

fî 5 L sene [10]67 

 

Defterdârlık-ı Timarhâ-yı Van 

Sâbıka Van’ın timar defterdârı olan Hâdım Rıdvan’a Van Beglerbegisi Mehmed 

Paşa’nın arzı mûcebince virilmek, fî 7 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Mustafa Efendi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ merhûm Mustafa Efendi rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe 

ile cüz-hân olan Hızır bin Mehmed fevt olup yeri mahlûl olmağla Mustafa bin Mehmed içün 

mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i merkûm ile zikr olunan cüz-hânlık tevcîh olunup berât 

virilmek ricâsına akda-ı kudatü’l-müslimîn İstanbul kādısı es-Seyyid Mehmed Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 7 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Kubâd Çavuş der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ Kubâd Çavuş vakfına mütevellî olan Mehmed 

Ermigan? fevt olup tevliyet-i mezbûre meşrûtası iken Mevlânâ Hüseyin Efendi tevliyeti 

merkûmeyi kabul etmeyüp fâriğ olup mahlûl olmağla Mehmed mahall ü müstehakk olup 

tevliyeti mezbûre vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek ricâsına nâzır-ı vakf olan Süleymân’ın 

arzı mûcebince virilmek, fî 9 L sene [10]67  

 

[s.32] Dûacılık-ı an-Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Dergâh-ı âlî çavuşlarından duʻâ-cılık hidmetinde olan İbrâhîm Çavûşun hidmetinde 

kusûrı olundugundan mâ‘adâ zeametlü olup sefer-i hümâyûnda olmağla dûacılık hidmeti hâlî 

olmağla yine dergâh-ı âli çavuşlarının emekdâr ve ihtiyârlarından kıdvetüʻl-emasil ve’l-akran 

Hafız Mehmed Çavuş zîde kadrehû salih ve mûtemed hidmete kādir ve istidʻâdı küllisi olub 

hâlâ ıyd-ı şerîfde dûa hidmetin edâ eyleyüp mahall ü müstehakk ve her vechîle lâyık-ı sezâvâr 

olmağla zikr olunan dûacılık mezbûra virilmek ricâsına iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim bi’l-fiʻil 
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Âsitâne-i sa‘âdette çavuş-başı olan İbrâhîm Ağa dâme mecdehû arz itmekle mûcebince 

virilmek, fî 9 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Baba Efendi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ Baba Efendi vakfının tevliyeti Şa‘bân Çavuş nâm 

kimesneye yevmî on akçe çavuşluk vazîfesi hazîne-mânde olmak üzere kendüye tevcîh 

itdürüb lâkin vakf-ı mezbûr mürtezikası mezbûr Şa‘bân mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ eyledigini 

ihbâr ve teşekkî itmeleri ile azli fermân ve Hasan içün dindâr ve müstakīm ve tevliyet-i 

mezbûre ûhdesinden gelmege her vecîhle kādirdir deyü vazîfe-i muʻaynesiyle merkûm tevcîh 

olunub berât virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed zîde fazlehû arz itmegin 

mûcebince tevcîh olunmak, fî 9 L sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Müteveffâ Maktûl İbrâhîm Paşa der-Kazâ-i Hezargrad 

Hezargrad’da vâki‘ müteveffâ İbrâhîm Paşa vakfından yevmî on akçe vazîfe ile kâtib-i 

sânî olan Yûsuf fevtinden Mustafa Ahmed’in üzerinde olup hidmetinde mücd ü sâ‘î ve azli 

îcâb ider hâli yoğiken diğer Mustafa mezbûr [Yû]suf fevtinden ve merkûm Mustafa ref‘inde 

hilâf-ı inhâ arz ile alub berât ittidürüb gadr itmekle kitâbet-i mezbûr merkûm Mustafa 

Ahmed’e mukarrer olmag ricâsına Hezargrad Kādısı Abdullah Efendi arz itmegin mûcebince 

ibkâ ve mukarrer olmak, fî 9 L sene [10] 67 

 

Nezâret-i Tekye-i İzli-zâde Nahiye-i Sahra der-Konya 

Tekye-i Mezbûrenin vakfı olan bir çiftlik terk-i hâsıl olan mahsûliyle evlâd-ı vâkıfdan 

tekye-nişîn olan Mahmûd vakfın cümle mahsûllerin ekl-ü belʻ idüp mahalline sarf itmeyüp 

vakfa gadr itmekle evlâd-ı vâkıfdan Şeyh Abdurrahmân ve sâ’irleri hasbî nâzır olmaları 

bâbında inâyet ricâ eyledükleri ecilden fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin ber-mûceb-i şart-ı 

vâkıf hasbî nâzır olma[k] içün işâret itmeleriyle hasbî vâkfa nâzır olup gallesin mahalline sarf 

ittirilmek üzere mezbûrlar nâzır olmak, fî 9 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mihr[î] Hâtûn der-nezd-i Nişâncı Paşa-yı Âtik der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûrun bin altı yüz guruş nukûdundan maʻada bir aded akâratı olmayup 

hâlâ mütevellî-i vakf Zülfikâr vakf-ı mezbûr ihyâ itmemek ile mukayyed iken âherden Ali 

Çavuş nâm kimesne tevliyet-i mezbûrı ben aldum deyü müdâhale itmekle mürtezika-i vakf 

müteşekkî olmalarıyla ikisinin refʻinden Ömer Çavuş’a tevcîh olmak, fî 9 L sene [10]67 
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Tevliyet-i Evkaf-ı Mehmed Ağa der-Kadırga Limanı der-İstanbul 

Vazîfe-i muʻayyenesiyle mütevellî olan Mustafa bin Mehmed tevliyeti mezbûreden 

kendü hüsn-i ihtiyârıyla azl ve (...?) âher diyâra nakl eylemegin mezbûrun ref‘inden Ali bin 

Ramazân’a mahall ü müstehakdır deyü yevmî iki akçe vazîfe ile virilmek bâbında nâzır-ı vakf 

olan Halîl’in arzı mûcebince virilmek, fî 10 L sene [10]67 

 

 

[s.33] Kapudanlık-ı Nehr-i Tuna 

Sâbıka nehr-i Tuna kapudanı olan kıdvetüʻl-emasil ve’l-akran Ahmed zîde kadrehû 

arz-ı hâl sunup zikr olunan kapudanluk babası tahvilinden yevmî yüz yigirmi akçe ulûfe 

tevcîh ve berât virilüb ve dîvânında hatt-ı hümâyûn-ı saʻadet-makrûn sâdır olub mutasarrıf 

iken hilâf-ı inhâ ile bin altmış üçü cumâde’l-âhiresinin dokuzuncu güninden Derviş alub 

mezbûr Ahmed’e gadr itmekle zikr olunan kapudanluk kendüye virilmek ricâ itmegin mezbûr 

Ahmed’e babası tahvilinden virilmişken hilâf-ı inhâ ile merkûm Derviş alub ambar emâneti 

dahi üzerinde olmağla kırk akçesi hazîne-mânde olup seksen akçe ile mezkûr Ahmed’e 

mukarrer olmak, fî 10 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Gönüllüyân-ı Kalʻa-i Kerkük 

Vazîfe-i muʻayyenesiyle Kerkük gönüllüsü olup ve bir akçe ile dördüncü bölük-başı 

olan Allahverdi nâm kimesne kendü heva-vü hevesinde olup bölük-başılıkı hidmeti 

ûhdesinden gelmege kādir olmadığından gayri gönüllü tâ’ifesi kendüden rızâ ve şükrân üzere 

olmamagla mutasarrıf oldugu ulûfesiyle gedügi üzerinde kalub bir akçe ile bölük-başılıgı yine 

gönüllüler taifesinden on iki akçe gedüge mutasarrıf olan Yûsuf’a Şehrizol muhâfazasını üç 

ay muhâfaza eylemek şartıyla virilmek ricâsına Kerkük kalʻa’sının gılmân ağası Osmânın 

arzıyla virilmek, fî 10 L sene [10] 67 

 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Tarbe? der-Kudüs-ü Şerîf 

Şeyh Hasan Lütfi arz-ı hâl edüp Kudüs-ü şerîf de yevmî dört akçe vazîfe ile evkaf-ı 

mezbûre mütevellîsi olan babası Şeyh Mehmed fevt olup mahlûl olmağla kendüye virilmek 

ricâsına istid’â-yı inâyet itmegin mahlûl olup babası tevliyeti ise tevcîh olunmak, fî 6 L sene 

[10]67 
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Vâ‘izlik der-Mescid-i Çavuş 

Yevmî on akçe ile vâ‘iz olan Ömer fevt olup vâ‘izlik-i mahlûl olmağla müstehakinden 

Şeyh Ali’ye tavcîh olunmak bâbında inâyeti ricâsına fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 9 L sene [10] 67 

 

An-Cemâ‘at-i Tabbâhîn-i Hâssa tâbiʻ-i Matbah-ı Âmire 

Kasım 

Sadık 

2 

Dârü’s-sa‘âde tabbâhlarından olup tabbâhini hâssa şâkirdlerinin müteferrikalarından 

yevmî iki akçe ulûfeye mutasarrıf olan mezkûr fevt olup gedügi mahlûl olmağla yine zümre-i 

mezbûr da baş-mülâzım olan Hasan Ali Edirne’ye iki akçe ile gedügi virilmek ricâsına hâssa 

kilârcı-başı olan Dâvud Ağa arz itmekle mûcebince virilmek, fî 9 L sene [10]67 

 

Medrese-i Ömer Beg der-Tırhâlâ ve Faik Paşa der-Narde 

Tırhala’da Ömer Beg ve Narde’de Faik Paşa medreselerine mutasarrıf olan Mevlânâ 

Mehmed Efendi zîde fazlehû’nun üzerinde olup lâkin hac-ı şerîfe âzim olmağla 

müstahakkīnden olup Mevlânâ-yı mûmâ-ileyhin sulbi-oglı olan Mevlânâ Ahmed Efendi fâriğ 

olmağla bukʻalık üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 10 L sene 

[10]67  

 

Kazâ-i Bosna 

Sâbıka sakız kādısı olan Mevlânâ Mahmûd Efendi zîde fazlehûya virilmek, fî 6 L sene 

[10] 67 

 

[s.34] Bölük 

Oruç 

Mezkûr ıstabl-ı âmire hüddâmının emekdârlarından olup müstehakk-ı inâyet olduğın 

bi’l-fi’il mir-a hûr-ı evvel iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa dâme mecdehû 

tarafından rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl ile iʻlâm itmegin hatt-ı hümâyûn-ı saʻâdet-makrûn ile 

bölük virilmek, fî 11 L sene [10] 67 
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Müteferrikalık-ı Dergâh-ı âlî 

Mustafa 

2 neferdir 

Mezkûran ıstabl-ı âmire hüddâmının emekdârlarından olub müstehakk-ı inâyet olduğın 

bi’l-fi’il mir-a hûr evvel iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa dâme mecdehû 

tarafından rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl ile i‘lâm etmegin hatt-ı hümâyûn-u saʻâdet-makrûn ile 

müteferrikalık virilmek, fî 11 L sene [10] 67 

 

Kapuculuk-ı Dergâh-ı âlî 

Mustafa Mehmed 

Mezkûran ıstabl-ı âmire hüddamının emekdârlarından olub müstehakk-ı inâyet olduğın 

bi’l-fi’il mir-a hûr evvel iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa dâme mecdehû 

tarafından rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl ile i‘lâm etmegin hatt-ı hümâyûn-u saʻâdet-makrûnla 

kapuculuk virilmek, fî 11 L sene [10]67 

 

Çavuşluk-u Dergâh-ı âlî 

Mehmed Yûsuf 

Mezkûran ıstabl-ı âmire hüddâmının emekdârlarından olup müstehakk-ı inâyet olduğu 

bi’l-fi’il mir-a hur evvel iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa dâme mecdehû 

tarafından rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl ile i‘lâm itmegin hatt-ı hümâyûn-u saʻâdet-makrûnla 

çavuşluk virilmek, fî 11 L sene [10]67 

 

Şâkirdlik-i Kâtibân-ı Dîvân-ı Hümâyûn 

Erbâb-ı kalemden Ahmed ehl-i kalem olup müstehakk-ı inâyet olmağla zümre-i 

mezbûre ilhâk olmak bâbında istid’â-yı inâyet itmegin ulûfesiz ve tımârsız Dîvân-ı Hümâyûn 

şâkirdleri zümresine ilhâk olmak, fî 12 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Medrese Evkaf-ı Kara Kadı der-Tire 

Kıdvetü’l ulemâi’l-muhakkikin Tire’de Kara kadı medresesi müderrisi Mevlânâ 

Mehmed Efendi zîde fazlehû mektûb gönderüb medrese-i mezbûr taraf-ı selatin-i âliyyeden 

ru’ûs ile kendüye tevcîh olunup üzerinde olmağla tevliyeti dahi kadîmü’l-eyyâmdan medrese-
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i mezbûrede müderris olanlar mutasarrıf olageldikleri ecilden kendüye tevcîh olunup berât 

itmagin mûcebince virilmek, fî 12 L sene [10]67 

 

Cibayet-i Evkaf-ı Müteveffâ Hüsam Beg 

Mahmiyye-i İstanbul da kırık çeşme kurbünde müteveffâ Hüsa Beg evkāfının yevmî 

dört akçe ile vazîfe ile câbî olan Mehmed edâ-i hidmet etmeyüb mahlûl olmağla cibâyet-i 

mezbûrun berâtın Hüseyin bin Ahmed’e virüp kasr-ı yed itmekle mahall ü müstehakdır deyü 

tevcîh olunmag ricâsına mütevellî-i vakf Yûsuf’un arzı mûcebince virilmek, fî 12 L sene 

[10]67 

 

[s. 35] Kitâbet-i Evkaf-ı İsa Beg der-Yenice Vardar 

Vakf-ı mezbûrun kâtibi olan Mehmed bin Bâlî fevt olup oğlı olan Osmân edâ-i 

hidmete kādir iken âherden Hüseyin bin Kurt nâm kimesne kendüye berât ittirüp dahl itmekle 

mezkûr Osmân’a tevcîh olunmak ricâsına akzâ-i kuzâti’l-müslimîn Selânik kādısı Mevlânâ 

Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince tevcîh olunmak, fî 10 L sene [10] 67 

 

An-Cemâ‘at-i Şâkirdan-ı Hâbbazîn-i Hâssa tâbîʻ Matbaha-ı Amire 

Osmân bin Mehmed 

Hâbbazîn-i Hâssa şâkirdlerinden yevmî iki akçe ulûfeye mutasarrıf olan Osmân [bin] 

Mehmed’in şekâveti zuhûr itmekle ocaktan ref‘ ve kürege konulması fermân olunub gedügi 

mahlûl olmağla yine zümre-i mezbûre emekdârlarının başı olan Mustafa Lâdik mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına Hâssa Kilârcı-başı Dâvud Ağa’nın arzı mûcebince 

virilmek, fî 11 L sene [10]67 

 

Medrese-i Süleymân Şâh der-İznik 

Medrese-i mezbûrda sahn itibarıyla mutasarrıf olan Fazıl Ali Beg-zâde Mevlânâ 

Mustafa Efendi zîde fazlehû tarîk eskisi olup ehl-i ilm ve müstehak-ı inâyet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islam hazretlerinin tertîbleri üzere mûsıla-ı Süleymâniye iʻtibâr olunmag, fî 13 L sene 

[10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Balaban der-Terkoz 

Zikr olunan zâviyeye bukʻalık üzerine mutasarrıf olan Kirmani Mehmed Efendi 

mahlûlünden ûlemadan ve sûleHândan olub dahl medresesinden müteʻkaid olan Mevlânâ 
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Osmân Efendi mahall ü müstehakk olmağla meşihât vechî üzere ber-vechî teʻbîd ve tekaʻüd 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 13 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagan-ı Dergâh-ı âlî 

Mehmed Mustafa 

40 

Mezkûr fevt olup mutasarrıf oldugı müteferrikalık ulûfesi mahlûl olmağla Müteveffâ-

yı mezbûrun ulûfesinden terakkî virilmek bâbında inâyet ricâsı Mustafa kâtib-i sarây arz-ı hâl 

sunup mezbûrun fevtinden üç akçe ihbâriyye ve iki akçe terakkî cümlesi beş akçe virilmek, fî 

13 L sene [10]67 

 

Medrese-i Veliüddin der-Brusa 

Medrese-i mezbûrede haric elli ile müderrisi olan kıdvetü’l ulemâi’l-muhakkiki 

Mevlânâ İbrâhîm Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olmağla yerinde hareket-i misliyye iʻtibâr olup 

İsa beg Medresesi açıldıkda dâhil ile kendüye virilmek üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 11 Lsene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Hazînedâran-ı Birûn 

Mehmed 

Nâm 

Bir Hayyâtîn-i 

Hâssa 

20 

Taşra hazîne hüddâmından yevmî yigirmi akçe ulûfeye mutasarrıf olan Mehmed nâm 

Hayyâtîn-i Hâssa fevt olup ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla müteferrikayı mezbûrun ancak 

gedügi Hâssa Hayyât Halîfesi olan Satılmış Murtaza kendi ulûfesi olan beş buçuk akçesiyle 

zümre-i mezbûra ilhâk olunup müteveffânın yigirmi akçe ulûfesi hazîne-mânde olmağ şartıyla 

iç Hazînedâr-başı iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Zülfikâr Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 14 L sene [10]67 

 

Medrese-i Mengli Giray Hân der-Bahçesarây 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla kırk akçe medreseden maʻzûl olup hâlâ Hân 

hazretlerinin kadıʻâskeri olan kıdvetü’l ulemâi’l-muhakkiki Mevlânâ Mehmed Efendi zîde 

fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olup müstehakk-ı inâyet ve sezâvâr-ı âtifet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hâric elli ile virilmek, fî 12 L sene [10] 67 
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[s. 36] İmâmet-i Câmi‘-i Evkaf-ı Gāzî İshâk Beg der-Üsküb 

Üsküb’de Gāzî İshâk Beg Câmi‘-inde yevmî on bir akçe vazîfe ile vakt-i cumʻada 

imâm olan Halîl Mustafa Efendi fevt olup imâmeti mahlûl olmağla diger Mustafa mücedid 

ehl-i kurʻan ve imâmeti merkûma lâyık ve her vechîle mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i 

muʻayyenesiyle tevcîh olunup berât virilmek bâbında inâyet ricâsına Üsküb kādısı Selim-zâde 

Abdullah Efendi zîde fazlehû arz itmekle mûcebince virilmek, fî 16 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Uzun Şücâʻ der-İstanbul 

Müteveffâ Uzun Şücâʻ vakfına yevmî dört akçe vazîfe ile mütevellî olan Mehmed’in 

hidmetinde tekâsülü olmagın ref‘ olunup Abdullah mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i 

muʻayyenesi tevcîh olunup berât virilmek bâbında inâyet ricâsına İstanbul kādısı zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 14 L sene [10]67 

 

Muvakkitlik-i Evkaf-ı Câmi‘-i Mihal Beg der-Edirne 

Gāzî Mihal Câmi‘nde yevmî beş akçe vazîfe ile muvakkit olan Mehmed fevt olup 

mahlûl olmağla el-Hâcı Ahmed bin Mehmed mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i 

muʻayyenesi virilmek bâbında inâyet ricâsına Edirne kādısı Mevlânâ Hasan zîde fezâilehû arz 

itmekle mûcebince virilmek, fî 16 L sene [10]67 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Nasûh Beg der-İstanbul 

İstanbul’da kadırga limanı kurbünde Nasûh Beg vakfının yevmî beş akçe vazîfe ile 

câbîsi olan Ahmed bin Mustafa fevt olup cibâyeti mahlûl olmağla Mehmed bin Abdullah 

mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına mütevellîsi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

13 L sene [10]67 

 

Kâtibet-i Gönüllüyân-i Cânib-i Yemîn der-Erzurum 

Erzurum’un cânib-i yemin gönüllülerinin kâtibi olan Mahmûd’un umûr-ı defter 

erkamında vukufı ve neferâtı ile hüsn-ü sülûki olmayub nâ-mahall olmagın yine sâbıka 

zümre-i mezbûre kâtibi olup ehl-i kalem olan Mehmed içün mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına Erzurum muhâfazasında olan vezîr Mustafa Paşa hazretlerinin arzı 

mûcebince virilmek, fî 13 L sene [10]67 
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Çavuşluk-u Gönüllüyân-ı Cânib-i Yemîn der-Erzurum 

Osmân arz-ı hâl sunup Erzurum’un cânib-i yemin gönüllülerinin çavuşu olup 

üzerinden iken âherden Süleymân nâm kimesne hilâf-ı inhâ ile dahl itmekle mukarrer olmag 

ricâsına istid’â-yı inâyet itmegin mûcebince mukarrer olmak, fî 13 L sene [10]67 

 

Defterdârlık-ı Mâliye-i Bağdad 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâcid ve’l-âyân Ebûbekir zîde mecdehûya müjde hükmü 

ile tevcîh olunup yazılmıştır, fî 26 N sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Ribat-ı (…?) der-Şam 

Vazîfe-i muʻayyene ile mütevellî olan Ali bin Yahya fevt olup tevliyet-i mezbûre 

mahlûl olmağla Sulehâdan Şeyh Zeyneddin Bin Şeyh Mehmed’e salih ve dindâr mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek bâbında Şam kādısı Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 9 L sene [10]67 

 

İhlâs-hânlık-ı Evkaf-ı Gāzî Yahyâ Paşa der-İstanbul 

Müteveffâ Gāzî Yahyâ Paşa’nın İstanbul’da olan evkāfından yevmî iki akçe vazîfe ile 

ihlâs-hân olan Meryem Hâtûn binti Mustafa fevt olup mahlûl olmağla es-Seyyid Ahmed 

Efendi ehl-i kurʻan olup mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i muʻayyenesi virilmek ricâsına 

mütevellî-i vakf İsmâʻîl arz itmegin mûcebince [virilmek], fî 14 L sene [10] 67 

 

Kazâ-i Ayıntab 

Sâbıka Mekke-i mükkereme kādısı olan Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd-zâde Mehmed Sadık 

Efendi’ye ber vech-i arpaluk şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 12 L sene 

[10]67 

 

[s.37] Kazâ-i Begbazarı 

Sâbıka İstanbul kādısı ber-vech-i arpaluk olmak üzere tekrar şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin taʻyin buyurmalarıyla emri şerîfleri tebdil olunmağla yazılmak, fî 12 L sene 

[10]67 

 

Kazâ-i Mudanya ma‘a Kite 
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Sâbıka İstanbul kazâsından maʻzûl olup Kite kazâsına ber-vech-i arpalık mutasarrıf 

olan Hasan-zâde Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi’ye Kite kazâsı ilhâkıyla ber-vech-i arpalık 

mutasarrıf olan Hasan Efendi-zâde Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi’ye Kite kazâsı ilhâk 

olunup ber-vech-i arpalık mutasarrıf olmaları şeyhü’l-islâm işâretleriyle yazıldı, fî 12 L sene 

[10]67 

 

Kazâ-i Üsküdar 

Sâbıka Mekke-i mükerreme pâyesiyle Medine-i münevvereden maʻzûl İmâm-zâde 

Mevlânâ Abdullah Efendi’ye şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 6 L sene 

[10]67 

 

 

Kazâ-i İstanbul ber-vech-i Pâye 

Gurre-i Şevvâl’den sâbıka Edirne kādısı olan Bâlî Ahmed Efendi’ye İstanbul pâyesi 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 6 L sene [10]67 

 

 

Kazâ-i İstanbul 

Sâbıka Edirne kādısı olan Muharrem-zâde Mevlânâ Ahmed Efendi’ye şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 6 L sene [10]67 

 

 

Medrese-i Ferhâdiyye der-Kefe 

Kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Abdüsselâm Efendi zîde fazlehû arz-ı hâl 

sunup Kefe’de Ferhâdiyye Medresesi’ne dâhil ile hareket-i misliye olmak üzere izn-i [bi’l-

]iftâ ile mutasarrıf olup ehl-i ilm olmağla inâyet ricâ itmegin fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle yerinde Mûsıla-ı Sahn iʻtibâr olunmak, fî 14 L sene [10]67 

 

Muʻtemedlik-i Evkaf-ı Yahyâ Paşa der-İstanbul 

Müteveffâ Gāzî Yahyâ Paşa’nın İstanbul’da olan evkāfına vazîfe-i muʻayyene ile 

muʻtemed olan Ahmed bin Resûl hidmetin ûhdesinden gelemeyüp vakfın ta‘mîri vâki‘ 

oldukda bulunmayup hevâ vü hevesinde olmağla hidmet mahallinde hâricden ücret ile âdem 

tutulup vakfa zarar müretteb olduğından mezkû[r] ref‘ olunup vazîfe-i muʻayyenesiyle 
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Hüseyin bin Receb mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına mütevellî-i vakf İsmâʻîl’in 

arzıyla defter mûcebince virilmek, fî 13 L sene [10]67 

 

İstanbul ihtisâbından yevmî yigirmi beş akçe ulûfesi olan Akkirmanî Ömer Efendi fevt 

olup ulûfesi mahlûl olmağla etibbâ-i hâssadan Tabîb Ömer Efendi oğlı Ahmed kendüye 

virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin sekiz akçesi âhere virilüp on iki akçesi hazîne-mânde 

olmak şartıyla yevmî beş akçesi Tabîb Ömer Efendi oğlı Ahmed’e virilmek, fî 12 L sene 

[10]67 

 

İstanbul ihtisâbından yevmî yigirmi beş akçe ulûfesi olan Akkirmanî Ömer Efendi fevt 

olup ulûfesi mahlûl olmağla Seyyid Mustafa kendüye virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin beş 

akçesi âhere virilüp on iki akçesi hazîne-mânde olmak şartıyla yevmî sekiz akçesi mezkûr 

Seyyid Mustafa’ya virilmek, fî 12 L sene [10]67, fî 13 L sene [10]67 

 

 

Kazâ-i Ayıntab 

Sâbıka nâkibü’l-eşrâf olup Rumeli kadıʻâskerligi pâyesiyle mutasarrıf olan Seyyid 

Abdurrahmân Efendi’ye fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ber-vech-i arpalık 

virilüp müjde hükmi virilmiştir, fî 17 L sene [10]67 

 

[s.38] Çavuşluk-ı Dergâh-ı âlî 

Ahmed 

Mehmed 

İzmir 

Mezkûr emekdâr olup müstehakk-ı inâyet olmağla dergâh-ı âli çavuşluğı virilmek 

bâbında inâyet ricâ itmegin yevmî on akçe ulûfe ile çavuşluk virilmek, fî 15 L sene [10]67 

 

Çavuşluk-ı Dergâh-ı âlî 

Mustafa bir neferdir 

Emekdâr 

10 

Mezkûr emekdâr olup müstehakk-ı inâyet olmağla dergâh-ı âli çavuşluğı virilmek 

bâbında istidʻâ-yı inâyet itmegin arz-ı hâli mûcebince mezkûra yevmî on akçe çavuşluk 

virilüp zümre-i mezbûra ilhâk olunmak, fî 15 L sene [10]67 

 



123 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvaban-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k: 7 

Mehmed Köstendil Bağçe-i Edirne 

11 

Mezkûr fevt olup on bir akçe kapucılık mahlûl olmağla emekdârlardan Yûsuf arz-ı hâl 

sunup kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin altı akçe ile kapucılık merkûma virilüp 

bâki kalan beş akçe ulûfesi hazîne-mânde olmak şartıyla virilmek, fî 15 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvaban Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k: 16 

Seyfi Mehmed 

Yevm 

5 

Mezkûr fevt olup beş akçe ile dergâh-ı âlî kapucılığı mahlûl olmağla emekdârlardan 

Dervîş Ahmed arz-ı hâl sunup kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ itmeğin mahlûl ise 

mûcebince virilmek, fî 15 L sene [10]67 

 

Mü’ezzinlik-i Evkaf-ı Câmi‘-i Müteveffâ Mesîh Paşa der-kurb-ı Laleli Çeşme 

der-İstanbul 

Müteveffâ Mesîh Paşa-yı Atîk Câmi‘-i’nde yevmî iki akçe vazîfe ile mü’ezzin olan 

Osmân pîr ü ihtiyâr olup edâ-i hidmete iktidârı olmayup mahlûl olmağla hüsn-i ihtiyârıyla 

Dervîş Mehmed bin Mûsâ’ya mahall ü müstehakk olmağla kasr-ı yed eyledügin vakf-ı 

mezbûr mütevellîsi Yahyâ arz itmekle mûcebince virilmek, fî 15 L sene [10]67 

 

 

An-Cemâ‘at-i Mehtaran-ı Hâyme-i Hâssa 

Oda-ı Sânî 

Kenʻân Abdullah 

5 buçuk 

Hâyme-i hâssa mehterleri zümresinden ikinci odada yevmî beş [buçuk] akçe ulûfesi 

olan Kenʻân Abdullah fevt olup ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla emekdârlardan İbrâhîm 

Muslı’ya iki akçe ile virilmek bâbında inâyet ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-mukârrebın 

Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin müteveffâ-yı mezbûrın beş buçuk 

akçe ulûfesinden üç akçesi merkûma virilüp iki buçuk akçesi hazîne-mânde olmak şartıyla 

virilmek, fî 16 L sene [10]67 
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Medrese-i Sunguriye der-Ayıntab 

Medrese-i mezbûre bukʻalık üzere kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Bekir 

Efendi zîde fazlehûya şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 17 L sene [10]67 

 

[s.39] An-Cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Sâlis 

Ali 

İznik 

6 

Hâssayı mehterân-ı hayme zümresinden üçüncü odada yevmî altı akçe ulûfeye 

mutasarrıf olan Ali İznik fevt olub ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla emekdârlardan 

Süleymân Bayrâm kuloğlı ve Halîl Mustafa İznikmid’e ikişer akçe ile zümre-i mezbûra ilhâk 

olunup iki akçesi hazîne-mânde olmag ricâsıyla iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-

saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin Süleymân Bayrâm iki akçe gedügi ile iki 

akçe terakkîsi virilüp iki akçesi hazîne-mânde olmak, fî 13 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmi‘-i Mehmed Paşa kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kadırga limanı kurbünde Mehmed Paşa Câmi‘-inde vakt-ı 

subh’da yevmî üç akçe vazîfe ile eczâ-i şerîf tilâvet olunmasına aşçı-zâde Mehmed Ağa vakf-ı 

şart itmekle Mehmed bin Abdullah ehl-i kurʻan olup mahall ü müstehak olmağla ibtidâ’en 

tevcîh olunup mahalline kayd olunmag bâbında inâyet ricâ itmegin vakfın mütevellîsi Ali arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 14 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Karlı-oğlı Gāzî Ali Beg der-Nahiye-i Günbesi der-

Filibe 

Zikr olunan evkāfın tevliyeti eslah-ı evlâd-ı utekāya meşrût olub hâlâ meşrûtiyet üzere 

mütevellî olan Mustafa bin Şa‘bân benim meşrûtumdur deyü evkafı mezbûrun malın ekl-ü 

belʻ idüb hıyanet-i zahir olmagın mezbûr ref‘ olunub yerine eslah-ı evlâd-ı utekādan Mahmûd 

bin İsmâ‘îl içün mahall ü müstehakk ve hidmet-i lazımesinde mücd ü sâ‘î olup öşr mahsûliyle 

tevcîh olunup virilmek ricâsına Günbesi nahiyesi nâ’ibi Ahmed arz itmekle meşrûtası olmağla 

mûcebince, fî 16 L Sene-i Sebʻa ve Siddin ve Elf 
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İmâmet-i Evkaf-ı Mescid-i Halîl Paşa veled Hayreddin Paşa der-Siroz 

Siroz’da Halîl Paşa mahallesinde vâki‘ Hayreddin Paşa mescidînin imâmı olan 

Hüseyin fevtinden Mustafa’ya virilüp mâliye tarafından berât ittirüp mutasarrıf iken Ali nâm 

kimesne şer-e sâlik olub nice defaʻ imtihân olmuşken kanâat etmeyüb şirret edüp gah-askerî 

gah-gayri taraflardan alub dahl idüp gadr itmekle ve Halîl Paşa mescidî imâmıdır deyü maʻzûl 

olan Ahmed nâm kadıdan arz alup dahl itmekle mâliye berâtı mûcebince ibkâ ve mukarrer 

olmag bâbında inâyet ricâ itmegin mahzar ve berât ve sâir temessükatı mûcebince mukarrer 

olmak, fî 16 L sene [10]67 

 

Cibâyeti-i Evkaf-ı Kükci-başı Süleymân Ağa der-İstanbul 

Cibâyeti-i mezbûreye vazîfe-i mu‘ayyene ile mutasarrıf olan Mahmûd bin Ömer âher 

diyâra gitmekle yeri hâlî ve hidmeti mu’attal kalmağla Ali bin Süleymân mahall ü müstehakk 

olup virilmek bâbında cânibin ricâsına akzâ-i kuzâti’l-müslimîn İstanbul kādısı Mevlânâ 

Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 15 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmi‘-i Mehmed Paşa kurb-ı 

Kadırga Limanı der- İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kadırga Limanı kurbünde Mehmed Paşa Câmi‘-i şerîfinde 

vakt-i subh’da yevmî üç akçe vazîfe ile eczâ-i şerîf tilâvet olunmasına Aşçı-zâde Mehmed 

Ağa vakf-ı şart itmekle Ali bin Süleymân ehl-i kurʻan olup mahall ü müstehakk olmağla 

ibtidâ’en tevcîh olunup mahalline kayd olunmag bâbında inâyet ricâsına vakfın mütevellîsi 

Ali arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 L sene [10]67 

 

[s.40] Kitâbet-i Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmi‘-i Mehmed Paşa kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kadırga Limanı kurbünde Mehmed Paşa câmi‘-inde vakt-i 

subh’da vâkf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin müşâhere ve nukûdunun kitâbet-i ehl-

i kalem olan Yûsuf bin Şeyh Ahmed’e vazîfe-i muʻayyenesiyle müceddeden tevcîh olunmak 

bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 15 L sene [10] 67 

 

Noktacılık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmi‘-i Mehmed Paşa kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 
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Mahmiyye-i İstanbul’da Kadırga Limanı kurbünde Mehmed Paşa Câmi‘-inde vakt-i 

subh’da vâkf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin müşaharesinin noktacılıgı vazîfe-i 

muʻayyenesi Yûsuf bin Şeyh Ahmed’e mahall ü müstehakk olmağla müceddeden tevcîh 

olunmag bâbında mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 15 L sene [10]67 

 

Medrese-i Şeyh Hoşşik der-Darende 

Medrese-i mezbûre ber-vech-i te’bid ve tekaʻüd mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Hüseyin Efendi zîde fazlehû’nun sûlbi-oğlı olan Mevlânâ Veliyüddin 

ehl-i ilm olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle bukʻalık üzere virilmek, fî 

17 L sene [10] 67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Evliya Kasım Paşa der-Edirne 

Edirne’de vâki‘ Evliya Kasım Paşa evkāfının yevmî sekiz akçe vazîfe ile kâtibi olan 

Dilâver Abdullah hidmetinde mücd ü sâ‘î olup dahl olunmaz iken âherden dârü’l-hadîs 

evkāfının baş-kâtibi olan Ahmed hilâf-ı inhâ alup dahl itmekle iki yerde kitâbet itmege kādir 

olmayup vakf-ı mezbûrun umûr-ı mu’attal kalmağla yine mezbûra kitâbet-i merkûm ibkâ ve 

mukarrer olmag bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i vakf Ca’fer’in arzıyla kemakân mukarrer 

olmak, fî 15 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Kapu Ağası Ahmed Ağa der-Mahalle-i Emîn 

Sinân der-İstanbul 

İftihârü’l-hâvass ve’l-mukarrebîn bi’l-fi’il Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme 

uluvvehû arz gönderüb mahrûse-i İstanbul’da nâzır-ı oldugu müteveffâ kapu-ağası evkāfının 

vakfiyesi mûcebince müteveffâyı mezbûrun ta‘mîr eyledügi Emîn Sinân Câmi’inde be-her 

yevm ikişer akçe vazîfe ile baʻde’s-salatü’s-subh krâat olunması içün vazʻ olunan eczâdan 

İbrâhîm bin Ali bir cüz-î şerîf tilâvet itmege mahall ü müstehakk ve ehl-i kırâ’atdır deyü 

virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 10 L sene [10]67 

 

Tevliyet ma‘a Medrese-i Dârüʻl-kurrâ Evkaf-ı Hasan Çelebi der-Kazâ-i Alaşehir 

Kazâ-i mezbûre de müteveffâ Hasan Çelebi vakfında dârüʻl-kurrâ medresesinin 

mutasarrıfı Osmân ve mütevellîsi Receb edâ-i hidmet itmeyüp kusûrları olub tekâsül 

olmalarıyla ref‘ olunup yerlerine müteveffâ Balya mütevellî kādısı olan Mevlânâ İbrâhîm 

Efendi zîde fazlehû’nun kazâsına ilhâk olunup babası ciheti olmağla ber-vech-i tekaʻüd tevcîh 
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olunup askerî tarafından berât virilmekle mûcebince fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 19 L sene [10]67 

 

[s.41] Yirmi altı akçe ulûfe ile dergâh-ı âlî müteferrikalarından Hüseyin Mustafa 

Gılmân-ı bağçe ulûfesin Dimetoka keferesi cizyesinden almak üzere esâmîsi istihdâm 

kıldırmağla hâlâ cizyelerde olan istihdâm ulûfesi refʻ olunmağla Burusa’da mizân-ı harir 

mukaʻtasından almak üzere inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin mahall ü merhâmet olmağla 

ulûfesi ile mîzan-ı harirden müteakkîd kayd olmak, fî 10 L sene [10]67 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Evkaf-ı el-Hâcı Muhiddin der-İstanbul 

İstanbul’da Mollâ Gürani kurbünde el-Hâcı Muhiddin mescidî şerîfinde yevmî dört 

akçe vazîfe ile mü’ezzin olan Mehmed’in ahalî-i mahalleden ba‘zı kimesnelee su-i haline 

ihbar eyledikleri ecilden Kenʻan bin Abdullah mahall ü müstehakk olmağla tevcîh olunmak 

ricâsı İstanbul kādısı Ahmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 17 L sene [10]67 

 

Medrese-i Ömer Beg der Tırhâlâ ve Faik Paşa der-Narde 

Tırhâlâ’da Ömer Beg ve Narde’de Faik Paşa medreselerine mutasarrıf olan 

müderrisînden Mevlânâ Mehmed zîde fazlehû hac-ı şerîfe âzimet itmekle zikr olunan 

medreseleri müstehakkından olub meşâyihden Mevlânâ Ahmed Efendi zîde celâlehûya 

ferâhından bukʻalık üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin taʻyini buyurmalarıyla 

virilmek, fî 19 L sene [10]67 

 

Dizdârlık-ı Kal‘a-i Van 

Yirmi sekizinci bölükde yevmî yedi akçe ulûfesi olan İvâz Mehmed çorbacı ser-

piyâde-i yeniçeriyân-ı dergâh-ı âlî arz-ı hâl sunub zikr olunan dizdârlık bundan akdem ulûfesi 

hazîneye kalmak üzere kendüye tevcîh olunub mâliye tarafından berât virilüp üzerine iken 

âherden dahl olunmagla elinde olan berât mûcebince ibka ve mukarrer olmag bâbında inâyet 

ricâ itmegin üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî 16 L sene [10]67 

 

Kitâbet-i Mehterân-ı Hâyme-i Hâssa 

Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz gönderüb hatt-ı hümâyûn-ı sa‘adet-

makrûn ile mehderan-ı Hâyme-i hâssa ocağının nâzırı olmağla mehterhâne-i âmire tahririnde 

istikâmet ile hidmet iden İsmâʻîl kitâbet-i mezbûre ûhdesinde gelmege her vechîle kādir 
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olduğundan sebk iden hidmeti mukabelesinden ibkâ [ve] mukarrer olmag bâbında inâyet 

ricâsına arz itmegin mûcebince ibkâ [ve] mukarrer olmak, fî 17 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Şeyhü’l-islâm Hüseyin Efendi der-İstanbul 

 Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ Şeyhü’l-islâm Hüseyin Efendi rûhiyçün kendü 

türbesinde yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Ahmed fevt olup yeri mahlûl 

olmağla Mehmed’e virilmek ricâsına arz itmegin tevcîh olunub mûcebince virilmek, fî 19 L 

sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Baba Şahin der-Nefs-i Sivas 

Nefs-i Sivas’da vâki‘ Baba Şahin zâviyesi evlâdıyet ve meşrûtiyet üzere berât-ı şerîf 

ile üzerinde olup mutasarrıfken âherden İsmâ‘îl kazâdan fâriğ oldum deyü zâviye-i mezbûrı 

alub dahl itmekle ibkâ ve mukarrer olmak inâyet ricâ itmegin elinde olan berât ve evlâdıyet ve 

meşrûtiyet mûcebince mukarrer olub arz-ı hâli mûcebince Osmân’a virilmek, fî 19 L sene 

[10] 67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mehter-başı Hasan Ağa der-İstanbul 

İstanbul’da Kadırga Limanında müteveffâ bostancı-başı Ali Ağa mescidinde Hasan 

Ağa eczâsının yevmî dört akçe ile mütevellî olan Ramazân Çavuş oğlı Ali nâm kimesne mal-ı 

vakf ekl-ü belʻ edüp vakf-ı mezbûra küllî gadr eyledügünden ref‘ olunub Mustafa Efendi 

mahall ü müstehakk olmağla tevcîh olunub virilmek bâbında inâyet ricâsına evkafı mezbûrun 

nâzır-ı Mehmed Efendi’nin arzıyla virilmek, fî 19 L sene [10]67 

 

 

[s. 42] Meşihât-i Evkaf-ı Merhûm ve Mağfûr-lehâ Vâlîde Sultân der-Üsküdar 

Üsküdar’da vâki‘ merhûm ve mağfûr-lehâ vâlîde Sultân tâbe serâhunun dârü’l-

hadîsinde yevmî kırk akçe vazîfe ile Şeyh olan kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin Şeyh Ali Efendi 

zîde salâhahûnun berât-ı şerîfle üzerinde iken izn ile hac-ı şerîfe giderken medrese olmak 

üzere hilâf-ı şart-ı vâkf âhere virilmekle meşihât-i mezbûr Mevlânâyı mûmâ-ileyhe berât 

mûcebince şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle kemâkân ibkâ ve mukarrer olmak, fî 19 L 

sene [10]67 
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Devr-hânlık-ı Evkaf-ı Câmi‘-i Haracc 

A‘lemü’l-ulemâi’l-mütebahhirîn bi’l-fi’il şeyhü-l’islam hazretlerinin taht-ı 

nezâretlerinde vâki‘ Haracc câmi‘-i şerîfinde yevmî üç akçe vazîfe ile devr-hân olan Ahmet 

fevt olup yeri mahlûl olmağla sûlbi-oğlı Mehmed her vecîh ile mahall ü müstehakk olmagın 

vazîfe-i mezbûre ile tevcîh olunup berât virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

19 L sene [10]67 

 

Müʻezzinlik-i Câmi‘-i Koğacı Dede der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Koğacı Dede Câmiʻnde yevmî iki akçe vazîfe ile 

mü’ezzin olan Ahmed fevt olup oğlı Mehmed her vecîhle mahall ü müstehakk olmağla 

vazîfe-i muʻayyenesiyle tevcîh olunub berât virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed 

Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 19 L sene [10]67 

 

Ser-Mahfillik-i Evkaf-ı Aşçı-zâde Mehmed Ağa der-Câmi‘-i Mehmed Paşa kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kadırga Limanı kurbünde Mehmed Paşa Câmi‘-inde vakt-i 

subh’da vâkf-ı mezbûrun taʻyin eylediği iczâ-i şerîfelerin yevmî bir akçe ile sandıkcılık ve iki 

akçe ile ser-mahfillik vazîfelerin Osmân bin Şükrullah mahall ü müstehakk olmağla 

müceddeden tevcîh olunmag bâbında mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 15 

L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mescid-i Sefer Kethüdâ Kasaba-i Tophâne tâbîʻ Galata 

Kazâ-i mezbûrea tâbiʻ-i Tophâne’de vâkiʻ Sefer kethüdâ mescidinin yevmî sekiz akçe 

vazîfe ile mütevellîsi olan Pîr Mehmed bin Câʻfer nâm kimesne hitâbet-i tevliyeti edâ itmeyüb 

âhere sipariş itmekle vakf harâb olup ve kendünün dahi adem-i istikameti ahalî mahalledne 

bazıları şerʻe ihbar ve mütevellî-i mezbûrun azilin iltimas idüb diger Mehmed bin Receb her 

vechîle hidmeti mezbûre ûhdesinden gelmege kādirdir deyü virilmek bâbında Galata kādısı 

Mevlânâ Abdulkādir Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 18 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşçı-zâde Mehmed Ağa der Câmi‘-i Mehmed Paşa kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Kadırga Limanı kurbünde Mehmed Paşa Câmi‘-inde vakt-i 

subh’da yevmî üç akçe vazîfe ile eczâ-i şerîfe tilâvet olunmasına vâkf-ı mezbûr şart itmekle 
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Mehmed bin Mustafa mahall ü müstehakk olmağla ibtidâ-i tevcîh olunup virilmek bâbında 

inâyet ricâ itmegin vakfın mütevellîsi Ali arz itmegin mûcebince virilmek, fî 17 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Hüsrev Kethüdâ der-İstanbul 

Zikr olunan evkāfın mürtezikasından ba‘zıları şer-i şerîfe varub vazîfe-i muʻayenesiyle 

mütevellî olan Osmân mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ edüb ve akaratını ta‘mîr itmemekle bil-külliye 

harâb ve münhedim olduğundan gayri erbâb-ı vazîfeye vazîfelerin virmeyüb vakfa külli gadr 

ve hıyaneti vardur refʻi lâzımdır deyü ihbar ve yerine sadakat ve istikameti maruf es-Seyyid 

İsmâ‘îl ibn es-Seyyid İbrâhîm’e virilmek ricâsına İstanbul kādısı Ahmed Efendi arzıyla 

virilmek, fî 20 L sene [10]67 

 

Defterdârlık-ı Mâliye-i Şam 

Sâbıka (   ) defterdârı olan Veli Efendi’ye tevcîh olunup emir virilmiştir, fî 19 L sene 

[10]67 

[s.43] Kazâ-i (   ) 

(   ) medresesi müderrisi olan (   ) zîde fezâilehûya virilmiştir, fî 18 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Şadi Beg der Kazâ-i Sofya 

Evkaf-ı mezbûre yevmî üç akçe vazîfe ile evlâtdan olub meşrûtiyet üzere mütevellîsi 

olan Mahmûd’un azli îcâb ider hâli yoğiken yine evlâtdan el-Hâcı Veli nâm kimesne mezkûr 

Mahmûd evlâtdan değildir deyü hilâf-ı inhâ alup gadr eyledüğinden mâ‘adâ mürtezika vesair 

evlâdı kendü de razı olmadıkları ecilden tevliyet-i mezbûr mezkûr Mahmûd’a ibkâ ve 

mukarrer olmak ricâsına Sofya kādısı Abdulbâkî Efendi arzı mûcebince mukarrer olmak, fî 17 

L sene [10]67 

 

 

Mukātaʻacılık-ı İstanbul 

İftihar-ı erbâbü’t-tahrir ve’l-kalem Dîvân-ı Hümâyûn kâtiblerinden olub bi’l-fi’il 

Âsitâne-i sa‘âdette baş tezkirecilik hidmetinde olan Abdulbâkî Efendi zîde mecdehû 

müstehakk-ı inâyet ve sezâvâr-ı atifet olmağla zikr olunan İstanbul mukātaʻacılığı muʻma-

ileyhe virilmek, fî 21 L sene [10]67 
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Kitâbet-i Şaʻîr 

Kıdvetü’l erbâbü’t-tahrir ve’l-kalem Âsitâne-i sa‘âdette tezkire-i sânî hidmetinde olan 

Mehmed Efendi zîde kadrehû mahall ü müstehakk olmağla kitâbet-i mezbûr mûmâ-ileyhe 

virilmek, fî 21 L sene [10]67 

 

Mukātaʻacılık-ı Cedîde-i Evveli 

Kıdvetü’l erbâbü’t-tahrir ve’l-kalem kâtib Seyfî zîde kadrehû mahall ü müstehakk 

olmağla zikr olunan mukātaʻacılık mezbûra virilmek, fî 21 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Mehterân-ı Hâyme-i Hâssa 

Oda-ı Sânî 

Mehmed 

Emrullah 

yevm 

7 

Hâyme-i hâssa mehterlerinden oda-ı sânî’de yevmî [yedi] akçe ulûfeye mutasarrıf olan 

Emrullah âher tarikde olub mahlûl olmağla Hâlîl Mustafa İznikmid iki akçe ile zümre-i 

mezbûra ilhâk olunup iki akçesi müstehakine terakkî ve üç akçesi hazîne-mânde olmag 

şartıyla inâyet ricâ itmegin iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa 

dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 21 L sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı (…?) der-Kazâ-i Birgi 

Zikr olunan zâviyenin zâviyedârı olan Kurd nâ-mahal olmagın ref‘ olunub zâ[vi]ye-i 

mezbûr Sulehâdan Ali Efendi’ye fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 

17 L sene [10]67 

 

Târihcilik 

(   ) Virilmiştir, fî 21 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Hayyâtîn-i Hâssa 

Derviş 

Ahmed 

Yevm 

5 

Mezkûr Derviş Ahmed âher dirlik[e sâlik] olmağla mutasarrıf olduğu yevmî beş akçe 

ulûfesiyle gedigü zümre-i mezbûre mülâzımı Ahmed Abdullah mahall ü müstehakk olmağla 
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yevmî beş akçe ulûfesiyle zümre-i mezbûra ilhâk olunmak ricâsına İç Hazînedâr-başı 

iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn ve Zülfikâr Ağa dâme uluvvehûnun arzı mûcebince 

virilmek, fî 18 L sene [10]67 

 

Medrese-i Ömer Beg der Tırhâlâ ve Faik Paşa der-Narde 

Tırhâlâ’ da Ömer Beg ve Narde’de Faik Paşa medreselerine mutasarrıf olanlar nâ-

müstehakk olmağla sulehâdan kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin Ahmed zîde salâhahûya virilmek 

ricâsına fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâret itmeleriyle virilmek, fî 24 L sene [10]67 

 

[s.44] Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Ahmed Çavuş der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ müteveffâ Ahmed Çavuş vakfının mütevellîsi olan Ali 

Çavuşun fesadın zahir olmağla ref‘-i fermân olunup Mehmed Çavuş her vechîle mahall ü 

müstehakk olmağla tevliyet-i mezbûr vazîfe-i muʻayyenesiyle tevcîh olunub virilmek bâbında 

inâyet ricâsına İstanbul kādısı Ahmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 21 L sene 

[10]67 

 

Oda Başılık-ı Vakf-ı Hâce Pîr-i Küçük [der-]Yolgeçen der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr odalarının yevmî üç akçe vazîfe ile oda-başı olan Mahmûd bî-berât 

olmağla müceddeden tevcîh olunmag ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde 

feâzilehû arz itmegin vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek, fî 21 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Mescid-i Ali Ağa der-Kadırga Limanı der-İstanbul 

İstanbul’da Kadırga Liman’ı kurbünde vâki‘ müteveffâ Ali mescidînde yevmî iki akçe 

vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Ahmed fevt olup mahlûl olmağla Yûsuf mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına nâzır-ı evkaf olan iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Hâssa 

Bostancı-başı Ömer Ağa dâme mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 L sene [10]67  

 

İskenderiyye sancağına tâbiʻ-i kalʻa-i Ülgün muhafızlarından Ağa sırasında yevmî 

dokuz akçe ulûfe ile reis-i Liman olan Osmân İbrâhîm fevt olup mahlûl olmağla Ömer 

İbrâhîm içün yarar ve emekdâr ve her vecîhle mahall ü müstehakk olmağla virilmek bâbında 

inâyet ricâsı kıdvetü’l- âyan ve’l-müstahfizin-ı kal‘a-i mezbûr dizdârı Mahmûd zîde hıfzehû 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 L sene [10]67  
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Teşrifâtçılık 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-âkran Ali Efendi zîde kadrehû mahall ü 

müstehakk olmağla virilmek, fî 22 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mescid-i Seydi Bey der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da Seydi Beg Mahallesi mescidî imâmı olup ve mescidî mezbûrun 

yevmî beş akçe vazîfe ile mütevellî[si] olan sulehâdan Ali üzerinden iken defter-i hâkanî 

kâtiblerinden Ahmed Efendi’ye tevliyet-i mezbûrı alup berât ittirüb dahl itmekle hâlâ mezbûr 

tevliyet-i mezbûrun nizâʻından kâsır itmekle mukarrer kılınıp berât virilmek bâbında inâyet 

ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 20 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Dârüşşifâ-i Kameri der-Salihiye-i Şam-ı Şerîf 

Sulehâdan Mevlânâ Mehmed Efendi arz-ı hâl sunup Şam-ı Şerîf de vâki‘ Salihiyyeden 

Hasan Kameri binâ ve vakf eyledügü bimar-Hâne’nin tevliyeti kendüye tevcîh ve berât 

virilmek bâbında istid’â-yı inâyet ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 23 L sene [10] 67 

 

An-Cemâ‘at-i Mehterân-ı Hâyme-i Hâssa 

Oda-ı sânî  

Bâyezıd 

Kurd 

3 

Hâyme-i hâssa mehterlerinden ikinci bölükde yevmî üç akçe ulûfeye mutasarrıf olan 

Bâyezıd Kurd fevt olup mahlûl olmağla Ahmed Veli Tırnovî zümre-i mezbûreye ilhâk olmag 

ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 23 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Nasûh Beg Zâviye-i Mehmed Paşa der-İstanbul 

İstanbul’da Kadırga Liman’ında Mehmed Paşa zâviyesinde vâki‘ merhûm Nasûh Beg 

vakfına vazîfe-i muʻayyenesiyle mütevellî olan Ali Çavuşun hıyaneti zahir olduğundan gayri 

mal-ı vakfdan seksen guruş ıtlaf edüp meblağ-ı mezbûrı edâya taʻahüd itmek üzere Receb 

Çavuşa tevcîh olunmag bâbında fermân sâdır olmagın tevliyet-i mezbûr vazîfe-i 

muʻayenesiyle tevcîh olunmag ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 23 L sene [10]67 
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[s.45] Müʻezzinlik-i Mescid-i Evkaf-ı İtmekçi-zâde Mehmed Çelebi der-Mahalle-i 

el-Hâcı Muhiddîn der-İstanbul 

İtmekçi-zâde Mehmed Çelebi mescidînde yevmî dört akçe vazîfe ile mü’ezzin olan 

Mahmûd Halîfe arz-ı hâl idüp hidmetinde mücd ü sâ‘î iken (   ) nâm kimesne hilâf-ı inhâ alup 

dahl itmekle istid’â-yı inâyet itmegin hakk-ı sarîh-i olup hilâf-ı inhâ ile müdâhale olunmamak 

üzere kemâkân ibkâ ve mukarrer olmak, fî 23 L sene [10] 67 

 

Zâviyedârlık-ı Samut Baba der-Urla 

Zâviye-i mezbûre Edirne’de Süleymân Çavuş Medreses’inden maʻzûl olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehûya fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fi 23 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

(...?) 

Şatır  

Caʻfer 

(...?) 

20 

Mezkûr fevt olup mutasarrıf oldugı yirmi akçe müteferrikalık ulûfesi mahlûl olmağla 

müteveffâ-yı mezbûrun ulûfesinden on akçesi hazîne-mânde olup on akçesiyle müteferrikalık 

gedügi arz-ı hâli mûcebince emekdârlardan Sefer’e virilmek, fi 24 L sene [10]67  

 

An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Mehmed 

Mustafa 

Tokat 

Mezkûr emekdâr olup fermân ile Rumeli tarafında Karadeniz yalıları muhâfazası 

hidmeti ile gidüp hidmetde bulunmagla terakkî ricâsına arz-ı hâl itmegin ibtidâdan düşen 

mahlûlden üç akçe terakkî virilmek, fi 23 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Câmi‘-i Caʻfer Ağa der-Antakiyye 

Zikr olunan evkāfın câmiʻ ve Hânı ve su-yolları ve harîminde vâki‘ diger binâların 

ta‘mîr ü termîm olunmayup evkaf-ı mezbûr harâb olmağla ta‘mîr itmek şartıyla vazîfe-i 

muʻayyenesiyle Antakiyye sâkinlerinden Ali’ye virilmek ricâsına nâzır-ı evkaf olan iftihârü’l-
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havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 23 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Kapu-ağası Ahmed Ağa der-Mescid-i Emîn 

Sinân der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da müteveffâ kapu-ağası Ahmed Ağa evkāfından ta‘mîr eyledigi 

emîn Sinân Câmi‘inde beher yevm ikişer akçe vazîfe ile baʻde’s-salatü’s-subh taʻyin eyledügi 

eczâdan Mehmed Halîfe mahall ü müstehakk olmağla iftihârü’l-havâss ve’l-mukârrebîn 

Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 19 L sene 

[10] 67 

 

Mardin ve Nusaybin hazînesinden yevmî beş akçe gedük vazîfeye mutasarrıf olan 

Mehmed Efendi duʻâ-gûyî fevt olup gedügi ile vazîfesi mahlûl olmağın ehl-i ilm ve dindâr ve 

müstakīm olup mahall ü merhamet ve müstahakk-ı âtıfet olmağla yevmî beş akçe vazîfe ile 

gedügi Seyyid Ahmed’e tevcîh olunmak bâbında Mardin kādısı nâ’ibi olan Ahmed’in arzı 

mûcebince virilmek, fî18 L sene [10]67 

 

Kitâbet-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Hayme-i hâssa mehterlerinin kâtibi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân İsmâ‘îl zîde 

kadrehû mehterhâne tahririnde istikamet ile sebk iden hidmeti mukabelesinde kitâbet-i 

mezbûr mukarrer olmak ricâsına bi’l-fiʻil Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arzı 

mûcebince mukarrer olmak, fî 17 L sene [10]67 

 

Mezraʻ-i Aksu tâbiʻ-i Yenice-i Taraklı 

Zikr olunan mezraʻaya ber-vech-i te’bîd mutasarrıf olan Abdullah Efendi üzerinde 

iken âherden Feyzullah ve bazı kimesne hilâf-ı inhâ birer tarîkle mezraʻa-ı mezbûra dahl 

itmekle mezbûrların refʻinden mukarrer kılınup askerî tarafından berât virilmekle ber-vech-i 

te’bîd mûmâ-ileyhe fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin102 [işâretleriyle] virilmek, fi 25 L 

sene [10]67 

 

                                                 

102 Metinde sehven “hazretleriyle” yazılmıştır. 
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[s.46] Kazâ-i Sarây (...?)103 

Sâbıka Konya kādısı olan Mevlânâ Ramazân Efendi zîde fezâilehû kudemâ-i tarikden 

olmağla ber-vech-i te’bîd ve tekaʻüd sadaka ve inâyet olunmağla şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Mezraʻ-i Aksu tâbiʻ-i Yenice-i Taraklı104 

Zikr olunan mezraʻaya ber-vech-i te’bîd tekaʻüd mutasarrıf olan Mevlânâ Abdullah 

Efendi zîde fazlehûnun üzerinde iken âherden Feyzullah ve bazı kimesneler hilâf-ı inhâ birer 

tarîkle alup zâviye-i mezbûra dahl itmekle mezbûrların refʻinden mukarrer kılınup askerî 

tarafından berât ittürmekle elinde olan askerî berâtı mûcebince zikr olunan mezraʻya ber-

vech-i te’bîd mûmâ-ileyh Abdullah Efendi zîde fazlehûya fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Hitâbet-i Câmiʻ-i Sultân Murâd Hân-ı Atîk der-Selânik 

Mahrûse-i Selânik’de vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Murâd Hân-ı Atîk Câmiʻ-

inde Selânik memlehası mahsülünden almak üzere yevmî on akçe vâzife ile hatîb olan el-Hâcı 

Ali pîr ve ihtiyâr olup yine hitâbeti mahlûl olmağla eş-Şeyh Hüseyin her vechîle mahall ü 

müstehakk olmağla hitâbet-i merkûme vâzife-i merkûme ile merkûma tevcîh olunmak 

bâbında inâyet ricâsına Selânik kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz eyledügi 

pâye-i serîr-i âʻlâya telhîs olunduk da hatt-ı hümâyûn-u sa‘âdet-makrûnla virilmek, fî 25 L 

sene [10]67  

 

İmâmet ve Hitâbet-i Câmiʻ-i Kara Hasan der-Kazâ-i Tire 

Medine-i Tire’de yadimiyye? deresinde vâkiʻ Kara Hasan binâ eyledügi Câmiʻ-i batlos 

memlahasından almak üzere yevmî beş akçe vazîfe ile imâm ve hatîb olan Abdullah fevt olup 

mahlûl olmağla vâzife-i mu‘ayyenesiyle Ömer Halîfe’ye virilmek bâbında inâyet ricâsına Tire 

kādısı nâ’ibi Mehmed arz eyledügi pâye-i serîr-i âʻlâya telhîs olunduk da hatt-ı hümâyûnu 

sa‘âdet-makrûnla virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Âsitâne-i saʻâdette Yeniçeri ağası kā’im-makām-ı olan kıdvet’ül-emâcid ve’l-ekârim 

Hâseki Ebûbekir dâme mecdehû arz-ı hâl sunup fodula fırınından taʻyin olmayub bir şinik un 

                                                 

103 Metinin tahrif olmasından dolayı okunamamıştır. 
104 Bu kayıt mükerrerdir. Bazı kelime farklılıkları ile diğer kayıt için bk. Metin, s. 45. 
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virilmek bâbında inâyet ricâ itmeğin hidemat-ı hümâyûnda olup vacibü’l-riaye olmağla 

yevmîye içün yalnız bir şinik un virilmek, fî 23 L sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Merhûme Mihrîmâh Sultân der-Üsküdar 

Merhûm ve mağfûr-lehâ Mihrîmâh Sultân evkāfından Üsküdar’da vâkiʻ akaratının 

müşâheresine yevmî dört akçe ile kâtib olan utekādan İsmâʻîl fevt olup mahlûl olmağla yine 

utekādan Şahin bin Abdullah her vecîhle mahall ü müstehakk olmağla tevcîh olunmak 

bâbında inâyet ricâsına kā’im-makām-ı mütevellî-i Receb arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

26 L sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Merhûme Mihrîmâh Sultân der-İstanbul 

Merhûm ve mağfûr-lehâ Mihrîmâh Sultân tâbe serâhûnun evkāfına on akçe vazîfe ile 

kâtib olan utekādan İsmâʻîl fevt olup mahlûl olmağla utekādan Hüseyin Abdullah mahall ü 

müstehakk olmağla tevcîh olunmak ricâsına kā’im-makām-ı mütevellî Receb arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 26 L sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Hâcı Baba der-Kazâ-i Timuriçe 

Meşâyihden kıdvetü’s-sülaha-i’s-sâlikin Mevlânâ vaʻiz Şeyh Mustafa’nın zikr olunan 

zâviye berât-ı şerîf ile üzerinde ve zabt u tasarrufunda iken âherden eş-şehri? Ahmed ve bazı 

kimesneler hilâf-ı inhâ mahsûl zamanında müdâhale edüp gadr itmeleriyle ibkâ ve mukarrer 

olunmak bâbında istid’â-yı inâyet itmegin arz-ı hâli mûcebince zâviye-i mezkûr ibkâ ve 

mukarrer olmak, fî 25 L sene [10] 67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Merhûme el-Hâciye [Aişe] Sultân der-İstanbul 

Merhûme ve mağfûr-lehâ el-Hâciye Aişe Sultân tâbe serâhûnun evkāfına yevmî on 

akçe ile kâtib olan İsmâʻîl fevt olup mahlûl olmağla Mahmûd bin Mehmed her vechîle mahall 

ü müstehakk olmağla tevcîh olunmak ricâsına kā’im-makām-ı mütevellî Receb arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 26 L sene [10]67 

 

[s.47] An-Cemâʻat-i Şireciyan-ı Hâssa tâbiʻ-i Matbah-ı Âmire 

Hüseyin  

Veli 

2 



138 

 

Hâssa şirecilerden yevmî iki akçe ulûfeye mutasarrıf olan Hüseyin Veli fevt olup 

mahlûl olmağla yine zümre-i mezkûre emekdârlarından baş-mülâzımi olan Ali Hızır’a mahall 

ü müstehakdır deyü iki akçe ile gedügi virilmek bâbında inâyet ricâsına Hâssa Kilârcı-başı 

Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Medrese-i Maktûl İbrâhîm Paşa der-Hezargrad maʻa Elifta ve Nahiye-i Hartak 

Medrese-i mezbûre müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ İvâz Efendi 

zîde fazlehû üzerinde iken sâbıka şeyhüʻl-islâm olan Bâlî-zâde Efendi fevt oldu deyü 

merdrese ve fetva ve ilhâkı âhere virilmekle pîr ü ihtiyâr vacibü’l-riâye olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 26 L sene [10] 67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Kasımiyye der-Mardin 

Kitâbet-i mezbûr yevmî sekiz akçe vazîfe ile mutasarrıf olan Yûsuf mal-ı vakf-ı ekl-ü 

belʻ eylediğinden ma’âda vakf harab itmekle refʻinden Seyyid Ali mahall ü müstehakdır deyü 

Mardin kādısı naʻibi Seyyid Ali’nin arzı ile virilmek, fi 26 L sene [10]67 

 

Medrese-i Samut Baba der-Urla 

Medrese-i mezbûre hâric elli ile Edirne’de Süleymân Çavuş Medrese’sinden maʻzûl 

olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fezâilehû müstehakk-ı 

inâyet ve sezâvâr-ı âtifet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hareket-i 

misliyye ile verilmek, fî 26 L sene [10]67  

[Derkenar: iltimas-ı kethüdâ-ı ser-(...?)  Hâssa] 

 

An-Cemâʻat-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Mahmûd 

Seydi 

Hayme-i Hâssa 

17 

Mezkûr emekdâr olmağla bu defaʻ karadeniz yalıları muhâfazasına (...?) içün taʻyin 

olunub edâ-i hidmet itmekle terakkî virilmek bâbında inâyet ricâsına arz-ı hâl itmekle ibtidâ 

düşen mahlûlün ihbâr terakkîsin kimesneye virilmeyüp iki akçe mezbûra kayd olunmak, fî 25 

L sene [10]67 
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Mukātaʻacılık-ı Burusa 

Kıdvetü’l erbâbü’t-tahrir ve’l-kalem Âsitâne-i sa‘adette tezkire-i sânî hidmetinde olan 

kâtib Mehmed Efendi zîde fazlehû mahall ü müstehakk olmağla zikr olunan mukātaʻacılık 

mûmâ-ileyhe virilmek, fî 27 L sene [10]67 

 

İmâmet-i Mescid-i Evka[f]-ı Muhsine Hâtûn der-Nezd-i bâb-ı Kum der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da kumkapu kurbünde Muhsine Hâtûn Câmiʻ-i şerîfinde imâm 

olan Osmân nâm kimesne imâmet hidmetinden kasr-ı yed idüp mahlûl olmağla yine muhtar-ı 

cemaatden olup imâmet-i niyâbet iden Mehmed mahall ü müstehakk olmağla virilmek 

ricâsına mütevellî-i vakf Osmân arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 L sene [10]67 

 

[s.48] Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Kara Mustafa Paşa der-Kasaba-i Rode 

Hersek sancağında Çaniçe kazası muzâfâtndan kalʻa-ı Rode’de vâkiʻ müteveffâ Kara 

Mustafa Paşa evkāfının mütevellîsi olan Zülfikâr hidmetinde mücd ü sâʻî olup azli îcâb ider 

hâli yoğiken âherden Mustafa ve Ahmed nâm kimesneler bir tarîkle tevliyet-i mezbûru alup 

berât ettirüp dahl itmeleriyle mezbûran Mustafa ve Ahmed’in refʻinden vâzife-i 

mu‘ayyenesiyle merkûm Zülfikâr’a ibkâ ve mukarrer kılınmak bâbında inâyet ricâsına nâzır-ı 

vakf iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin arzı mûcebince virilmek, fî 28 L sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Mahmûd Beg veled-i Gāzî Mihal der-Kasaba-i İhtiman 

Kasaba-i İhtiman’da vâkiʻ Mihal Beg oğlı Mahmûd Beg Câmiʻ-i ve imâreti âmireleri 

evkāfının yevmî on akçe ile kâtibi olan Seyyid Mehmed celâ-yı vatan idüp kitâbeti mahlûl 

olmağla Mehmed bin Ali mahall ü müstehakdır deyü vâzife-i mu‘ayyenesiyle tevcîh olunup 

virilmek bâbında inâyet ricâsına nâzır-ı evkaf olan Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 18 L sene [10]67 

 

Nakkâş-başılık- Halkârî Hâssa tâbiʻ-i Ehl-i Hıref 

Hâssa ehl-i hırefinde olup zümre-i nakkâşandan yevmî seksen akçe ulûfe ile ser-

nakkâşan olan Mehmed Ahmed fevt olup ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla müteveffâ-i 

mezbûrun yerine kanûnları üzere Bâkî Mehmed ser-nakkâş ve Murad Abdullah kethüdâ ve 

Ahmed Yûnus bölük-başı ve Osmân Hüseyin oda-başı olup silsile olmağla müteveffâ-i 

mezbûrun gedügi zümre-i mezbûre mülâzımı emekdârlarından olup Sulbî-oğlı olan Mûsâ 
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Mehmed’e mahall ü mestehakdır deyü yevmî iki akçe ile zümre-i mezbûra ilhâk ve elli akçesi 

hazîne-mânde ve yirmi sekiz akçesi zümre-i mezbûre müstehakına terakkî virilmek ricâsına 

bi’l-fi’il İç Hazînedâr-başı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Zülfikâr Ağa dâme 

uluvvehû arz eyledügi pâyeyi serir-i âʻlâya telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn-ı saʻâdet 

makrûnla virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Selime Hâtûn der-mahalle-i Uzun Şücâ-i der-İstanbul 

Mehmed Halîfe arz-ı hâl sunup İstanbul’da uzun Şücâ-i mahallesinde Selime Hâtûn 

bint İsa Bâlî vakfı olan bir cüz-î şerîf mahlûl olmağla kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ 

itmegin mahlûl ise virilmek, fî 27 L sene [10] 67 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Sefer 

(...?) 

Emekdâr 

Şehr [e]mininden yevmî on akçe ulûfesi olan Ali Dede fevt olup mahlûl olmağla iki 

akçe ihbâr terakkîsi müteferrika Sefer emekdâra virilüp bakî kalan sekiz akçesi hazîne-mânde 

olmak üzere virilmek, fî 27 L sene [10]67 

 

 

Taʻyinat 

Fodla 

Çift 

nısf 

5 

Hâssa şehremîninden yevmî105 beş çift itmege mutasarrıf olan tezkire-i evvel kâtibi 

İsmâʻîl Efendi fevt olup zikr olunan itmek bi’l-fi’il Âsitâne-i saʻâdette re’isü’l-küttâb kā’im-

makām-ı olan iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim kâtib Abdulrâhman Efendi dâme mecdehûya 

virilmek, fî 27 L sene [10]67 

[Derkenar: Târih-i mezbûreden bu minval üzere tashîh olunup müceddeden ruʻûs 

yazılmışdır.] 

 

 

                                                 

105 Metinde mükerrerdir. 
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An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Sânî 

İsmâʻîl 

Ali 

Arapgir 

4 

Hâssa Mehteran-ı Hayme zümresinden mezkûr içün fevt oldu deyü hilâf-ı inhâ ile 

gedügi Mustafa Mehmed Bayburda virilüp lâkin fevti gayr-i vâki‘ oldugın mehter-başı ve 

kethüdâsı şahadetleriyle gedügi iki akçe ile girü mezkûr İsmâʻîl Ali Arapgire tashîh olunmak 

ricâsına Bâbü’s-saʻâde ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince tashîh olunup mahalline kayd olunmak, fî 26 L sene [10]67 

 

[s.49] Medrese-i Şeyh Hoşşik der-Darende 

Medrese-i mezbûreye ber-vech-i te’bîd ve tekaʻüd mutasarrıf olan Mevlânâ Hüseyin 

Efendi zîde fazlehû medrese-i mezbûrı Sulbî-oğlı olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ 

Velîyüddin’e ferağ itmegin mezbûr Velîyüddin ehl-i ilm olmağla ber-vech-i te’bîd mutasarrıf 

olmak üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 27 L sene [10]67 

 

Medrese-i Tekye der-Mağnisa 

Medrese-i mezbûre Mağnisa’da Sinân Beg medresesi müderrisi olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ Seyyid Mahmûd Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle dâhil ile virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Medrese-i Sinân Beg der-Mağnisa 

Medrese-i mezbûre Birgi’de Mehmed Beg medresesi müderrisi olan Mehmed Efendi 

ehl-i ilm olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle dâhil hareket-i misliyesiyle 

virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Medrese-i Mehmed Beg der-Birgi 

Medrese-i mezbûre müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ âlim 

Mehmed Efendi üzerinde iken maʻzûl olmakla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 25 L sene [10]67 
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Medrese-i Bektutiyye106 der-Maraş maʻa Tevliyet 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla Maraş’da Medrese-i Taş maʻa Şadiyye müderrisi 

olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ İbrâhîm zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet 

olmağla medrese-i mezbûrenin tevliyeti ve vâzife-i muʻayenesiyle fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle dâhil ile virilmek, fî 25L sene [10]67 

 

Medrese-i Taş maʻa Şadiyye 

Medrese-i mezbûre dâhil-i Maraş’da Bağdadiyye medresesinden maʻzûl olan 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Ahmed zîde fezâilehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet 

olmağla Mûsıla-ı Sahn olmak üzere izn-i bi’l-iftâ ile fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Medrese-i Süleymâniyye der-Kâbe-i Mükerreme 

Medrese-i mezbûrenin müderrisi olan Mevlânâ Mehmed medrese-i mezbûrdan hüsn-ü 

rızasıyla kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Dervîş Efendi zîde fazlehûya fergât itmekle 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ber-vech-i tekaʻüd virilmek, fî 25 L sene 

[10]67 

 

Medrese-i Bayram Beg der-Bağdad 

Medrese-i mezbûrenin müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Ali 

Efendi zîde fazlehû üzerinde iken bî-vech azl olunmağla ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olup dâhil 

ile fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle medrese-i mezbûre ibkâ ve mukarrer 

olmak, fî 25 L sene [10]67 

 

 

Medrese-i (   ) der-Belgrad 

Medrese-i mezbûrenin Sâhn pâyesiyle izn-i bi’l-iftâ ile müderrisi olan kapudan-zâde 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ (   ) Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet ve 

müstehakk-ı inâyet olmak ile altmış pâyesiyle medrese-i mezbûra mutasarrıf olmak üzere 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

                                                 

106 Metinde sehven “mektutiyye“ olarak yazılmıştır. 
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Medrese-i Nizâmiyye der-Konya 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla müstehakindan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Seyyid Ali Efendi zîde fazlehûya bukʻalık üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 28 L sene [10]67 

 

[s.50] Bukʻalık-ı Zâviye-i Ali Ağa der-Konya 

Zâviye-i mezbûre bukʻalık üzere kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ Seyyid Ali 

Efendi zîde fazlehû mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 26 L sene [10]67 

 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Sani 

İbrâhîm 

Sami 

Güzelhisâr 

Yevmî 

2 

Hayme-i Hâssa Mehterân zümresinden mezkûr fevt olup mahlûl olmağla Şaʻaban Ali 

iki akçe ile gedügi mezbûra virilüp zümre-i merkûma ilhâk olunmak ricâsıyla Bâbü’s-saʻâde 

ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 27 L sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Mehmed Çelebi Karye-i Boğazhisâr tâbiʻ-i Ayazmend 

Karasi sancağında Ayazmend nahiyesinde tâbiʻ-i Boğazhisâr nâm karyede vâkiʻ 

Mehmed Çelebi zâviyesi Ali Efendi üzerinde iken Yörük Ali nâm kimesne alup müdâhale 

itmekle fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle zâviye-i merkûm Ali Efendinin 

üzerinden bi-vech refʻ olunmağla yine zâviyelik üzere ibkâ ve mukarrer olmak, fî 26 L sene 

[10]67 

 

Medrese-i Saniye-i Mahmûd Paşa 

Medrese-i mezbûre hareket-i misliyye ile müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin 

Mevlânâ Mustafa zîde fazlehûdan âhere virilmekle yine ibkâ olunmak üzere fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 26 L sene [10]67 
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Duʻâ-gûyîlik-i Evkaf-ı Gāzî Evrenos der-Kasaba-i Yenice-i Vardar 

Evrenos Gāzî evkāfından yevmî on akçe duʻâ-gûyî vazîfesine mutasarrıf olan es-

Seyyid Ömer fevt olup vazîfesi mahlûl olmağla sadatdan es-Seyyid Mehmed ibn es-Seyyid 

İbrâhîme virilmek ricâsına meşrûtiyet üzere mütevellî olan Süleymân arz itmegin vakf-ı 

mezbûrun müsaadesi var ise mûcebince virilmek, fî 20 L sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Ümmet Baba ve (...?) maʻa Bukʻa-ı Ali Beg tâbiʻ-i Elbistan 

Elbistan’da vâkiʻ Ali Beg bukʻa’sında bukʻadar ümmet baba ve (...?) zâviyesinde 

zâviyedâr olan Ahmed’in üzerinde ve hizmetinde kusûrı yoğiken âherden bazı kimesneler 

alup dahl itmekle vâzife-i mu‘ayyenesiyle mukarrer olmak bâbında inâyet ricâsına Elbistan 

kādısı Receb Efendi arz itmegin fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle bukʻa’lık 

üzere virilmek, fî 25 L sene [10]67 

 

Medrese-i Yıldırım Hân der-Alaşehir 

Medrese-i mezbûre kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ Receb zîde fazlehûnun 

üzerinde iken şikâyeti gelmekle azl olunmuş idi hâlâ iftira oldugı zahir olmağla medrese-i 

mezbûra izn-i bi’l-iftâ ile müderris olan Mevlânâyı mûmâ-ileyhe fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 29 L sene [10]67 

 

Medrese-i Fâik Paşa der-İzmir 

Medrese-i mezbûre Alaşehirde Yıldırım Hân Medrese’sinden maʻzûl Memi-zâde 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mehmed zîde fazlehû ehl-i ilm olup müstehakk-ı 

inâyet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 29 L sene [10]67  

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Arabacı-başı İbrâhîm der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da arabacı-başı İbrâhîm Ağa vakfına yevmî iki akçe vazîfe ile 

mütevellî olan Zekeriya terk-i diyar edüp tevliyeti mahlûl olmağla el-hâcı İsmâʻîl her vechile 

[mahall] ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına sâbıka İstanbul kādısı olan Mevlânâ es-Seyyid 

Mehmed [E]fendi arz itmegin mûcebince tevcîh olunmak, fî 6 L sene [10] 67 

 

[s.51] Zâviyedârlık-ı Müteveffâ Muhsine Hâtûn 

Zikr olunan zâviye yevmî sekiz akçe vazîfe ile ulemâ ve sulehâdan olan kıdvetü’s-

sulehâ-i’s-sâlikin Şeyh Mehmed bin Şeyh Ali zîde takvuhûnun berât-ı şerîf ile üzerinde iken 
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hilâf-ı inhâ müderrislik tarikiyle müdâhale olunmağla elinde olan berâtı mûcebince mukarrer 

ricâ itmegin fazîletlü şeyhül’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle medreselikle âhere virilmekle 

şart-ı vâkf mûcebince kendü zâviyeligi üzere ibkâ ve mukarrer olmak, fî Selhile L sene [10] 

67 

 

Livâ-i Deyr-i Rahbe ve Cemase ve Selimiye 

Zikr olunan sancaklara mutasarrıf olan (  ) dâme izzehûya mukarrer olumagla 

yazılmışdır, fî  

 

Livâ-i Ben-î Rabiʻa 

Livâ-i mezbûre (   ) dâme izzehûnun üzerinde olmağla mukarrer olmuştur, fî Evâhir-i 

L sene [10]67 

 

Livâ-i Karahisâr-ı Şark-i 

Sâbıka (   ) beglerbegisi olan Ahmed dâme ikbâlehuya hatt-ı hümâyun-ı sa’âdet 

makrûnla ber-vech-i arpalık virilmek, fî 25 L sene [10]67, Fermân-ı Efendi de hıfs 

olunmuşdur. 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Hamza Kethüdâ der-Câmiʻ-i Camcı Ali der-kurb-ı Şehzâde 

der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfede ile cüz-hân olan Hızır fevt olup mahlûl oldukta mütevellîsi 

Abdullah bir nâ-müstehaka arz itmekle refʻinden Hafız Mustafa mahall ü müstehak olmagın 

tevcîh olunup İstanbul kādısı Ahmed Efendi arz itmekle virilmek, fî 18 L sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Selim 

Bin Medi 

Gılmân-ı Bahçe-i 

Hâssa yevmî 

25 

Dergâh-ı âlî çavuşlarından yevmî on akçe ulûfeye mutasarrıf olan Şa‘bân emekdâra 

ulûfesi bedeli İstanbul Baba Efendi tevliyeti kendüye tevcîh olunup üzerinde iken tevliyet-i 

mezbûr âhere virilüp gadr olmağla dergâh-ı âlî çavuşlarından yevmî yigirmi beş akçe ulûfesi 

olan Selim bin Medi Gılmân-ı bağçe-i Şâm-ı Şerîf çorbacısı olup âher dirligi çıkdıgından 

mahlûl olmağla mezkûrun on akçe ulûfesi kendüye virilüp ve on beş akçesi hazîne-mânde 
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olmak bâbında inâyet ricâ itmegin mezbûrun ulûfesi mukabelesinde tevliyet virilüp hâlâ 

tevliyeti âhere virilmekle ulûfesi bedeli bu mahlûlden on akçesi virilüp on beş akçesi hazîne-

mânde olmak, fî 29 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Menzil-i Evkaf-ı Ahmed Çavuş der-mahalle-i Kâtib Kâsım der-

İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ kâtib Kâsım mahallesinde müteveffâ Ahmed Çavuş 

menzili vakfının yevmî buçuk akçe vazîfe ile mütevellîsi olan Abdulgani üzerinde iken bi-

vech Mehmed nâm kimesne hilâf-ı inhâ alıp gadr itmegin mezkûr Mehmed refʻ olunup ibkâ 

ve mukarrer olmak ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince Abdulgani’ye ibkâ ve mukarrer olmak, fî 23 L sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Sefer 

Emekdâr 

Mukātaʻa-ı iskele-i Bender-i Kiliden? almak üzere yevmî on akçe duʻa-gûyî ulûfesine 

mutasarrıf olan Sâlih Hüseyin âher tarîke sülûk idüp kapucu olmağla mezkûrun on akçe 

ulûfesinden sekiz akçesi hazîne-mânde refʻ olunup iki akçesi müteferrika Sefer emekdâra 

ihbâr terakkisi virilmek, fî 26 L sene [10]67 

 

[s.52] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa 

Kurb-ı Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Sunullah ibn Yûsuf mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzıyla virilmek, fî 13 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Ahmed Halîfe ibn Mustafa mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzıyla virilmek, fî 13 L sene [10]67 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûreden vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Abdülgani ibn İbrâhîm mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzıyla virilmek, fî 18 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Mustafa bin Bâyezîd mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 14 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Mustafa107 bin Mehmed mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 15 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Osmân bin Şükrullah mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 15 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Abdullah bin Resûl mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 13 L sene [10]67 

 

                                                 

107 Metinde tahrif ya olmuş ya da terkin edilmiştir. 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Süleymân bin Yûnus mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 13 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Mustafa bin Resûl mahall ü müstehakdır deyü ibtidâdan 

mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 12 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr taʻyin eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Yûsuf bin Şeyh Ahmed mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 13 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa Kurb-ı 

Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr te’bid eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Ahmed Halîfe ibn Ramazân mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 13 L sene [10]67 

 

[s.53] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Aşcı-zâde Mehmed Ağa der-Câmiʻ-i Mehmed Paşa 

Kurb-ı Kadırga Limanı der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da vâkıf-ı mezbûr te’bid eyledügi eczâ-i şerîfelerin 

tilâvet olunmasına vakf-ı şart itmekle Mûsâ bin Mahmûd mahall ü müstehakdır deyü 

ibtidâdan mütevellî-i vakf Ali’nin arzı mûcebince virilmek, fî 13 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Cebeci-başı der-İstanbul 

Zikr olunan evkafa yevmî üç akçe vazîfe ile mütevellî olan Abdî nâm kimesne âher 

diyâra gidüp tevliyeti hâlî kalmağla el-hâcı Mehmed mahall ü müstehakk olmağla tevcîh 
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olunmak ricâsına İstanbul kādısı Ahmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i L 

sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Hasan Paşa der-Akşehir 

Müteveffâ Hasan Paşa evkaf-ı mütevellîsi olan Abdî refʻinden tevliyet-i mezbûr 

Mustafa’ya mahall ü müstehakdır deyü Âyan-ı Cemâʻat Mustafa’dan şükran olmağla tevcîh 

olunmak ricâsına Dârü’s-sa‘âde Ağası Dilâver Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî Selh-i L sene [10]67 

 

Cibayet-i Evkaf-ı Kurd Beşe der-Camîʻ-i Müteveffâ Bâzergân Hüsrev der-

İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ Koca Mustafa Paşa kurbünde Bâzergân Camîʻ-i vakfına tâbiʻ Kurd 

Beşe vakf eyledügi eczâ-i şerîfelere yevmî üç akçe vazîfe ile câbî olan Hüseyin nâm kimesne 

celâ-yı vatan itmişken hâlâ fevti haberi gelüp cibayet-i merkûm mahlûle olmağın Mehmed bin 

Hüseyin mahall ü müstehakdır deyü tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına meşrûtiyet üzere 

evkaf-ı mezbûra nâzır olan İsmâʻîl arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i L sene [10]67 

 

Kitâbet-i Dîvân-ı Hümâyûn 

Erbâb-ı kalemden Mehmed ulûfesiz [ve] timârsız zümre-i mezbûra ilhâk olunmak, fî 

Selh-i L sene [10]67 

 

Medrese-i İsmâʻîlyye der-Begşehri 

Medrese-i mezbûre Şeyh Habib müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olup müstehakk-ı inâyet olmagın fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 26 L sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Recep Çelebi der-Câmiʻ-i [Nişân]cı Paşa der-

İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ Nişâncı Paşa Câmiʻ-inde müteveffâ Recep Çelebi 

rûhiyçün yevmî iki akçe ile cüz-hân olan Mehmed’in hidmeti mezbûra iktidârı olmamağla 

mahlûldur deyü Osmân her vechîle mahall ü müstehakdır deyü [tev]cîh olunmak ricâsına 

İstanbul kādısı Ahmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 24 L sene [10]67 
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An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k: 9  

Ahmed 

Abdullah 

Midillü 

6 

Dergâh-ı âlî kapucılarından Ahmed Abdullah midillünin fevtinden altı akçe ulûfesi 

mahlûl olmağla Mustafa Ali kendüye virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin mezkûr iki akçe 

hâzine-mânde olup dört akçe ile gedügi merkûm Mustafa Ali’ye virilmek, fî 25 L sene [10] 67 

 

[s.54] Kitâbet-i Defter-i Hâkanî 

Emekdârlarından olub ehl-i kalem olan Hasan zîde kadrehû kendüye virilmek ricâ 

itmegin timârsız ve ulûfesiz zümre-i mezkûrede istihdâm olunmak, fî 15 L sene [10] 68108 

 

[s.55] YEVMÜ’L AHAD Fİ GURRE-İ ŞEHR-İ ZİLKADETÜ’Ş-ŞERİFE SENE 

1067 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Sâlîs 

Şaʻbân  

Abdullah 

7 

Hâssa Mehterân-ı Hayme zümresinden üçüncü odada yevmî yedi akçe ulûfeye 

mutasarrıf olan Şa‘bân Abdullah fevt olup Sulbî-oğlı olan Mehmed Şa‘bân iki akçe ile zümre-

i mezbûra ilhâk olunup üç akçesi yollarıyla müstehakına terakkî ve iki akçesi hazîne-mânde 

olmak ricâsına109 Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali edâm-ulûvvehu arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

Gurre-i Za sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Selçuk Sultân der-Türbe-i Sultân Bâyezîd Hân der-İstanbul 

Merhûm ve mağfûr-leh Sultân Bâyezîd Hân tâbe serâhû türbesinde merhûme Selçuk 

Sultân vakfı olan bir cüz-î şerîf tilâvet iden Seyyid Abdulrâhim ciheti mezbûreden kasr-ı yed 

idüp Hüseyin’e olmak üzere yevmî iki akçe vazîfe ile fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

arzları ile virilmek, fî 2 Za sene [10]67 

                                                 

108 Kayıtta bazı ifadeler terkin edilmişsede sonradan ‘sahihtir’ şerhi düşülmüştür. 
109 Metinde sehven mükerrer yazılmıştır. 
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Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Şarabdar Hasan Beg der-Vize 

Medine-i Vize’de vâkîʻ müteveffâ Şarabdar Hasan Beg mescidinin mürtezikası 

meclis-i şer’e varup vakf-ı merkûmun vakfiye-i maʻmûl-bihâsında tevliyet Vize sakinlerinden 

bir sâlih kimesneye verilmesi mukayyed ve musarrah iken üç köylük mesafe-i baʻîdede 

Hayrabolu nâm kasaba da İbrâhîm nâm kimesne alup mürtezikaların ulûfesin vermeyüp ve 

mezbûrlar dahi varmaga ikridârları olmadığından mezbûr İbrâhîm refʻ olunup şart-ı vâkıf 

mûcebince tevliyet-i mezbûr Mehmed Halîfe’ye virilmek bâbında inâyet ricâsına 

mürtezikalarının iltimasın Vize nâʻibi Halîl arz itmekle yevmî dört akçe vazîfe ile merkûm 

Mehmed Halîfe’ye virilmek, fî 2 Za sene [10] 67 

 

Medrese-i Firûz Beg der-Sarâybosna 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağın kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Mustafa Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olup müstehak-ı inâyet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 2 Za sene [10] 67 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Evvel  

Ali 

Abdurrahman  

6 

Hâssa mehterân-ı hayme zümresinden birinci bölükde yevmî altı akçe ulûfeye 

mutasarrıf olan Ali Abdurrahman fevt olup emekdârlardan Mehmed Veli iki akçe ile zümre-i 

mezbûra ilhâk buyrulub iki akçesi müstehakına terakki ve iki akçesi hazîne-mânde olmak 

bâbında inâyet ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 2 Za sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı 

Evvel 

Mehmed  

Receb 

6 

Hâssa mehterân-ı hayme zümresinden birinci bölükde yevmî altı akçe ulûfeye 

mutasarrıf olan Mehmed Receb âher dirlige çıkduğın mehder-başı inhâsıyla yine 

emekdârlardan Ali Yûsuf nâm iki akçe ile zümre-i mezbûra ilhâk olunup iki akçesi 

müstehakına yollarıyla terakkî [ve] iki akçesi hazîne-mânde olmak ricâsına Bâbü’s-saʻâde 
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ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 2 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Muhâsebeci Şaʻbân Efendi der-İstanbul 

Zikr olunan tevliyete vâzife-i mu‘ayyenesiyle mütevellî olan el-Hâcı Eyyûb’ün azli 

icâb110 ider halî yoğiken âherden Mehmed hilâf-ı inhâ ile alup gadr itmegin refʻ olunup yine 

mezbûr el-Hâcı Eyyûb’e ibkâ ve mukarer kılınup berât ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ 

Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince ibkâ ve mukarer olmak, fî 3 Za sene 

[10]67 

 

[s.56] Zâviyedârlık-ı Hoca Yaʻkūb der-Eğirdir 

Seyyid Caʻfer’in zikr olunan zâviye berât-ı şerîf ile üzerinde iken hâricden dahl 

olunmağla inâyet ricâ itmegin fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle mezrâ-i 

mezbûre üzerinde olmağla bukʻalık vechî üzere virilmek, fî 3 Za sene [10] 67 

 

Zâviyedârlık-ı Samut Baba der-Urla 

Trabzon iskelesi mukātaʻasından mukaddemâ on beş akçe vazîfeye mutasarrıf olan 

Arslan nâm kimesnenin vazîfesi çalınup hazîne-mânde olup mukâbelesinde Urla nâhiyesinde 

Samut baba zâviyesinin zâviyedârlığı berât-ı şerîf ile tevcîh olunup üzerinde iken hâric elli ile 

müderrisînden Mehmed zikr olunan zâviyeyi hilâf-ı inhâ mahlûldur deyü medreselik tarîkiyle 

alup dahl itmekle elinde olan berâtı mûcebince zâviye-i mezbûr ulûfesi mukâbelesinde 

verilmekle ibkâ ve mukarrer olmak bâbında inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin işâretleriyle kemâkân mukarrer olmak, fî 3 Za sene [10] 67 

 

 

Medrese-i Ahmed Çavuş der-İstanbul 

Medrese-i mezbûre kırkdan maʻzûl Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olup 

müstehak-ı inâyet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hâric elli ile 

virilmek, fî 5 Za sene [10]67 

 

 

                                                 

110 Metinde sehven mükerrer yazılmıştır. 
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Kazâ-i Kayseriyye 

Sâbıka Bosna kazâsından maʻzûl Nureddin Ahmed Efendi zîde fazlehûya hatt-ı 

hümâyûn-ı saʻâdet-makrûnla Kayseriyye kazâsı tevcîh olunmuştur, fî 5 Za sene [10]67 

 

Zâviye-i Kalenderhâne der-Begşehri 

İzn-i bi’l-iftâ ile zâviye-i mezbûra mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Abdurrahman Efendi zîde fazlehû azli îcâb ider hâli yoğiken azl olunup gadr 

olunmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 2 Za 

sene [10]67 

 

Medrese-i Mehmed Beg der-Birgi 

Medrese-i mezbûrede müderris olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Âlim 

Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olup azlin îcâb ider hâli yoğiken bî-vech âhere virilüp gadr 

olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle mezbûr Âlim Efendi’ye ibkâ ve 

mukarrer olmak, fî 3 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Yeşil Ahi der-Angara 

Medrese-i mezbûre kazâdan fâriğ olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ el-

Hâcı Ahmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olup müstehak-ı inâyet olmağla fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin işâretleriyle ve hâric elli ile virilmek, fî 2 Za sene [10]67 

 

 

Medrese-i Torumtay der- Amasiyye 

Medrese-i mezbûreye mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Muslı 

Efendi zîde fazlehû bî-vech azl olunup gadr olunmağla şeyhü’l-islâm işâretleriyle ibkâ ve 

mukarrer olunmak, fî 2 Za sene [10]67 

 

 

Medrese-i Burgos der-Kavak 

Medrese-i mezbûre Vezîr-i â‘zam hazretlerinin imâmetleri hidmetinde olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Hızır Efendi zîde fazlehûya şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle buk’alık vechî üzere virilmek, fî 2 Za sene [10]67 

 



154 

 

İmâmet-i Mahzen-i Tersâne-i Âmire 

Zikr olunan Tersânenin mahzen imâmeti Abdullah’ın üzerinde olup elinde olan suret-i 

ru’ûs mûcebince ricâ itmegin mûcebince mukarrer olmak, fî 9 Za sene [10] 67 

 

[s.57] Kitâbet-i Evkaf-ı Evliya Kasım Paşa der-Edirne 

Ahmed arz-ı hâl sunup zikr olunan kitâbet bundan akdem Mehmed mahlûlünden 

Edirne kādısı arz-ıyla kendüye tecvih olunup üzerinde iken hilâf-ı inhâ fevt oldı deyü âhere 

virilüp tekrar mukarrer kılınup hasmı zuhûr iderse virilmeye deyü şerh virilmegin tekrar 

Dilâver hilâf-ı inhâ kitâbet-i mezbûrı berât ittirüb gadr itmekle ibkâ ve mukarrer olunmak 

bâbında inâyet ricâ itmegin ibkâ ve mukarrer olunmak, fî 4 Za sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Kilerciyân-ı Hâssa 

Yûsuf  

Abdullah  

3 buçuk 

Hâssa kilercilerinden yevmî üç buçuk akçe ulûfeye mutasarrıf olan Yûsuf Abdullah 

fevt olup mahlûl olmakla İvâz Abdullah’a iki akçe ile gedügi virilüb ve bir buçuk akçesi 

terakkî olunmak üzere tevcîh olunmak bâbında iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn hâssa 

kilârcı-başı Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 1 Za sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Müstahfızan-ı Kalʻa-ı Foça-ı Âtik 

SaruHân sancağına tâbiʻ Foça-ı âtik kal’asında vâkiʻ olan müstahfızlarından olup 

kal’a-i merkûmede yevmî beş akçe ulûfeye mutasarrıf olan Mehmed Ali âher dirlige nakl 

olunmakla mahlûl olmağın emekdârlardan Ali mahall ü müstehakdır deyü ulûfesiyle gedügi 

tevcîh olunmak bâbında Menemen ve Foça nahiyelerine nâʻib olan Seyyid Mehmed arz 

itmegin mahlûl ise gedügi tevcîh olunmak, fî 28 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Egerci Mehmed Ağa der-İstanbul 

 Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Çoban Çavuş mahallesinde olan çeşme Egerci vakfı 

olup [mü]tevellîsi tezkireci İsmâʻîl Efendi (...?) gamz üzere olup mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ 

eylemiştir deyü arz-ı hâlî mûcebince Hasan’a mâni yogise tevcîh olunmak, fî 4 Za sene 

[10]67 
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Meşihât-ı Evkaf-ı Mustafa Beg eş-Şehr Tekye-i Badralı der-Kazâ-i Yenice-i 

Vardar 

Yevmî on akçe vazîfe ile Şeyh olan es-Seyyid Ömer fevt olup meşihât-i mezbûre 

mahlûl olmağla salâh-ı takvâ ile meşhûr ve müteʻârif olan sulehâdan Ebûbekir mahall ü 

müstehakk olmakla vazîfe-i muʻayenesiyle merkûma virilmek bâbında inâyet ricâsına Vardar 

Yenicesi kādısı İsmâʻîl zîde fazlehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 Za sene [10]67 

 

Zâviye-i Yenice Sultân der-Çal 

Şeyh Mustafa oğlı Ferruh arz-ı hâl edip Çal kazasında Medfun Yenice Sultân 

evlâdından olup meşrûtiyet üzere mutasarrıf iken babası fevt oldukta Muslı ve Hüseyin nâm 

kimesneler alup gadr itmeleriyle babası zâviyesini kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ 

itmegin zâviye-i mezbûre mahlûl olduğu vakî ise oğlu Ferruh’a virile deyü fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretleri işâretleriyle virilmek, fî 5 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Arabacı-başı İbrâhîm Ağa der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûrun yevmî üç akçe vazîfe ile mütevellîsi olan Zekeriya’nın hidmetinde 

kusûrı ve azlin îcâb ider hâli yoğiken âherden el-Hâcı İsmâʻîl hilâf-ı inhâ alub gadr itmegin 

refʻ olunup yine mezbûr Zekeriya’ya ibkâ ve mukarrer olmak bâbında inâyet ricâsına İstanbul 

kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 5 Za sene 

[10]67 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Has Oda-başı Hasan Ağa der-İstanbul 

Müteveffâ has oda-başı Hasan Ağa’nın evkāfına müşâhere câbîsi olan Hâlîl cemʻ 

eyledügi kiraları virmeyüp vakfa ziyade gadr itmegin refʻinden Ömer müstakīm ve dindâr ve 

mahall olmağla cibâyet-i mezbûr ber-mûceb-i şart-ı vâkıf üç akçe vazîfe ile mezbûra virilmek 

ricâsına mütevellî-i vakf arz itmegin mûcebince virilmek, fî 3 Za sene [10]67 

 

[s.58] Bukʻalık-ı Medrese-i Atabekiyye Civaniyye Maʻa Tevliyet der- Halep 

Zikr olunan medrese ve tevliyete mukaddemâ mutasarrıf olan Mevlânâ İbrâhîm 

Zekeriya’nın üzerinde iken oğlı Abdulkādire ferağgat edip askerî tarafından berât virilmekle 

mûcebince inâyet ricâ itmeğin fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretleri mezbûr Abdulkādir’e bukʻalık 

vechî üzere virile deyü işâret itmeleriyle virilmek, fî 7 Za sene [10]67 
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Kazâ-i Kayseriyye 

Kudüs-ü şerîf kazası pâyesiyle sâbıka Bosna kādısı olan Bağdâdi Mevlâna Ahmed 

Efendi zîde fezâilehûya Kayseriyye kazası Medine-i münevvere pâyesiyle tevcîh olunup 

yazılmıştır, fî Evâil-i zilkade sene [10]67 

 

Ağalık-ı Kalʻa-ı Pirivişka-yı Yeni der-Kazâ-i Kostaniçe der-Livâ-i Bosna 

Hâssa teberdârlardan Halîl rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl sunup Bosna serhaddinde 

Kostaniçe kadılıgında vâki‘  pirivişka kalʻa’sının yeni ağası Hasan fevt olup mahlûl olmağla 

kırk akçe ile virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin zikr olunan ağalık mezkûra kırk akçe ile 

virdüm deyü hatt-ı hümâyûn-ı saʻâdet-makrûn sâdır olmağla virilmek, fi 8 Za sene [10]67 

 

Cibâyet-i Sûvarî-i Evkaf-ı Abdüsselâm der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ Abdüsselâm evkāfından yevmî sekiz akçe ile câbî-i 

süvârî olan Siyâvuş nâ-mahall ve hidmetin ûhdesinden gelmege kādir olmaduğından 

Süleymân Çavuş her vechîle mahall ü müstehakk olmagın vazîfe-i mezbûr ile tevcîh olunmak 

bâbında Alim’ü-l ulemâ’ü-l mütebahhirin nazır-ı evkaf-ı mezbûr olan fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin arzı mûcebince virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

Teali-i Sure-i Mülk Evkaf-ı Hacı Memi der-mescid-i Mesîh Paşa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Mesîh Paşa mescidinde hacı Memi vakfından olup yevmî iki 

akçe vazîfe ile sure-i mülk kırâʻat iden Ahmed fevt olup mahlûl olmagın Abdullah her vechîle 

mahall ü müstehakk olmakla vazîfe-i muʻayanesiyle tevcîh olunup virilmek ricâsına İstanbul 

kādısı Ahmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı ber-Vechî Müteveffâ Hamza Kethüdâ der-İstanbul 

Abdullah arz-ı hâl sunup İstanbul’da vâki‘ camcı Ali mescidinde Hamza kethüdâ 

evkāfından berât-ı şerîf ile yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olup dahl olunmak îcâb ider hâli 

yoğiken âherden Mustafa alup dahl etmekle mukarrer olmak ricâ itmegin mûcebince ibkâ ve 

mukarrer olmak, fî 7 Za sene [10]67 

 

Kapudanlık-ı Hırsova 

Zikr olunan kapudanlık Bekir zîde kadrehûnun üzerinde olup hidmetinde kusûrı 

yoğiken âherden Osmân nâm kimesne hilâf-ı inhâ dahl itmekle elinde olan mâliye berâtı 
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mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak bâbında inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin mûcebince 

mukarrer olmak, fî 4 Za sene [10]64 

 

An-Cemâ‘at-i Kâtibân-ı Dîvân-ı Hümâyûn 

Mehmed 

Halîfe 

Veled-i 

Şaʻban 

Kâtib-i Divân 

15 

Mezbûrun fevtinden beş akçesi hazîne-mânde olup on akçesi dîvân-ı hümâyûn 

kâtibleri şâkirdlerinin emekdârlarından Mehmed Cidde? mahall ü müstehakk olmağla on akçe 

ulûfesiyle gedügi virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mescid-i Seydi Beg der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ Seydi Beg mescidinin tevliyeti yevmî beş akçe vazîfe [ile] mescid-i 

mezbûrun imâmı olan Ali’nin üzerinde iken defter-i hâkanî kâtiblerinden Ahmed Efendi alup 

hâlâ tevliyet-i mezbûrun hüsn-i ihtiyârıyla berâtın virüp kasr-ı yed itmekle ibkâ ve mukarrer 

olunmak ricâsına arz-ı hâl itmegin mûcebince virilmek, fî 20 L sene [10]67 

 

[s.59] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Fatıma Hâtûn der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Fatıma Hâtûn vakfında yevmî iki akçe vazîfe ile Gülpâre 

hâtûn meşrûtiyet üzere bir cüz-î şerîf Kur’ân idüp mutasarrıf iken fevt olup mütekarriz 

oldukdan bir ehl-i? sâlihe virilüp topkapusu dâhilinde Ahmed Paşa Câmiʻ-inde kırâʻat oluna 

deyü vakf-ı şart itmekle Seyyid Mehmed mahall ü müstehakk olmakla cihet-i mezbûra vazîfe-

i merkûme ile virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 6 Za sene [10]67 

 

Dizdârlık-ı Kalʻa-i Van 

Sâbıka Van’ın iç kalesi dizdârı olan Mahmûd ve Mehmed dizdâr-zâde olup Dergâh-ı 

âlî yeniçerilerinden seksen altıncı cemâʻatde yevmî yedi akçe ulûfesi hazîne-mânde olup 

babası gedügi olmağla zikr olunan dizdârlık hazîne-mânde olan ulûfesi bedeli yevmî yüz akçe 

ile tevcîh olunup azli îcâb ider hâli yoğiken Selmaslı İvaz nâm kimesne zikr olunan dizdârlığı 

alup dahl idüp gadr itmekle mezbûr Mahmûd’a ibkâ ve mukarer olmak ricâsına Van 



158 

 

beğlerbegisi Mehmed dâme ikbâlehû arz itmegin mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 7 Za 

sene [10]67 

 

Mü’ezzinlik-i Câmi‘-i Evkaf-ı Merhûm ve Mağfûr-lehâ İsmihân Sultân der- 

İstanbul 

Merhûm ve Mağfûr-lehâ İsmihân Sultân’nın At Meydânı kurbünde vâki‘ câmiʻ-inde 

yevmî beş akçe vazîfe ile mü’ezzin-i râbiʻ olan Ali Süleymân Mehmed bin Süleymân’a kasr-ı 

yed edüp hoş-hâl olmağla virilmek ricâsına üzerinde olup mütevellî-i vakf kıdvetü’l-emâcid 

ve’l-âʻyân Ahmed zîde mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

Enʻâm-hânlık-ı Müteveffâ Mihal Beg der-Edirne 

Medine-i Edirne de müteveffâ Mihal Beg vakfından yevmî beş akçe vazîfe ile enʻâm-

hân olan Mustafa fevt olup mahlûl olmağla Nurullah ehl-i Kurʻân ve mahall ü müstehakk 

olmağla zikr olunan enʻâm-hânlık vazîfe-i muʻayyenesiyle tevcîh olunmak bâbında inâyet 

ricâsına Edirne kādısı Hasan Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince mahlûlesi virilmek, 

fî 3 Za sene [10] 67   

 

 

Kapudanlık-ı Hırsova 

(   ) 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân 

Oda-ı 

Sânî 

Ömer 

Vefa 

6 

Hayme-i hâssa mehterânlarından ikinci bölükde yevmî altı akçe ulûfeye mutasarrıf 

olan Ömer Vefa fevt olup mahlûl olmağla emekdârlardan Mustafa Veli Eskicuma’ya iki akçe 

ile zümre-i mezbûra ilhâk olunup iki akçesi müstehakına terakkî ve iki akçesi hazîne-mânde 

olmak bâbında [inâyet] ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali 

Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı İmâm Mahmûd Efendi der-Câmiʻ-i İsmâʻîl Ağa der-

İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ İsmâʻîl Ağa Câmiʻ-i şerîfinde müteveffâ imâm Mahmûd Efendi 

vakfında baʻde’s salatü’l-asr yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân ve bir akçe vazîfe ile ihlâs-hân 

olan Abdulrâhman bin Ali okumağa iktidâr olmamakla Siyâvuş bin Abdullah mahall ü 

müstehakk olmağın tevcîh olunup berât ricâsına mütevellî-i vakf Yûsuf’un arz-ı mûcebince 

virilmek, fî 8 Za sene [10] 67 

 

Kethüdâlık-ı Sebze Hâne 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-âkran (   ) zîde kadrehû’nun üzerinde olmağla mukarrer ricâ 

itmegin mukarrer olmak, fî 5 Za sene [10]67, Ser-bevvâbîn Selim Ağa. 

 

[s.60] Ağalık-ı Kalʻa-ı Pirivişka der-Kazâ-i Kostaniçe der-Livâ-i Bosna, ba-Hatt-ı 

Hümâyûn 

Teberdâran-ı Hâssa emekdârlarından Halîl rikâb-ı hümâyûna arz-ı hâl sunup Bosna 

serhaddinde Kostaniçe kādılığında vâki‘  Pirivişka kalʻasının farisan ağası olan Hasan 

Mehmed fevt olup ağalığı mahlûl olmağla yevmî otuz akçe ağalık kendüye virilmek bâbında 

inâyet ricâ itmegin zikr olunan farisan ağalığı yevmî kırk akçe ile hatt-ı hümâyûn saʻâdet-

makrûnla virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

Mahmiyye-i Selânik’de vâki‘ miri çeşmelerin suyolcusu olup Selânik-i mukatâʻatı 

malından yevmî beş akçe vazîfeye mutasarrıf olan Ahmed’in hidmetinde tekâsül ve 

ihmâliüzere olduğundan maʻada suyolculuk hidmetine vukuf [ve] şûʻurı olmayup hidmeti 

mezbûre muʻattal kalmağla refʻ olunup yerine Petre her vechîle mahall ü müstehakk olmağla 

vazîfe-i muʻayyenesiyle tevcîh olunmak ricâsına akzâ-i kuzâti’l-müslimîn Selânik kādısı 

Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 9 L sene [10]67 

 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Yaʻkūb Paşa der-Selânik 

Zikr olunan tevliyet (   ) üzerinde iken âherden Ahmed nâm kimesne alup vakfa gadr 

ve mürtezikaya şetm itmekle elinde olan berât mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak bâbında 

istidʻâ-ı inâyet itmekle arz-ı hâlî mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 11 Za sene [10]67 
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Şâkirdlik-i Mukata’a-ı Mensûhât 

Erbâb-ı kalemden Ataullah ehl-i kalem olup müstehak-ı inâyet olmağla zümre-i 

mezbûrede şâkirdlik hidmetinde istihdâm olunmak bâbında sâbıka baş defterdâr olan İbrâhîm 

Paşa tarafından kalem-i mezbûrede istihdâm olunmasına dîvân111 terekesine virilmekle 

mûcebince inâyet ricâ itmegin istihdâm olunmak, fî 9 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Ayşe Hâtûn der-kurb-ı Hoca Paşa der-İstanbul 

İstanbul’da Hoca Paşa kurbünde Ayşe Hâtûn vakfına mütevellî olan Ahmed terk-i 

hidmet edüp Mustafa mahall ü müstehakk olmağla İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

Cüz-hânlık der-Câmi‘-i İsmehân Sultân der- İstanbul 

İsmehân Sultân evkāfından rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile vakt-i subh’da bir cüz-î 

şerîf tilâvet iden Ali Süleymân hâlâ Hüseyin Osmân’a kasr-ı yed idüp mahall ü müstehakdır 

deyü evlâdı vakıfeden Ahmed zîde mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 5 Za sene 

[10]67 

 

Topçu-başılık-ı Kalʻa-i Selânik 

Zikr olunan Topçu-başılık Yûsuf’un üzerinde ve hidmetinde mücd ü sâʻî ve kalʻa-i 

mezbûr neferi kendüden hoşnud iken kalʻa-i mezbûrun topçuları kethüdâsı olan Ali İlyâs 

hilâf-ı inhâ topçu-başılığı alup berât ettirüp Yûsuf’a gadr itmekle zikr olunan topçu-başılıgı 

mukaddema mutasarrıf olduğu yevmî dokuz akçe yeniçerilik ulûfesi hazîne-mânde idüp ve bu 

âna gelince hıyânet-i zuhûr itmeyüp neferin hüsn-i zindegâne üzerine olmağla ibkâ ve 

mukarrer olmak ricâsına Vardar Kalʻa’sı dizdârı olan İbrâhîm arz itmegin hilâf-ı inhâ virilüp 

gadr olmağla ibkâ ve mukarrer olmak, fî 12 Za sene [10] 67 

 

Cüz-hânlık-ı Tavâşî Hasan Ağa Hazînedar Koca Mehmed Paşa der-İstanbul 

Koca Mehmed Paşa hazînedarı olup tavâşî Hasan Ağa’nın rûhiyçün İsmehân Sultân 

Câmiʻ-i şerîfinde tilâvet olunan cüzlerinden yevmî iki akçe vazîfe ile vakt-i subh’da bir cüz-î 

şerîf tilâvet iden Ali Süleymân hâlâ Hüseyin Osmân’a kasr-ı yed edüp inâyet ricâsına evlâdı 

vâkıfeden mütevellî olan Ahmed’in arzı mûcebince virilmek, fî 5 Za sene [10] 67 

                                                 

111 Metinde sehven mukarrer yazılmıştır. 
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[s.61] An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Dergâh-ı âlî 

Mehmed 

Abdulrâhman 

14 

Mezkûr fevt olup mahlûl olan on dört akçe ulûfesinin Hüseyin kendüye virilmek ricâ 

itmegin mezbûr emekdâr olmağla beş akçe ile gedügi tevcîh olunup dokuz akçesi hazîne-

mânde olmak üzere virilmek, fî 8 Za sene [10] 67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Ayşe Hâtûn der-kurb-ı Hoca Paşa der-İstanbul 

Mütevellî olan Ahmed terk-i hidmet idüp yeri hâlî ve hidmeti mu’attal kalmağla 

Mustafa her vechîle mahall ü müstehakk olup tevliyetin ûhdesinden gelmeğe kādir olmağla 

İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi arzı mûcebince virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Evkaf-ı Sultân Bâyezîd Hân Bâb-ı Edirne der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul hısnı evvâbından Edirne kapusu haricinde Medine-i hazret-i Ebâ 

Eyyûb Ensârî sınırunda vâki‘ mekabir-i müslimîn haffarına kazma ve kürek vazʻ itmek içün 

merhûm ve mağfûr-leh Sultân Bâyezîd Hân binâ eyledügi zâviyede zâviye-başı olan Ümmî 

Şeyh Mehmed fevt olup mahlûl olmağla zâviye-i mezbûrede merkûm Ümmî Mehmed dede 

mukâddem Şeyh olan Hasan’nın Sulbî-oğlı Şeyh Mustafa mahall ü müstehakk olmağla 

zâviye-i merkûm virilmek ricâsına Eyyûb kādısı Mevlânâ Abdullah Efendi arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 9 Za sene [10]67 

 

Nâzırlık-ı Evkaf-ı Kara-bâlî der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ müteveffâ kara-bâli evkāfında yevmî üç akçe vazîfe ile nâzır olan 

umdetü’l-ulemâi’l-izâm Mehmed Efendi ibn Abdulrâhman’ın hidmetinde kusûrı ve azlin îcâb 

ider hâli yoğiken âherden diğer Mehmed hilâf-ı inhâ ile alup gadr ve taʻaddî itmegin mûmâ-

ileyh Mehmed Efendi’ye ibkâ ve mukarrer kılınmak bâbında inâyet ricâsına İstanbul kādısı 

Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 9 Za 

sene [10]67 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Muhâsebeci Şaʻbân Efendi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ müteveffâ muhâsebeci Şaʻbân Efendi’nin vakfına yevmî 

üç akçe ile câbî olan Hüseyin nâm kimesne iki senedir vakfın mesâlihin görmeyüp kendünün 

hevesinde olup gadr ve taʻaddî eyledügi ecilden refʻ olunup yerine Abdullah Halîfe mahall ü 
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müstehakk olduğu ecilden tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i vakf Eyyûb’ün 

arzı mûcebince virilmek, fî 11 Za sene [10]67 

 

Mahmiyye-i Selânik’de vâki‘ Miri çeşmeleri suyolcısı olup Selânik mukâtatı malından 

yevmî112 beş akçe vazîfeye mutasarrıf olan Ahmed hidmetinde tekâsül ve ihmâl üzere 

olduğundan maʻada suyolculuk hidmetine vukuf ve şûʻurı olmayup hidmeti mezbûre muʻattal 

kaldığından refʻ olunup yerine Petre her vechîle hidmeti merkûmun ûhdesinden gelmeğe 

kādir olmagın vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek ricâsına Selânik kādısı Ahmed Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 9 L sene [10] 67 

 

 

[s.62] Tevliyet-i Orta Câmiʻ-i Yeniçeriyan-ı Dergâh-ı âlî der-İstanbul 

Sâbıka sekbân-başı olan iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Ali Ağa dâme mecdehû arz-ı 

hâl itmegin ocak-ı merzbûrun âkdemi ve vâcibü’r-riʻâye emin ve müstehakk olmagın tevliyet-

i mezbûr kendüye virilmek ricâ itmegin vech-î meşrûh üzere virilmek, fî 4 Za sene [10] 67 

 

 

Medrese-i Bağdadiyye-i Kübrâ der-Maraş 

Medrese-i mezbûrenin müderrisi olan (   ) nâ-müstehakk olup tedrise kādir olmamak 

ile refʻ olunup yeri ehil ve müstehakk ve tedris ve ifadeye kādir olan kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Ahmed Efendi ehl-i ilm olmağla bukʻalık vechî üzere virilmek, fî 11 Za 

sene [10] 67 

 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvabân-ı Dergâh-ı âlî 

Mehmed 22 

Abdurrahman  

14 

Mezkûrun fevtinden gedügi kendüye verilmek bâbında istid‘â-yı inâyet itmegin 

mezbûr emekdâr olup müstehak-ı inâyet olmağla beş akçe ile gedügi tevcîh olunup dokuz 

akçesi hazîne-mânde olmak üzere virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

                                                 

112 Metinde mükerrerdir. 



163 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mehmed Beg el-Hamzavi der-hazret-i Eyyûb Ensârî 

Ebû’s-su‘ûd-zâde Ahmed Efendi arz-ı hâl sunub zikr olunan vakfın mütevellîsi olan 

Mehmed nâm kimesne alup dahl itmekle mezbûrun refʻinden yevmî beş akçe vazîfe ile 

kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Za sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Ahmed 

Yevmî  

20 

Mezkûr Hân hazretlerinin küçük hazînedarı olup Macar muharebesinin müjdesi haberi 

ile gelmegle hidmetde bulunduğından mutasarrıf olduğu ulûfesine yigirmi akçe terakkî virilüp 

mahalline kayd olmak, fî 10 Za sene [10]67 

 

Dergâh-ı âlî müteferriklarından olan Sübhân Gāzî ağanın Kefe iskelesinden havale 

olunup mutasarrıf olduğu (   ) akçe ulûfesin ümenâdan alınmak mümkün olmadığından yine 

Kefe aklâmından olan penc-i diğer mukatası malından tebdil olunmak ricâsına bi’l-fiʻil Kırım 

Hân’ı olan cenâb-ı emâret-me’âb Mehmed Giray Hân dâmet-me‘âliyehû hazretleri arz 

itmeleriyle penc-i diğer mukataasından tebdil olunmak üzere virilmek, fî 10 Za sene [10]67 

 

 

Bi’l-fiʻil Kırım Hân’ı olan cenâb-ı emâret-me’âb Mehmed Giray Hân dâmet-

me‘âliyehû hazretleri Âsitâne-i sa‘âdet medâra arz gönderüb vilâyet-i Kırım’da şirin 

beglerinden olan mengli Giray Beg on binden ziyade asker ile uğur-ı hümâunda hidmet edüp 

ebâ-an-ced cümle beglerin yarar ve nâmdarı olduğundan inâyet ricâsına arz itmegin mûmâ-

ileyh Kefe’de mutasarrıf olduğu elli akçesine yalnız otuz akçesi terrakkî olunup seksen akçe 

ile müceddeden tevcîh olunmak, fî 10 Za sene [10]67 

 

 

Mukātaʻacılık-ı İstanbul 

Zikr olunan mukātaʻacılık Âsitâne-i sa‘âdet medârda bi’l-fiʻil baş-tezkireci olan 

Abdülbâkī Efendi zîde kadrehû’ya verilüp sâbıka mukātaʻa-i mezbûra mutasarrıf olan erbâb-ı 

kalemden Mustafa Efendi zîde [kadrehû] mahall ü müstehakk olmağla inâyet ricâ itmegin 

kemâkan ibkâ ve mukarrer olmak, fî 14 Za sene [10]67 
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[s.63] Medrese-i Veled Beg der- Mağnisa 

Medrese-i mezbûrenin tevliyeti dahi yine müderris olan kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Mahmûd Efendi’ye fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 10 Za sene [10]67 

 

Şâkirdlik-i Mukata’a-ı Mensûh 

Erbâb-ı kalemden Âtaullah ehl-i kalem olmagla defterdâr İbrâhîm Beg tarîkinde 

zümre-i mezbûrede istihdâmı içün dîvân tezkiresi virilmekle mûcebince inâyet ricâ itmegin 

zümre-i mezbûrede istihdâm olunmak, fî 9 Za sene [10] 67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Çaşnigir-başı Kaye-i Karapınar der-Kazâ-i Dimetoka 

Ahmed arz-ı hâl sunup vakf-ı mezbûra mutasarrıf olanlar evlâd-ı zükuru kalmayup 

âherden (   ) nâm kimesne mutasarrıf olup mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ edüp mahlûl olmağla 

mutasarrıf olduğu on akçe dergâh-ı âlî müteferrikalığı ulûfesi hazîne-mânde olmak üzere 

tevliyet-i mezbûr kendüye virilmek bâbında istid‘â-yı inâyet itmegin mutasarrıf olduğu on 

akçe müteferrikalık ulûfesi hazîne-mânde olmakla mukabelesinde tevliyet-i mezbûre virilmek, 

fî 8 Za sene [10]67 

 

Mukaddema dergâh-ı âlî müteferrikâlarından olup otuz akçe ulûfesi olan Beşir Ağa 

mutasarrıf olduğu ulûfesin Ermeniyân haracından almak üzere muhâsebeye kayd ittirüb eline 

mâliye tarafından berât virilmekle hâlâ cizye malı umûm üzere hazîne-mânde olmak fermân 

olunmagın mezkûrun muhâsebede kaydı olmayup küçük rûznamçeden görüle deyü duʻâ-gûyî 

yoklamasına memur olub Âsitâne-i sa‘âdetde sâbıka baş derfterdâr olan Ali Paşa hazretleri 

derkenar itmeleriyle küçük rûznamçede otuz akçe müteferrikâlık ulûfesi Ermeni cizyesinden 

tamamen almak üzere tebdîl olunduğu derkenar olunmağla hâlâ (...?) tebdîl ile mukarrer ol 

deyü virilmek, fî 7 Za sene [10]67 

 

 

Medrese-i Yıldırım Hân der-Balıkesri 

İbrâhîm Efendi üzerinde iken âhere virilmekle fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 11 Za sene [10] 67 

 

 



165 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Muhâsebeci Şaʻbân Efendi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ müteveffâ muhâsebeci Şaʻbân Efendi vakfına yevmî üç 

akçe vazîfe ile câbî olan Hüseyin nâm kimesne iki senedir vakfın mesâlihin görmeyüp kendü 

heva-vü hevesinde olup gadr ve taʻaddî eyledügi ecilden refʻ olunup yerine Abdullah Halîfe 

mahall ü müstehakk olduğu ecilden tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i vakf 

Ebûbekir arzı mûcebince virilmek, fî 11 Za sene [10]67 

 

Merhûm ve mağfûr-leh ebû’l-feth Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû mahrûse-i 

İstanbul’da vâki‘ câmiʻ-i şerîfleri evkāfında yevmî beş akçe [ile] duʻâ-gûyî vazîfesine 

mutasarrıf olan Ahmed fevt oldukdan vazîfe-i merkûm vakf-ı mânde olmagın Mûsâ ehl-i ilm 

ve sâlih olup fakirü’l-hâl ve kesîrü’l-iyâl olmağla merkûm istihdâm olunup tevcîh olunmak 

bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i vakf Mehmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

10 Za sene [10] 67 

 

Livâ-i Erciş 

Sâbıka livâ-i mezbûra mutasarrıf olan Zeynel Beg Van kalʻasına iki bin keyl buğdayı 

senede virmek şartıyla tevcîh olunup vech-i meşrûh üzere yazılmak, fî 10 Za sene [10]67 

 

[s.64] Zâviyedârlık-ı Evkaf-ı Yahya Kethüdâ Vâki‘ Kazâ-i Kasımpaşa Tâbiʻ-i 

Galata 

Zâviye-i mezkûra mâliye berâtı ile mutasarrıf olan Mehmed’in üzerinde iken Bâlî-zâde 

Efendi şeyhü’l-islâm iken imâmetinde? hilâf-ı şart-ı vâkıf medreselikle âhere virilmekle 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle yine şart-ı vâkıf üzere mezbûra kemakân ibkâ 

ve mukarrer olmak, fî 12 Za sene [10]67 

 

İhlâs-hânlık-ı Evkaf-ı Gāzî Yahyâ Paşa der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile ihlâs-hân olan Meryem Hâtûn bint Mustafa fevt olup mahlûl 

olmağla Sulbî-oğlı Mehmed talib-i ilm [ve] mahall ü müstehak olmağla virilmek ricâsına 

mütevellî-i vakf İsmâʻîl arz itmekle mûcebince virilmek, fî 11 Za sene [10]67 

 

Müteferrikalık-ı Dergâh-ı âlî 

Temriz Ali 

Nâm     Nâm 
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Kırım Hânı Mehmed Giray Hân hazretlerinin Kağalgayı Sultân âdemlerinden olup 

uğur-ı hümâyûnda sebk eden hidmet mukabelesinde mezkûrlara dergâh-ı âlî müteferrikalığı 

ihsân olunmak ricâsına pâye-i serîr-i âʻlâya arz eyledikleri telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn-ı 

sa‘âdet-makrûnla yigirmişer akçe ile müteferrikalık virilmek, fî 12 Za sene [10]67 

 

Müteferrikalık-ı Dergâh-ı âlî 

Kaplan 

Mirza 

Cenâb-ı emâret-me’âb bi’l-fiʻil Kırım Hân’ı olan Mehmed Giray Hân ile uğur-ı 

hümâyûnda yoldaşlıkda bulunup emekdâr olan mezkûr kaplan mirzayı müteferrikalık ihsân 

olunmak ricâsına pâye-i serîr-i âʻlâya arz eyledükleri telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn-ı 

sa‘âdet-makrûnla yigirmi akçe ile müteferrikalık virilmek, fî 12 Za sene [10]67 

 

Müteferrikalık-ı Dergâh-ı âlî 

Bölük-şe? 

Cenâb-ı emâret-me’âb bi’l-fiʻil Kırım Hân’ı olan Mehmed Giray Hân dâmet-

me‘âliyehû hazretleri ile uğur-ı hümâyûnda yoldaşlıkda bulunup emekdâr olan mezkûr bölük-

şe’ye müteferrikalık ihsân olunmak ricâsına pâye-i serîr-i âʻlâya arz eyledükleri telhîs 

olundukda hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla yigirmi akçe ile müteferrikalık virilmek, fî 12 

Za sene [10]67 

 

Livâ-i Kastamonu 

Sâbıka Anadolu beglerbegisi Mehmed dâme ikbâlehûya ber-vechî arpalık livâ-ı 

mezbûrı nezâret-i meʻâdîn ile hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla sene-i sebʻa ve sittîn ve elf 

zilkadesinin on beşinci gününden yazılmıştır, fî Evâsıt-ı Za sene [10]67 

 

Müteferrikalık-ı Dergâh-ı âlî 

Hasan  Mustafa  Ali 

Nâm Nâm Nâm 

Cenâb-ı emâret-me’âb bi’l-fiʻil Kırım Hân’ı olan Mehmed Giray Hân dâmet-

me‘âliyehû hazretleri ile uğur-ı hümâyûnda yoldaşlıkda bulunup emekdâr olan mezkûran 

Hasan ve Mustafa ve Ali müteferrikalık ihsân olunmak ricâsına pâye-i serîr-i âʻlâya arz 

eyledükleri telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla yigirmişer akçe ile 

müteferrikalık virilmek, fî 12 Za sene [10]67 
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[s.65] Cenâb-ı emâret-me’âb bi’l-fiʻil Kırım Hân’ı olan Mehmed Giray Hân dâmet-

me‘âliyehû hazretleri ile uğur-ı hümâyûnda yoldaşlıkda bulunan aşiret beglerinden İslâm 

Mirzâ’nın babası Murad fevt oldukda Kefe’de berât-ı şerîf ile mutasarrıf olduğu yevmî kırk 

akçe vazîfesin oğlı mezkûra müyesser olmamağla Kefe’de babası mezkûrun mutasarrıf 

olduğu vazîfesi mûmâ-ileyhe virilmek bâbında inâyet ricâsına arz eyledügi telhîs olundukda 

hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla virilmek, fî 21 Za sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Evkaf-ı Sultân Bâyezîd Hân Bâb-ı Edirne der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul hısnı evvâbından Edirne kapusu haricinde Medine-i hazret-i Ebâ 

Eyyûb Ensârî sınırunda vâki‘mekabir-i müslimîn haffarına kazma ve kürek vazʻ itmek içün 

merhûm ve mağfûr-leh Sultân Bâyezîd Hân tâbe serâhû evkāfından olub ber-vechî iştirâk 

zâviye-i mezbûra mutasarrıf olan Şeyh Mehmed ile Mustafa’nın üzerinde iken Ümmî Şeyh 

Mehmed fevt olup mahlûldür deyü hilâf-ı inhâ mukaddemâ Şeyh olan Hasan’ın oğlı Şeyh 

Mustafa alub dahl itmekle mütevellî temessüki mûcebince müteveffâ-i mezbûr Şeyh Ümmî 

Mehmed’in Sulbî-oğlı Mustafa zâviye-i mezbûrede babası hissesi kendüye virilmek ricâ 

itmegin babası zâviyesi olup hilâf-ı inhâ ile âhere tevcîh olunmağla mukaddemâ mütevellî 

temessüki virilmişken gadr olunmagın temessüki mûcebince mukarrer ve tevcîh olunmak, fî 

12 Za sene [10]67 

 

 

Muʻallimlik-i Mekteb-i Ali Paşa-ı Atîk Mahalle-i Kâtib Muslihiddin der-İstanbul 

Yevmî altı akçe vazîfe ile muʻallim-i mekteb olan Mustafa Çelebi hüsn-i ihtiyârıyla 

Abdülkādir’e kasr-ı yed idüp müstehakdır deyü vazîfe-i  merkûm ile tevcîh olunmak ricâsına 

İstanbul kādısı olan Mevlânâ Seyyîd Mehmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 23 N sene [10]67 

 

 

Dizdârlık-ı Kal‘a-i Pertek tâbiʻ-i Diyârbekir 

Zikr olunan kalʻa’da yevmî on iki akçe ulûfe ile dizdâr olan Rahmetullah fevt olup 

dizdârlığı mahlûldür deyü Mehmed Mustafa kendüye virilmek bâbında istid‘â-yı inâyet 

itmegin arz-ı hâlî mûcebince virilmek, fî 14 Za sene [10]67 
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Mukātaʻacılık-ı Avlonya 

Dîvân-ı Hümâyûn kâtiblerinden Mustafa Efendiye virilmiştir, fî 15 ZA sene [10] 67, 

Tâbiʻ Silahdar Ağa harem-i hümâyûn. 

 

Livâ-i Adilcevaz 

Begi Zülfikâr’ın üzerinde olmağla derûhde eyledügi senevi üç bin keyl buğdayın Van 

kuluna virilmek şûrutuyla kemâkân ibkâ ve mukarrer olunup mukarrer nâme virilmiştir, fî 13 

Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Hüsrev Kethüdâ der-İstanbul 

Tevliyet-i mezbûr yevmî on dokuz akçe müteferrikalık ulûfesi bedeli Seyyîd Osmân’a 

mukaddemâ tevcîh olunup üzerinde iken Seyyîd İsmâʻîl nâm kimesne alup dahl itmekle 

mezbûr Seyyîd Osmân’a gadr olmağla arz-ı hâlî mûcebince mukarrer olmak, fî 12 Za sene 

[10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Sultân Selim Hân der-İstanbul 

Tevliyet-i mezbûre kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân Mustafa zîde mecdehû müstakīm ve 

dindâr olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin nezaretlerinde olup iltimaslarıyla 

virilmek, fî 16 Za sene [10] 67 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Şaʻban 

Ahmed 

yevm: 

31 

Merkûm emekdâr vacibü’r-riʻâye olmağla Dervîş mahlûlunden on akçe terakkî 

virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin mezkûr Dervîş mahlûlunden on akçe terakkî virilmek, fî 10 

Za sene [10]67 

 

[s.66] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Recep Çelebi der-Câmiʻ-i Nişancı Paşa der-

İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Nişancı Paşa Câmiʻ-inde müteveffâ Recep Çelebi 

rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed’in hidmeti mezbûra iktidârı 
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olmamağla mahlûldür deyü Osmân her vechîle mahall ü müstehakdır deyü tevcîh olunmak 

ricâsına İstanbul kādısı Ahmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 24 L sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Yıldırım Hân der-Niğbolı 

Yıldırım Hân tâbe serâhû evkafı mütevellîsi olan Ömer refʻ olunup yerine bin [altmış] 

sekiz martı ibtidâsından tamamına degin zabt-ü rabtın vazîfe-i muʻayyenesiyle nâzır-ı evkaf 

iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 15 Za sene [10]67 

 

İstanbul’da ihtisâb çardağı mukātaʻası mahsûlünden almak üzere yevmî beş akçe 

vazîfesi olan Mehmed dede veled-i Osmân fevt olup vazîfesi mahlûl olmağın talebe-i ilm olan 

İsmâʻîl kendüye virilmek bâbında inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin mahlûl ise virilmek, fî 16 

Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Mehmed Beg der-Eyyûb 

Eyyûb’de vâki‘ Hamzâvi Mehmed Beg mescidinin mezbûr kürsi ve imâmı arz-ı hâl 

edüp evkaf-ı mezbûr mütevellîsi olan Mehmed umûr-ı vakf ile tekâʻudi olup kendüden 

hoşnud olmalarıyla tevliyet-i mezbûr muhâsebe de mezkûr Mehmed’in üzerinde olmağla ibkâ 

ve mukarrer olmak bâbında inâyet ricâ itmeleriyle mezbûr mürtezikânın muhtarı olmağla 

kaydın bozulmayub ibkâ olunub kâin mahalline şerh virile, fî 15 Za sene [10] 67 

 

 

An-Cemâʻat-i Nakkâşan-ı Hâssa tâbiʻ-i Ehl-i Hıref 

İbrâhîm   

Mahmûd  

Kethüdâ  

14 

Hâssa ehl-i hırefden olup zümre-i nakkâşandan yevmî on dört akçe ulûfeye mutasarrıf 

olan İbrâhîm Mahmûd kethüdâ fevt olup gedügi mahlûl olmağla yerine zümre-i mezbûre 

mülâzımı emekdârlarından İsmâʻîl Abdullah mahall ü müstehakk olmağla yevmî iki akçe ile 

zümre-i mezbûra ilhâk ve sekiz akçesi hazîne-mânde ve dört akçesi terakki olmak ricâsına 

bi’l-fiʻil iç hazînedar-başı iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Zülfîkâr Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 15 Za sene [10]67 

 



170 

 

Nezâret-i Evkaf-ı Mustafa Paşa der- Burusa 

Ulemâdan Mehmed zîde ilmihû arz-ı hâl sunup otuz seneden berü babası Mehmed el-

Hicazî vakf-ı mezbûra nâzır olup fevt olmağla mahlûlden mezbûr Mehmed’e tevcîh olunup 

mutasarrıfken Mahmûd nâm kimesne alup nizâʻ eyledikde mukaddemâ dîvân-ı hümâyûn da 

mezbûr Mahmûd ile murâfa‘a olunduklarında mezbûr Mehmed’e mukarrer ve tekrar berât 

itdürüp muhâsebe defterlerin üzerinde iken mezbûr Mahmûd yine berâtıyla hafiyyeten berât 

ibrâz eylemeğle mukarrer olmak ricâ itmegin evkaf-ı mezbûr akâratı İstanbul’da olup Burusa 

kādısı arz ve hilâf-ı inhâ ile virilüp ve mukaddemâ dîvân-ı hümâyûnda murâfa‘a’dan mezbûr 

Mehmed’e mukarrer oldukdan sonra mezbûr Mahmûd dâhî berât virüp nizâʻından kasr-ı yed 

itmegin tekrar şart-ı nizâʻ eylemegin mim-bad Mahmûd’un davası istimâʻ olunmamak üzere 

mezbûr Mehmed’e mukarrer olmak, fî 15 Za sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Müteveffâ Muhâsebeci Şaʻbân Efendi der- İstanbul 

Muhâsebeci Şaʻbân Efendi vakfına vazîfe-i muʻayyene ile kâtib olan Recep nâm 

kimesne vakfın hidmeti ile tekayyüd itmeyüp kendi hevâsınde olup hidmeti muʻattal kalmağla 

vakfa küllî gadr olmagın mezbûrun refʻinden Abdulgani’ye mahall ü müstehakkdır deyü 

virilmek bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i vakf Eyyûb arz itmegin mûcebince virilmek, fî 15 

Za sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Evvel 

Ömer 

Mustafa 

Yevm 

3 

Mezkûr dîvânda sofracı? olup emekdâr olmağla düşen mahlûlden iki akçe terakkî 

virilmek, fî 15 Za sene [10]67 

 

[s.67] Hitâbet-i Câmiʻ-i Evkaf-ı Ahmed Su-başı Kasaba-i Hırsofi der-Cezire-i 

Kıbrıs 

Kasaba-i Hırsofi’de müteveffâ Ahmed su-başı ihya eyledügi câmiʻ-inde yevmî yigirmi 

iki akçe vazîfe-i muʻayyene ile imâm ve hatîb olan Seyyid Ali fevt olup mahlûl olmağla 

imâmet ve hitâbet seksen akçe kâzadan munfâsıl olup Sâdât-ı kirâm olan Seyyid Mehmed bin 

Seyyid Ahmed mahall ü müstehakdır deyü virilmek bâbında inâyet ricâsına Hırsofi kādısı 
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Mevlânâ Abid Efendi arz eyledüği pâye-i serîr-i âʻlâya telhîs olundukda hatt-ı hümâyûna 

sa‘âdet-makrûnla virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Bab-ı Hümâyûn 

Veli 

Hersek 

5 

Mezkûrun fevtinden ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla emekdârlardan Mustafa Ahmed 

İslimiyye kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin üç akçe ile gedügi virilüp iki akçesi 

hazîne-mânde olmak, fî 11 Za sene [10]67 

 

Kethüdâlık-ı Dellalan-ı Küçük Bazaristan-ı Âtîk der- İstanbul 

Bundan akdem Murad Paşa’yı âtîk tevliyetin mukabelesinde sipâhilk ulûfesin hazîne-

mânde edüp tevliyet kendüye müyyeser olmayan Mustafa Halîfe ’ye tekrar ulûfesi 

mukabelesinden baz[ar]istan-ı âtikde küçük Dellalan kethüdâlığı virilüb üzerinde iken 

âherden dahl olunmağla ibkâ ve mukarrer olunmak bâbında istid‘â-yı inâyet itmegin ibkâ ve 

mukarrer olmak, fî 15 Za sene [10] 67 

 

İhlâs-hânlık-ı Evkaf-ı Abdüsselâm Beg der-İstanbul 

Abdi Halîfe arz-ı hâl edüp mahrûse-i İstanbul’da müteveffâ Abdüsselâm Beg vakfında 

yevmî üç akçe ile ihlâs-hân olup dîvân tarafından berât-ı şerîf ile üzerinde olup muhâsebeye 

kayd olunmak bâbında inâyet ricâ itmegin elinde olan berât mûcebince küçük evkaf defterine 

mahalline kayd olunmak, fî 11 Za sene [10]67 

 

 

Muʻallimlik-i Mekteb-i Mustafa Çavuş der-Eyyûb-i Ensârî 

Zikr olunan mekteb’de muʻallim-hân ve yine vâkıf-ı mezbûrun rûhiyçün üç vakt-i 

malumede bir buçuk akçe vazîfe ile eczâ hân olan Ömer Halîfe ibn Ahmed e[da]-ı hidmet 

idüp azl îcâb ider hâli yoğiken mütevellî-i vakf arz idüp bir sipâhinin bir mikdâr akçesin alup 

berât ettirüp murâfa‘a şer-i şerîf olduklarında mezkûr Ömer Halîfe’ye mahall ü müstehakk 

edâ-i hidmet eyledügi zâhir ve müteʻayyin olmagın kemakân ibkâ ve mukarrer olmak bâbında 

inâyet ricâsına Eyyûb kādısı Mevlânâ Abdullah Efendi arz itmegin mûcebince mukarrer 

olmak, fî 15 Za sene [10]67 
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Kitâbet-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Dergâh-ı âli çavuşlarının kâtibi olan Ahmed Çavuş hidmeti kitâbet ûhdesinden 

gelmeğe iktidârı olmaduğundan maʻada bu cânibde olmamağla yine zümre-i mezbûr 

emekdârlarından olup ehl-i kalem ve mahall ü müstehakk olan Mustafa Çavuş’a virilmek 

bâbında inâyet ricâsına iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim bi’l-fi’il Âsitâne-i sa‘âdetde çavuş-başı 

olan İbrâhîm dâme mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 Za sene [10]67 

 

Mukātaʻacılık-ı Burusa 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-âkran (   ) zîde kadrehû mahall ü müstehakk olub 

tezkire-i sâni Mehmed Efendi üzerinde iken mezbûr kasr-ı yed itmekle virilmek, fî 16 Za sene 

[10]67 

 

[s.68] Hitâbet-i Câmiʻ-i Evkaf-ı Kapu-ağası Mahmûd Ağa der-İstanbul 

İstanbul’da kapu-ağası Mahmûd Ağa Câmiʻ-inde yevmî dokuz akçe vazîfe ile hâtib ve 

ser-mahfil olan Mustafa celâ-yı vatan idüp hidmet muʻattal kalmağla mahlûl olup el-Hâcı 

Mustafa’ya hitâbet ve ser-mahfillik vazîfe-i muʻayyenesiyle tevcîh olunup virilmek bâbında 

inâyet ricâsına Bâbü’s-saʻâde Ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû 

arz eyledügi pâye-i serîr-i âʻlâya telhîs olundukda hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla 

virilmek, fî 15 Za sene [10]67 

 

Teâlî Sure-i Mülk Vakf-ı Hacı Memi Mescid-i Mesîh Paşa der-İstanbul 

Hacı Memi vakfından olup Mesîh Paşa mescidinde yevmî iki akçe vazîfe ile sure-i 

mülk kırâʻat iden Hamza fevt olup yeri mahlûl olmagın yerine Abdullah mahall ü müstehakk 

olmağla virilmek ricâsına İstanbul kādısı Ahmed Efendi arz itmekgin mûcebince virilmek, fî 

8 Za sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Hâbbazîn-i Hâssa 

Mehmed 

Hasan 

Usta-i 

Elekciyân 

Mezkûr âher dirlige çıkduğundan mutasarrıf olduğu ulûfesi mahlûl olamağla terâkki 

virilmek bâbında inâyet ricâsına arz-ı hâl idüp mezbûrun ulûfesinden üç akçe terâkki virilmek 

üçüncü bölükden İbrahim Himmet tabbâhâ, fî 17 Za sene [10]67 
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An-Cemâ‘at-i Hâbbazîn-i Hâssa 

Mehmed 

Hasan 

Usta-i 

Elekciyân 

Mezkûr âher dirliğinden çıkduğundan mahlûl olan ulûfesinden Usta Hüseyin bin 

Hasan kendü[ye] terakkî virilmek ricâ itmegin mezbûrun ulûfesinden iki akçe terrakkî 

virilmek, fî 17 Za sene [10]67 

[Derkenar: mezkûr Hüseyin Hasan’a sahihdir.] 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Yavaşca Mehmed Ağa der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ Yavaşca Mehmed Ağa evkāfına vazîfe-i muʻayyenesiyle mütevellî 

olan Abdülbâki’nin azli îcâb ider hâli yoğiken âherden Yâhya hilâf-ı inhâ alup gadr itmekle 

refʻinden mezbûr Abdülbâki’ye ibkâ ve mukarrer kılınup berât virilmek bâbında İstanbul 

Kâdısı Ahmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 17 Za sene [10]67 

[Derkenar: Ali Kethüdâ] 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Türbe-i el-Hâcı Ahmed der-İstanbul 

Üsküdar’da Hacı Ahmed türbesinde vakt-i subh’da yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î 

şerîf vakt-i subh’da iki akçe [ile] bir cüz-î şerîf dahi tilâvet eyleyen Ebû Bekir terk-i hidmet 

edüp Mustafa Halîfe’ye mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına mütevellî kā’im-

makām-ı olan Abdülbâkī arz itmegin mûcebince virilmek, fî 19 Za sene [10]67 

 

 

An-Cemâ‘at-i Tabbâhîn-i Hâssa tâbiʻ-i Matbah-ı Âmire 

[Bölü]k: 5 

Mehmed  

Mustafa  

2 

Tabbâhîn-i Hâssa şâkirdlerinden müteferrikadan yevmî iki akçe ulûfeye mutasarrıf 

olan Mehmed Mustafa fevt olup mahlûl olmakla zümre-i mezbûre emekdârlarından baş-

mülâzım olan Osmân Hasan Erzurum’a iki akçe ile gedügi virilmek ricâsına iftihârü’l-havâss 

ve’l-mukarrebîn Hâssa Kilârcı-başı Dâvud Ağa arz itmegin mûcebince virilmek, fî 17 Za sene 

[10]67 
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Şâkirdlik-i Defter-i Hâkanî 

Erbâb-ı kalemden Mustafa arz-ı hâl sunup ehl-i kalem olmağla defter-i hâkanî 

şâkirdiliği virilmek bâbında istid‘â-yı inâyet itmegin ulûfesiz ve tımârsız zümre-i mezbûrede 

istihdâm olunmak, fî 15 Za sene [10]67 

 

[s.69] Nakkâş-başılık-ı Hâssa tâbîʻ-i Ehl-i Hıref 

Hâlâ nakkâş-başılık hidmetinde olan Abdülbâkī refʻ olunup nakkâş-başılık hatt-ı 

hümâyûn-ı saʻâdet-makrûn ile müteveffâ nakkâş-başı oğlı Ahmed’e zikr olunan nakkâş-

başılık mahall ü müstehakk olmağla istihdâm olunmak, fî 21 Za sene [10]67 

 

Kitâbet-i Dîvân-ı Hümâyûn 

Ahmed Mehmed arz-ı hâl sunup ehl-i kalem olmağla dîvân-ı hümâyûn kitâbeti 

virilmek bâbında istid‘â-yı inâyet itmegin ulûfesiz ve tımârsız zümre-i mezbûrede istihdâm 

olunmak, fî 20 Za sene [10]67 

 

Vazîfe-i Müteveffâ Kılıç Ali Paşa 

Müteveffâ Kılıç Ali Paşa evkāfından yevmî on akçe vazîfeye mutasarrıf olan Seyyid 

Hasan fevt olup yeri hâlî kalmağla Sulbî-oğlı Abdülfettâh’a virilmek ricâsına fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretleri arz itmegin mûcebince virilmek, fî 17 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mustafa Çavuş der-kurb-ı Emir Buhâri der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûra mütevellî olan Mehmed’in hidmetinde tekâsüli ve vakfa gadr ve 

hıyaneti olmağla refʻ olunup vazîfe-i muʻayyenesiyle İsmâʻîl’e virilmek ricâsına akzâ-i 

kuzâtü’l-müslimîn İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 22 Za sene [10]67 

 

 

İhlâs-hânlık-ı Evkaf-ı Hoca Pîr-i der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûrda yevmî iki akçe vazîfe ile ihlâs-hân olan Mahmûd terk-i hidmet edüp 

yeri hâlî ve hidmeti muʻattal kalmakla refʻ olunup Hüseyin’e virilmek ricâsına akzâ-i 

kuzâtü’l-müslimîn İstanbul Kâdısı Mevlânâ Ahmed [Efendi] zîdet fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 22 Za sene [10]67 
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Cüz-hânlık-ı Mescid-i Camcı Ali der-vakf-ı Hâmza Kethüdâ der-İstanbul 

Mescid-i mezbûrda merhûm Hâmza kethüdâ evkāfından yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-

hân olan Mehmed Şaʻban kadı olup üç seneden berü hâli ve hidmeti muʻattal olmağla 

Mehmed Osmân’a virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi olan Abdi zîde kadrehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Za sene [10] 67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Ali Kethüdâ der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûra yevmî bir akçe vazîfe [ile] mütevellîsi olan İbrâhîm fevt olup yeri 

hâlî ve hidmet-i tevliyet muʻattal kalmağla mezbûr Mustafa’ya virilmek ricâsına İstanbul 

kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Za sene 

[10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k:21 

Mahmûd 

Hüseyin 

Saka 

10 

Mezkûr Mahmûd Hüseyin Saka fevt olup ulûfesiyle gedigi mahlûl olmağla Arslan 

Memi kendüye virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin dört akçe ile gedügi mezbûr Arslan 

Memi’ye virilüp altı akçesi hazîne-mânde olmak, fî 22 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Emîn Beg der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Emîn Beg vakfına yevmî bir akçe vazîfe ile mütevellî 

olan Recep’den şikâyet olunup refʻi bâbında fermân vârid olmağla refʻ olunup Hasan mahall 

ü müstehakdır deyü tevliyet-i mezbûr vazîfe-i mezkûresiyle virilmek bâbında inâyet ricâsına 

İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 

Za sene [10]67 

 

[s.70] Cüz-hânlık-ı Câmiʻ-i İsmihân Sultân der-İstanbul 

Merhûm ve Mağfûr-lehâ İsmihân Sultân tâbe serâhûnun At Meydânı kurbünde vâki‘ 

Câmiʻ-i şerîfinde rûhiyçün vazʻ olunup tilâvet olunan eczâʻlarından yevmî iki akçe vazîfe ile 

vakt-i subh’da bir cüz-î şerîf tilâvet iden Ali Süleymân hâlâ Hüseyin Osmân’a kasr-ı yed edüp 

mahall ü müstehakdır deyü tevcîh olunmak içün mütevellî-i kebîr-i olan iftihârü’l-emâcid 

ve’l-aʻyân Ahmed zîde mecdehû arz itmekle mûcebince virilmek, fî 5 Za sene [10] 67  
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Hazînedar Tavâşî Hasan Ağa der-Câmiʻ-i İsmihân Sultân 

der-İstanbul 

Yevmî iki akçe ile vakt-i subh’da bir cüz-î şerîf tilâvet iden Ali Süleymân kasr-ı yed 

edüp mahlûl olmağla Hüseyin Osmân mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına mütevellî-

i kebîr olan iftihârü’l-emâcid ve’l-aʻyân Ahmed dâme mecdehû arz itmekle mûcebince 

virilmek, fî 5 Za sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Hayyâtîn-i Hâssa Tâbiʻ-i Ehl-i Hıref 

Mahmûd 

Mustafa 

2 

Mezkûr fevt olup ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla zümre-i mezbûr mülâzımı 

emekdârlarından Emrullah Ali mahall ü müstehakk olmağla iki akçe ile zümre-i mezbûra 

ilhâk olunmak bâbında bi’l-fiʻil iç hazînedar-başı iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Zülfikâr 

Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Za sene [10] 67 

 

Nikâbet-i nân-ı Evkaf-ı İmâret-i Sinân Paşa der-Malkara 

Müteveffâ Sinân Paşa evkāfında yevmî iki akçe vazîfe ile Malkara’da vâki‘ imâret-i 

âmiresinde evlâd-ı utekādan nâkib-i nân olan Süleymân fevt olup ciheti mezbûre mahlûl 

olmağla müteveffâ-yı mezbûrun Sulbî-oğlı Ahmed mahall ü müstehak olmağla tevcîh 

olunmak ricâsına nâzır-ı evkaf fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin arzı ile virilmek, fî 4 Za 

sene [10] 67 

 

Kethüdâlık-ı Müstahfizân-ı Kalʻa-ı Erciş 

Erciş kalaʻsı hisârının kethüdâsı olan Ahmed âher dirliğe geçüp yevmî on beş akçe ile 

gedügi mahlûl ve hidmeti muʻattal kalmakla yine zümre-i mezbûr emekdârlarından Abdullah 

içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına kalaʻı mezbûrede müstahfizân ağası Ahmed 

zîde hıfzehû arz itmegin mûcebince virilmek (   )  

 

Kethüdâlık-ı Defter Maʻa Defterdarlık-ı Tımar der-Şam 

Harem-i hümâyûn’da teberdâran-ı hâssa’da imâm olan Mehmed Halîfe rikab-ı 

hümâyûna arz-ı hâl sunup on dokuz sene Harem-i hümâyûnda hidmet edüp emekdâr olmağla 



177 

 

taşra çıkdukda yollarıyla virilecek otuz akçe sipâhîlik ulûfesi mukabelesinde kayd-ı hayatla 

hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla tevcîh olunup müjde hükmi virilmek, fî 15 Za sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Oruç 

Emekdâr 

Yevm  

7 

Dergâh-ı mu’allâm çavuşlarından yevmî yedi akçe ulûfeye mutasarrıf olan Oruç 

emekdâr fevt olup mahlûl olmağla Osmân Abdullah emekdâr kendüye virilmek ricâ itmegin 

mahlûl ise mezbûra tevcîh olunmak, fî 20 Za sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Vakf-ı el-Hâcı Hürmüz ve Hânkah-ı Koca Mustafa Paşa der-

Rodoscuk 

Medine-i Rodoscuk’da vâki‘ el-Hâcı hürmüz vakfı ve Koca Mustafa Paşa vakfı olan 

Hânkahına şart eylediği zâviye-i mezbûr mahlûl olmağın Koca Mustafa Paşa Hânkah’ına şeyh 

olan kıdvetü’s-sulehâ-ü’s-sâlikin Seyyid Alaadin Efendi zîde takvuhû Üveys dede içün tarîk-i 

Celvetiyeden olup her vechîle mahall ü müstehak olduğın îlâm ve fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretleri arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Za sene [10]67 

 

[s.71] Muʻallimlik-i Mekteb-i Mustafa Çavuş Harc-ı Otakçılar Bab-ı Edirne der-

İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul hısn-ı evvabından Edirne kapusu harcından otakçılar nâm 

mevziʻîde vakîʻ müteveffâ Mustafa çavuş muʻallim-hânesinde yevmî dokuz akçe ile muʻallim 

ve dört akçe vazîfe ile nâzır ve dört buçuk akçe ile cüz-î şerîf tilâvet iden Ahmed 

mahlûlunden Ömer nâm kimesne kendüye tevcîh ittirüb lâkîn mezbûr Ömer nâ-ehl olup 

ûhdesinden gelmeğe kādir olmamağla refʻinden Halîl’e tevcîh olunup virilmek ricâsına nâzır-ı 

vakf İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

18 Za sene [10]67 

 

Devr-hânlık-ı Câmiʻ-i Müteveffâ Hafız Ahmed Paşa der-İstanbul 

İstanbul’da müteveffâ Hafız Ahmed Paşa Câmiʻ-inde yevmî iki akçe vazîfe ile devr-

hân ve yevmî iki akçe ile ferrâş-ı kenef olan Mehmed celâ-yı vatan edüp hidmeti muʻattal 

kalmakla Hasan İbrâhîm mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-
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mukarrebîn bi’l-fiʻil Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 18 Za sene [10]67 

 

İmâmet ve Kayyumluk Mescid-i Resm Ağa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ müteveffâ Resm Ağa mescidin de yevmî üç akçe vazîfe 

[ile] imâm ve bir akçe vazîfe ile kayyum olan Muslı fevt olup mahlûl olmağla Hasan içün 

mahall ü müstehakk olmağla tevcîh olunup virilmek ricâsına İstanbul kādısı Ahmed Efendi 

zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 18 Za sene [10]67 

 

Sâbıka Bâbü’s-saʻâde ağası olan Gazanfer Ağa evkafı mahsûlünden vakfiye-i 

ma‘mûlün-bihâsın zükûra altmış ve inasına kırk akçe şart ve tâʻyin eylemegin ber-mûcebi 

şart-ı vâkıf Afife Hâtûn bint Emine mahall ü müstehakk olmağın vakf-ı mezbûr vakfiye-i 

ma‘mûlün-bihâsın mûcebince yevmî kırk akçe vazîfe tevcîh olunup berât virilmek bâbında 

inâyet ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn bi’l-fiʻil Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin şart-ı vâkıf mûcebince virilmek, fî 20 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Hoşkâdem der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ müteveffâ Hoşkâdem evkāfının tevliyetine mutasarrıf olan İsmâʻîl 

mal-ı vakf-ı ekl edüp vakfa gadr itmekle mezbûrun refʻinden Ali kendüye virilmek bâbından 

inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin mahall ü müstehakk olmağla mezbûr Ali’ye virilmek, fî 20 

Za sene [10]67 

Cibâyet-i Evkaf-ı Pertev Paşa der-İstanbul 

Pertev Paşa vakfından vazîfe-i muʻayenesi ile câbî olan Mustafa bin Ebû Bekîr 

tevliyeti mezbûrı hüsn-i ihtiyâr ile diğer Mustafa’ya ferâğgat itmegin cibâyet-i mezbûre 

vazîfe-i muʻayenesiyle tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ 

Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 Za sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Şâkirdan-ı Kilerciyân-ı Hâssa 

Mehmed 

Yahya 

3 

Hâssa kiler şâkirdlerinden yevmî üç akçe ulûfeye mutasarrıf olan mezkûr Mehmed 

Yahya fevt olup zümre-i mezbûr emekdârlarından baş-mülâzım Mustafa İbrâhîm iki akçe ile 

gedügi virilüp bir akçesi dahi terakkî olunmak ricâsına hâssa kilârcı-başı iftihârü’l-havâss 
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ve’l-mukarrebîn Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Za sene 

[10]67 

 

Hitâbet-i Câmiʻ-i Bâlî Kethüdâ der-Nefs-i Yanya 

Nefs-i Yanya da vâki‘ Bâlî kethüdâ Câmiʻ-inde ıydeyn hâtibi olan Mevlânâ Şeyh 

Mehmed’in Yanya keferesi cizyesinden almak üzere yevmî üç akçe ulûfesi olup berât-ı şerîfle 

üzerinde ve hidmetinde kusûrı yoğiken evi ihrâk oldukda berât-ı zâʻi olmağla zâʻinden 

virilmek ricâsına Yanya kādısı Murad arz itmegin hazîne defterlerine nazar olundukda zikr 

olunan hitâbet yevmî on akçe vazîfe ile üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed olunmagın 

mûcebince zâʻinden virilmek, fî 23 Za sene [10]67 

 

[s.72] Hitâbet-i Evkaf-ı Şehid Mehmed Paşa Oğlı Müteveffâ Kasım Paşa der-

Kasaba-i Hafsa 

Vezîr-i â‘zam-ı sâbık şehid Mehmed Paşa oğlı müteveffâ Kasım Paşa rûhiyçün 

kasaba-i hafsada binâ eyledügi câmiʻ ve imâreti evkāfından kasaba-ı ruscukda vâki‘ akaratına 

yevmî beş akçe vazîfe ile Mehmed câbî olub yigirmi seneden mütecaviz edâ-ı hidmet edüp 

kusûrı yoğiken ecnebiden olup sâbıka câbî olan alîm Hüseyin nâm kimesnenin Mehmed 

nâmında zuhûr iden oğlı evlâd-ı utekādanım meşrûtmudur deyü kendü dâʻvi ve şirret edüp 

hilâf-ı inhâ berât ve zâbt itmekle câbî-i sâbık Mehmed’e gadr eyledüginden maʻada mal-ı 

vakf-ı113 zimmetinde olunduğuna itimat olunmamagın mezkûr Mehmed’e ibkâ ve mukarrer 

kılınup berât virilmek bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i kebir olan iftihârü’l-emâcid ve’l-

ekârim Ahmed dâme mecdehû arz itmegin mûcebince mukarrer olmak, fî 23 Za sene [10]67 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Câmiʻ ve İmaret Müteveffâ Şahabeddin der-Burusa 

Medine-i Filibe’de vâki‘ merhûm Şahabeddin Paşa câmiʻ ve imâretleri evkāfından 

mahrûse-i Burusa da vâki‘ olan evkāfına yevmî iki akçe vazîfe ile câbî olan Pîri hidmeti 

lâzımesin edâ itmeyüb Dervîş Ahmed bin Mehmed’e kasr-ı yed edüp mahall ü müstehakdır 

deyü tevcîh olunmak ricâsına mütevellî-i vakf Mehmed’in arzıyla virilmek, fî 17 Za sene 

[10]67 

 

 

                                                 

113 Metinde sehven mükerrer yazılmıştır. 
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Şâkirdlik an-Kâtibân-ı Dîvân-ı Hümâyûn 

Mehmed arz-ı hâl sunup ehl-i kalem olmağla ulûfesiz ve tımârsız şakirdlik virilmek, fî 

22 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mir Zeban-şâh Hâtûn der-kurb-ı Ayasofya-ı Sagir der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ Ayasofya-ı sagir kurbünde mir Zeban-şâh Hâtûn binâ eyledügi 

darü’l-hadîs-evkāfının yevmî beş akçe ulûfe ile mütevellîsi olan Halîl mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ 

edüb azli icâp itmekle refʻ olunup el-Hâcı Hüsrev mahall ü müstehakk olmakla vazîfe-i 

muʻayanesiyle tevcîh olunmak bâbında iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim hâssa bostancı-başı olan 

Ömer dâme mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 24 Za sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Câmiʻ-i Halet-oğlı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Halet-oğlı Câmiʻ-inde yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân 

olan Mehmed âher diyâra nakl itmegin İbrahim ibin eş-Şeyh Kasım her vecîhle mahall ü 

müstehakk olmağın cihet-i mezbûr vazîfe-i mezkûr ile tevcîh olunmak ricâsına İstanbul kādısı 

Mevlânâ Ahmed zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Za sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Bab-ı Hümâyûn 

Mahmûd 

Müslim-nev 

3 

Mezkûr fevt olup ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla emekdârlardan Mustafa kendüye 

virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin mahall ü müstehakk olmagla mûcebince virilmek, fî 25 Za 

sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Dizdâr-zâde Mehmed Efendi der-İstanbul 

Ramazân arz-ı hâl sunup bundan akdem Dizdâr-zâde Mehmed Efendi evkāfının 

tevliyeti üzerinde olup hidmetinde kusûrı yoğiken hilâf-ı inhâ Beşiktaş’da kapudan Sinân 

Paşa evkafı mütevellîsi olan Mahmûd Üsküb nezaretinde on bir akçe ulûfesi hazîne-mânde 

etdim deyü dahl itmekle mukarrer olmak ricâ itmegin sipâhîliği ile duʻâ-gûyîlik cem olmak 

memnu iken duʻâ-gûyî ulûfesine bedel olduğı dizdar-zâde tevliyeti Ramazâna mukarrer 

olmak, fî 25 Za sene [10] 67 
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[s.73]An-Cemâʻat-i Hâbbazîn-i Hâssa 

Mehmed  

Hasan 

Elekçiyân 

18 buçuk 

Hâbbazin-i hâssa’nın elekçiyânından yevmî on sekiz buçuk ulûfeye mûtasarrıf olan 

Mehmed Hasan âher dirliğe sakin olup gedügi mahlûl olmağın yine zümre-i mezbûre 

emekdârlarından Muslı nâma iki akçesi virilüp on buçuk akçe ulûfesi müstehakına terakkî ve 

altı akçesi hazîne-mânde olmak ricâsına hâssa kilerci-başı Dâvud Ağa dâme uluvvehû 

virilmek bâbında arz itmegin el-Hâcı İbrahim bölük-başıya virilen üç akçe dâhi on buçuk 

akçeye dâhil olup altı akçesi hazîne-mânde olmak, fî 22 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Sultâniyye der-Burusa 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla İstanbul’da altmış ile GevherHân Sultân 

medresesi müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin hoca-zâde Mevlânâ Seyyid (   ) 

Efendi zîde fezâilehûya Mûsıla-ı Süleymâniyye olmak üzere virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Gevherhân Sultân der-İstanbul 

Medrese-i mezbûre altmış ile Gazanfer Ağa medresesi müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Abdullah Efendi zâde Mevlânâ (   ) zîde fezâilehûya hareket-i misliyye 

ile virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Gazanfer Ağa 

Medrese-i mezbûre Beşiktaş’da dâhil ile Mûsıla-ı Sahn olmak üzere Sinân Paşa 

medresesi müderrisi olan müʻezzin-zâde Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi zîde fezâilehûya 

hareket-i misliyye ile virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Sinân Paşa 

Medrese-i mezbûre Çekmecede dâhil ile Abdüsselâm medresesi müderrisi olan 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Abdûlcelil Efendi zîde fezâilehûya ibtidâ açılan 

Mûsıla-ı Sahn kendüye olmak üzere hareket-i misliyye ile virilmek, fî 14 Za sene [10]67 
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Medrese-i Abdüsselâm 

Medrese-i mezbûre Edirne’de üç şerefeli medresesi müderrisi Abdullah Efendi zâde 

Mevlânâ Abdülrâhim Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olmakla verilmek, fî 14 Za sene 

[10]67 

 

Medrese-i Üç Şerefeli der-Edirne 

Medrese-i mezbûre Edirne de Câmiardı medresesi müderrisi Gümüş ayak-zâde 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ (   ) Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olmakla 

fazîletlü şeyhü’l-islâm işâretleriyle virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Câmi Ardı der-Edirne 

Medrese-i mezbûre dâhil ile Taşluk medresesinden maʻzûl olan kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Abdülhâlim Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olmağla verilmek, fî 14 

Za sene [10]67 

 

Medrese-i Aydın Paşa der-İstanbul 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmagın kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ (   ) Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olmağla hâric elli ile virilmek, fî 14 Za sene 

[10] 67 

 

Medrese-i Ahmed Çavuş der-İstanbul 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla kırkdan maʻzûl olup ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet 

olan114 Kürt Mevlânâ İsmaʻîl Efendi zîde fezâilehûnun tophânede Kılıç Ali Paşa vakfından 

mutasarrıf olduğu yirmi akçe ders-i ʻammlık vazîfesinin yanına vakf-ı mezbûrdan on akçe 

dâhi zam olunup medrese-i mezbûreye vazîfe olmak üzere mezbûra hâric elli ile şeyhü’l-islâm 

işâretleriyle virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

[s.74] Medrese-i Farisiyye der-Şam-ı Şerîf 

Medrese-i mezbûre yine Şam’da vâki‘ Nasıriye-i Civaniyye Müderrisi olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Seyyid Hüseyin Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olup 

                                                 

114 Sehven mukarer yazılmıştır. 
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müstehak-ı inâyet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hâric elli ile 

virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Nasıriye-i Civaniyye der-Şam-ı Şerîf 

Medrese-i mezbûre yine Şam’da vâki‘ Farisiyye müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olup müstehak-ı inâyet 

olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Mukaddemiyye der-Haleb 

Medrese-i mezbûre kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mehmed 

Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olup fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hâric 

elli ile virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Ahmed Beg der-Yenice-i Vardar 

Medrese-i mezbûre bukʻalık vechi üzere kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ 

Osmân Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olup fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

 

Medrese-i Ayn Ali der-Mağnisa 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fezâilehûya ehl-i ilm olup fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle hâric elli ile virilmek, fî 14 Za sene [10]67 

Nezâret-i Evkaf-ı Müteveffâ Hasan Ağa Vize der-Hüseyin Ağa der-Belasniçe 

Hersek sancağında Belasniçe nâm karyede binâ eyledigi câmiʻ-i şerîf ve hânın 

evkāfına yevmî sekiz akçe ile nâzır olan Mahmûd bin İskender mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ ve telef 

itmekle refʻ olunup yerine Ömer mahall ü müstehakk olmağla virilmek ricâsına sarây-ı cedîd 

ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 11 Za sene [10] 67 

 

Kastamonu’da kirpâs mukātaʻası mahsulünden almak üzere yevmî yigirmi beş akçe 

vazîfeye mutasarrıf olan Muslı kâtib miʻmârın vazîfe-i merkûme üzerinde iken âher dirliği 

vardır deyü hazîne-mânde çalınıp gadr olmağla istid‘â-yı inâyet itmegin mezbûrun âher dirliği 

olmayup hilâf-ı inhâ ile mutasarrıf olduğu vazîfesi refʻ olunup gadr olduğundan gayri hâlâ 
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Yorha? adası kalʻası ta’mîrinde kitâbet-i miʻmâr hidmetiyle gönderilmegle yigirmi akçe 

mukātaʻa-ı mezbûreden tevcîh ve mukabelesinde hazîne-mânde olacak mahlûlatından şerh 

virile deyü virilmek, fî 26 Za sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Rûznâmeci Mehmed Efendi der-Câmiʻ-i Monlâ 

Çelebi Kazâ-i Fındıklı Tâbiʻ-i Galata 

Müteveffâ rûznâmeci Mehmed Efendi vakfında yevmî iki akçe vazîfe ile vakt-i işrâk 

da Mahmiyye-i Galata muzâfâtından kasaba-i Fındıklı’da vakîʻ Monlâ Çelebi câmiʻ-inde bir 

cüz-î şerîf tilâvet iden Mehmed fevt olup Abdüllatif ibn Bâlî mahall ü müstehakk olmagın 

tevcîh olunmak ricâsına Galata kādısı Mevlânâ Abdülkâd[ir] Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 28 Za sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Câmiʻ-i Perizad Hâtûn der-Fındıklı der-Hâric-i Galata 

Zikr olunan câmiʻ-i şerîfde merhûme Perizad hâtûn rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i 

şerîfden bir cüz-î şerîf tilâvet iden Mehmed fevt olup yeri hâlî ve hidmeti muʻattal olmağla 

Ramazân-oğlı Hasan’a vakf-ı mezbûr mütevellîsi Abdullah Efendi arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 28 Za sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Câmiʻ-i Sehil Beg der-Vakf-ı Merhûme Dilgüşâ Hâtûn der-Kasaba-i 

Tophâne Tâbiʻ-i Galata 

Merhûme Dilgüşâ Hâtûn vakfında vakt-i zuhr’da Sehil Beg câmiʻ-i şerîfinde yevmî iki 

akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Mehmed fevt olup yeri hâlî ve hidmet muʻattal 

kalmağla Hüseyin oğlı Bâlî Çelebi içün mahall müstehakdır deyü virilmek ricâsına Galata 

kādısı Abdülkādir Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 28 Za sene [10]67 

 

[s.75] Kapucılık-ı Dergâh-ı âlî 

Mehmed 

Emekdâr 

Mezkûr emekdâr olmağla hâlâ Âsitâne-i sa‘âdete gelen Leh elçisinin iltimas ve 

ricâsıyla ibtidâ düşenden üç akçe kapuculuk virilmek, fî 25 Za sene [10]67 
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An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Mustafa Ramazân 

Emekdâr Emekdâr 

Mezkûran hâlâ Âsitâne-i sa‘âdete gelen Leh elçisinin iltimas ve ricâsıyla düşen 

mahlûlünden iki nefere ikişer akçe terakkî virilmek, fî 25 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı İne Beg der-Balıkesri 

Tevliyet-i mezbûr katʻ olunan ulûfesi mukâbelesinde Halîl’e tevcîh olunup on seneden 

mütecâviz tevliyet-i mezbûra mutasarrıfken âherden Ahmed nâm kimesne alup gadr itmekle 

ibkâ ve mukarrer olmak bâbında istid‘â-yı inâyet itmegin ulûfesine bedel olup gadr olmağla 

ibkâ ve mukarrer olmak, fî 26 Za sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Şâkirdan-ı Hâbbazîn-i Fodula 

Mustafa 

Mehmed 

Yevmî 

2 

Mezkûr fevt olup ulûfesi ile gedügi mahlûl olmağın zümre-i mezbûr emekdârlarından 

olup baş-mülâzım olan Halîl Süleymân’a iki akçe ile gedügi virilmek bâbında inâyet ricâsına 

iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Kilârcı-başı Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 23 Za sene [10]67 

 

Ağalık-ı Azebân-ı Kalʻa-ı Kili 

Kili kalʻası ağası olan Hüseyin arz-ı hâl edip zikr olunan ağalık üzerinde olup 

hidmetinde kusûrı yoğiken âherden Ebûbekir nâm kimesne hilâf-ı inhâ bir tarîkle alup küllî 

gadr itmekle ibkâ ve mukarrer olmak ricâ itmegin mûcebince mukarrer olmak, fî 27 Za sene 

[10] 67 

 

An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Hüseyin 

İvraçe 

Gılmân-ı Bahçe-i (   ) 

Yevm:  

15 
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Dergâh-ı âlî çavuşlarından olup sahib firaş ve alil olmağla mutasarrıf olduğu ulûfesiyle 

mütekâʻidlik ricâ itmegin mahall ü merhamet olmağla ulûfesiyle Tekfurdağın gümrüğünden 

mütekâʻid  kayd olunmak üzere virilmek, fî 22 Za sene [10] 67 

 

An-Cemâ‘at-i Şâkird-an-ı Tabbâhîn-i Hâssa 

Mehmed  

Hasan 

4 

Tabbâhîn-i hâssa şâkirdlerinden yevmî dört akçe ulûfeye mutasarrıf olan Mehmed 

Hasan fevt olup gedügi mahlûl olmağla yine zümre-i mezbûr emekdârlarından olup baş-

mülâzım olan Ramazân Abdülkerim Simâvi iki akçesi ile gedügi virilüp iki akçesi115 

müstehakına terakkî olmak bâbında hâssa Kilârcı-başı iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 27 Za sene [10] 67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Müteveffâ Gāzî Hüsrev Beg der-Sarâybosna 

Mahrûse-i Sarây’da müteveffâ Gāzî Hüsrev Beg evkāfının yevmî on akçe vazîfe ile 

kâtib olan Hasan fevt olup yerine evlâd-ı utekādan Mustafa mahall ü müstehakk olmağla 

vazîfe-i muʻayyene ve meşrûtası ile tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına nazır-ı evkaf olan 

Bâbü’s-saʻâde Ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

virilmek, fî 19 Za sene [10]67 

 

[s.76] Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Hürrem Beg der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da müteveffâ Hürrem Beg evkāfının mütevellîsi olan Osmân refʻ 

olunup yerine Caʻfer mahall ü müstehakdır deyü tevliyet-i mezbûr vazîfe-i muʻayanesiyle 

tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına nazır-ı evkaf iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Za sene 

[10] 67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Ağa Mustafa Paşa der-Tophâne 

Kazâ-i Tophâne’de vakîʻ merhûm ağa Mustafa evkāfına yevmî iki akçe vazîfe ile 

eczâ-hân olan Mehmed fevt olup mahlûl olmağla İbrâhîm mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına nâzır-ı vakf Muslı arz itmegin mûcebince virilmek, fî 28 Za sene [10]67 

                                                 

115 Metin de sehven mükerrer yazılmıştır. 
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Bukʻalık-ı Medrese-i Yakaçadır der-Kazâ-i Manavgad 

Manavgad kazâsında zâviye nâm karyede vâki‘ Yakaçadır medresesine bukʻalık üzere 

mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Hamza zîde fezâilehûnun berât-ı şerîf 

ile üzerinde olup kusûrı yoğiken âherden baʻzı kimesneler alup dahl itmekle askerî tarafından 

kendüye müceddeden tevcîh olunup berât virilmekle mûcebince inâyet ricâ itmegin fazîletlü 

şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâretleriyle zâviye-i mezbûr merkûm Hamza’nın üzerinde 

olmağla bukʻalık vechî üzere virilmek, fî 29 Za sene [10]67 

 

İmâmet-i Mescid-i Karye-i Ali Beg der-kurb-ı Küçük Çekmece 

Küçük Çekmece kurbünde Alibey köyi dimekle maʻrûf karyede vâki‘ Hânçerli? Sultân 

binâ eyledügi mescidin imâmı olan Receb bir töhmet ile müttehem olup firar edüp imâmeti 

mahlûl olmağla Mehmed Sâlih mahall ü müstehakk olmağla imâmet-i mezbûr vazîfe-i  

muʻayyene ve meşrûtası ile virilmek bâbında inâyet ricâsına mütevellî-i vakf Mehmed arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i Za sene [10]67 

 

Bukʻalık-ı Medrese-i Sultan Mehmed Hân der-Karye-i Gidevrek? Tâbiʻ-i Nahiye-

i Erzurum 

Erzurum nahiyesinde Gideverek nâm karyede vâki‘ Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû 

hazretlerinin vakf eyledükleri medresenin müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ es-Seyyid Ahmed zîde fezâilehûnun üzerinde iken âherden İbrâhîm nâm kimesne 

Anadolu kadı-askeri tarafından berât ile alup dahl itmekle Erzurum kādısı ibrâhîm Efendi zîde 

fezâilehû iʻlâm eyledüklerin arz-ı hâl itmekle fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

ber-vechî teʻkaüd bukʻalık vechî üzere verilmek, fî 29 Za sene [10]67 

 

Kitâbet-i Meremmât Sarây-ı Âtik 

Sarây-ı âtikde meremmât kâtibi olan Mehmed fevt olup kitâbeti mahlûl olmağla 

dergâh-ı âlî bevvâblarından beşinci bölükde yevmî on iki akçe ulûfesi olan İbrâhim nâm ehl-i 

kalem olmağla mutasarrıf olduğu kapucılık ulûfesi hazîne-mânde olup mukabelesinde 

müteveffâ-yı mezbûrun kitâbeti virilmek ricâsına kıdvetü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Sarây-ı 

âtik ağası Mercan Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virile ve ulûfesi hazîne-mânde 

ola deyü virilmek, fî 27 Za sene [10]67 
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An-Cemâʻat-i Hayyâtîn-i Hâssa tâbiʻ-i Ehl-i Hıref 

[Bölü]k:1 

Halîl 

Hüseyin 

5 buçuk 

Hayyâtîn-i Hâssa da birinci bölükde yevmî beş buçuk akçe ulûfeye mutasarrıf olan 

Halîl Hüseyin fevt olup gedügi mahlûl olmağla zümre-i mezbûre mülâzımı emekdârlarından 

Hasan Abdullah mahall ü müstehakk olmağla yevmî beş akçe ile zümre-i mezbûra ilhâk 

olunup buçuk akçesi hazîne-mânde olmak üzere hâssa hazînedar-başı olan iftihârü’l-havâss 

ve’l-mukarreb[în] (  ) 

 

[s.77] An-Cemâʻat-i Kâtibân-ı Dîvân-ı Hümâyûn 

Mehmed 

Halîl 

Kâtiban-ı 

Dîvân 

10 

Mezkûr Mehmed Halîl fevt olup ulûfesi mahlûl olmağla dîvân-ı hümâyûn 

kâtiblerinden Mehmed ehl-i kalem ve müstehakk-ı inâyet olmağla dört akçesi hazîne-mânde 

olup altı akçesi mezbûr Mehmed’e tevcîh olunmak, fî 29 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı el-Hâcı Mahmûd der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da el-Hâcı Mahmûd evkāfından yevmî yedi akçe [ile] mütevellî 

olan Mehmed’in hidmetinde kusûrı olduğundan tevliyet-i mezbûr kendüye virilmek ricâ 

itmegin arz-ı hâli mûcebince Abdurrâhman’a virilmek, fî 16 Za sene [10]67 

 

Defterdârlık-ı Mâliye-i Şam 

Açıktan yazılmıştır, fî 12 Za sene [10]67 

 

Rûznâmecilik-i Şam 

Açıktan verilmiştir, fî 12 Za sene [10]67 

 

Rûznâmecilik-i Haleb 

Hasan’a virilmiştir, fî 15 Za sene [10] 67 
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Mukata‘acılık-ı Burusa 

Sâbıka tezkireci olan Ahmed Efendi’ye virilmiştir, fî 29 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Ahmed Çavuş der-mahalle-i Kâtib Kâsım der-İstanbul 

İstanbul’da kâtib Kâsım mahallesinde vâki‘ merhûm Ahmed Çavuş vakfı olan 

menzilin yevmî buçuk akçe ile mütevellî[si] olan Abdulgani pîr ü ihtiyâr olup tevliyet-i 

mezbûre ûhdesinden gelmeğe iktidârı olmamağla refʻ ve yeri Mehmed’e tevcîh olunmak 

bâbında akzâ-i kuzâti’l-müslimîn İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Za sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Ümmü’l-veled Abdülâziz Efendi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ merhûm Ümmü’l-veled Abdülâziz Efendi vakfının 

mütevellîsi olan Halîl’in müteferrikâsı şikâyet edüp azli içün fermân sâdır olduğundan 

merkûm Halîl refʻ olunup Ali mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek 

bâbında akzâ-i kuzâti’l-müslimîn Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 29 Za sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Müstahfızân-ı Kalʻa-i Amed 

Diyârbekir kalʻası müstahfızânın cemâʻat kethüdâlığı tevcîh olunup istihdâm 

olunmasın ricâ itmegin mezbûr zümre-i mezbûrenin kethüdâlığı hidmetinde istihdâm olunmak 

üzere virilmek, fî 25 Za sene [10]67 

 

Şâkirdlik-i Kâtibân-ı Defter-i Hâkan-î 

Mehmed arz-ı hâl sunup defter-i hâkan-î kâtibleri şâkirdliği virilmek ricâ itmegin 

ulûfesiz [ve] timârsız defter-i hâ[ka]n-î şâkirdliği virilmek, fî 2 Za sene [10]67  

[Derkenar: Kethüdâ-ı (...?)] 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Nukûd-ı İbrâhîm Çelebi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ müteveffâ İbrâhîm Çelebi evkāfının nukûduna yevmî üç 

akçe vazîfe ile mütevellî olan Yûsuf nâm kimesne ihtiyâr ve pîr-ü fâni olmağla hidmeti 

tevliyetin ûhdesinden gelmeğe adem-i kudret izhâr edüp Mahmûd’a kasr-ı yed itmekle 

virilmek ricâsına vakf-ı mezbûrun nâzırı Mehmed’in arzı mûcebince virilmek, fî 26 Za sene 

[10]67 
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[s.78] An-Cemâʻat-i Kâtibân-ı Dîvân-ı Hümâyûn 

Veled-i 

Mehmed 

Sarı 

Amasiyye 

10 

Mezkûr fevt olup mahlûl olmağla ulûfesi gedügi dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinin 

emekdârlarından Mustafa sâka sekiz akçesi virilüp iki akçesi hazîne-mânde olmak üzere 

virilmek, fî 22 Za sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Mustafa 

Beg-zâde 

40 

Mezkûr fevt olup kırk akçesinden otuz akçesiyle müteferrikalık gedügi Mustafa 

Abdullah emekdâra virilüb üç akçe ihbârı Derviş’e yirmi yedi akçesi hazîne-mânde olmak 

üzerine virilmek, fî 8 Za sene [10]67 

 

Şâkirdlik-i Defter-i Hâkan-î 

Defter-i hâkan-î kâtibleri şâkirdlerinden İbrâhîm fevt olup şâkirdliği mahlûl olmağla 

yine zümre-i mezbûr emekdârlarından Osmân içün ehl-i kalem ve her vecîhle mahall ü 

müstehakdır deyü inâyet ricâsına hâlâ defter emîni kā’im-makām-ı olan kıdvet’ül-emâcid 

ve’l-aʻyân Ebûbekir Efendi zîde mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 8 Za sene 

[10]67 

 

[s.79] (BOŞ) 

 

[s.80] YEVMÜ’L-İSNEYN FÎ GURRE-İ ŞEHR-İ Zİ’L-HİCCETÜŞ-ŞERîFE 

SENE [10]67 

 

Kitâbet-i Esirân-ı Miri der-Tersâne-i Âmire nâm-ı diğer Zindân 

Mustafa’nın üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî Gurre-i Z sene [10]67 

 

Kitâbet-i Limân der-Tersâne-i Âmire 

Elvan-zâde üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî Gurre-i Z sene [10]67 
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Kitâbet-i Mahzen Tersâne 

Dârende Mehmed’in üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî Gurre-i Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Kılıç Ali Paşa der-Tophâne 

Tophânede vâki‘ Kılıç Ali Paşa evkāfına mütevellî olan Ali umûr-ı vakf ile tekâʻud 

üzere olmayup mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ edüp azli lâzım gelmegin refʻ olunup kıdvet’ül-emâcid 

ve’l-aʻyân Mustafa Ağa zîde mecdehû içün mahall ü müstehakdır deyü vâzife-i 

mu‘ayyenesiyle tevcîh olunmak ricâsına âlim’ül-ulema’ül mütebahhirîn fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin arzı mûcebince virilmek, fî Gurre-i Z sene [10]67 

 

Kapucılık-ı Dergâh-ı âlî 

Ahmed 

Emekdâr 

Mezkûr mahall ü müstehakk ve sezâvâr-ı âtıfet olmağla dergâh-ı âlî kapucıları 

zümresine ilhâk olunmak ricâsına cenâb-ı emâret-me’âb Kırım Hân’ı Mehmed Giray Hân 

dâmet-me‘âliyehû arz itmegin ibtidâdan beş akçe ile kapucılık virilmek, fî 2 Z sene [10]67 

 

Şâkirdlik-i Kâtibân-ı Defter-i Hâkan-î 

Erbâb-ı kalemden Mehmed arz-ı hâl sunup ehl-i kalem olmağla defter-i hâkan-î 

kâtibân-ı şâkirdliği zümresinde istihdâm olunmak ricâ itmegin ulûfesiz ve tımârsız defter-

hâne şakirdliği zümresinde istihdâm olunmak, fî 2 Z sene [10]67 

 

Kitâbet-i İcâre-i Tersâne-i Âmire 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hândan zîde kadrehûya virilmek, fî 4 Z 

sene [10]67 

 

Nezâret-i Evkaf-ı Müteveffâ Fâzullah Paşa der-Edirne 

Mahmiyye-i Edirne de müteveffâ Fâzullah Paşa evkafı imâretinin nezâretine evlâdiyet 

üzere yevmî on akçe vazîfe ile mutasarrıf olan Dervîş Mehmed fevt olup mahlûl olmağla yine 

evlâd-ı utekādan İbrâhîm bin Mustafa mahall ü müstehakk olmagın tevcîh olunmak bâbında 

inâyet ricâsına Edirne kādısı Hasan Efendi zîde fezâilehû arz itmegin şûrut-u vâkıf mûcebince 

virilmek, fî 2 Z sene [10]67 
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Kitâbet-i Evkaf-ı Hoşkâdem der-İstanbul 

İstanbul’da Hoşkâdem evkāfına yevmî üç akçe vazîfe ile kâtib olan Ali Süha zikr 

olunan kitâbet vazîfesini sülûken iki akçe ile berât ittirmekle yevmî üç akçe ile müceddeden 

tevcîh olunmak ricâsına mütevellî-i vakf İsmâʻîl’in arzıyla virilmek, fî 2 Z sene [10] 67 

 

[s.81] An-Cemâʻat-i Hâbbazîn-i Hâssa tâbiʻ-i Ehl-i Hıref 

Hasan 

Emekdâr 

Mezkûr emekdâr olup hidmeti bulunmağla terakkî ricâ itmegin mahall ü müstehakk 

olmağla bir akçe terakkî virilmek, fî 3 Z sene [10]67 

 

Kitâbet-i İsa Beg tâbiʻ-i Kazâ-i Kilis 

Kilis kazâsında vâki‘ müteveffâ İsa Beg evkāfının yevmî beş akçe vazîfe ile câbîsi 

olan Mustafa’nın vakfa hıyâneti olup edâ-i hidmet itmemekle refʻ olunup İbrâhîm mahall ü 

müstehakk olmakla nâzır-ı vakf sarây-ı cedîd ağası Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 2 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Hoşkâdem der-İstanbul 

İsmâʻîl arz-ı hâl sunup İstanbul’da vâki‘ Hoşkâdem mescidinin imâmı olup yevmî üç 

akçe vazîfe ile mütevellîsi iken zikr olunan tevliyeti âherden Ali nâm kimesne alup berât 

ittirüp dahl itmekle mukarrer olmak ricâ itmegin ibkâ ve mukarrer olmak, fî 2 Z sene [10]67 

 

Mü’ezzinlik-i Câmiʻ-i Evkaf-ı Behram Çavuş der-İstanbul 

Behram Çavuş Câmiʻ-i’nde yevmî beş akçe vazîfe ile mü’ezzin olan Mehmed fevt 

olup cihet-i evlâdına virilmek kanûn iken âherden İbrâhîm nâm kimesne hilâf-ı inhâ ile berât 

ittirüp oğlı Hüseyîn gadr itmegin cihet-i mezbûre vazîfe-i merkûm ile müteveffâ-yı mezbûrun 

oğlı Hüseyîn’e tevcîh olunmak ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi arzıyla oğlı 

Hüseyîn’e virilmek, fî 5 Z sene [10] 67 

 

An-Cemâʻat-i Müteferrikagân-ı Hâssa tâbiʻ-i Ehl-i Hıref 

Ramazân 

Himmet 

Yevm 

6 
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Hâssa ehl-i hıref müteferrikagânda yevmî altı akçe ulûfeye mutasarrıf olan Ramazân 

Himmet emekdâr olup mahall ü müstehakk olmağla kendü ulûfesinden beş akçe ile dergâh-ı 

âli kapucılığı virilüp bir akçesi hazîne-mânde olmağ ricâsına hâssa hazînedar-başı iftihârü’l-

havâss ve’l-mukarrebîn Zülfikâr Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 Z 

sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Muhsine Hâtûn der-İstanbul 

Zikr olunan evkāfın vazîfe-i muʻayyenesiyle mütevellî olan Abdülbâkī fevt olup 

tevliyet-i mezbûr mahlûl iken Osmân nâm kimesne bî-berât mutasarrıf olup mal-ı vakf-ı ekl-ü 

belʻ eylediğinden refʻi bâbında fermân sâdır olmağla Mehmed nâm kimesne mahall ü 

müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi arzıyla virilmek, fî 4 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Sâciye Fatıma Hâtûn der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Sâciye Fatıma Hâtûn evkāfının vazîfe-i muʻayyenesiyle 

mütevellî olan Mehmed hidmetinde tekâsül-ü olmagın refʻ olunup İbrâhîm içün mahall ü 

müstehakdır deyü tevliyet-i mezbûre vazîfe-i muʻayyenesiyle mezkûra tevcîh olunmak 

bâbında inâyet ricâsına akzâ-i kuzâti’l-müslimîn İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi zîdet 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Hâsekî Sultân der-Kudüs-i Şerîf 

Kudüs-i Şerîf’de vâki‘ merhûme Hâsekî Sultân tâbe serâhu evkāfının tevliyeti bin 

altmış sekiz senesi martı ibtidâsından sene-i mezbûre tamına değin vazîfe-i muʻayyenesiyle (   

) tevcîh olunup zabtı içün berât virilmek ricâsına Bâbü’s-saʻâde ağası iftihârü’l-havâss ve’l-

mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arzı mûcebince ruʻûs virilmek, fî 6 Z sene [10]67 

 

[s.82] Zâviyedârlık-ı Yaʻkūb Abdal der-Angara 

Mehmed arz-ı hâl sunup zikr olunan zâviye üzerinde iken âherden dahl olmağla ibkâ 

ve mukarrer olup ruʻûs virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 5 Z sene [10]67 

 

Üç yüz akçe kazâdan fâriğ olup sâbıka Edirne’de nâkibü’l-eşrâf olan Mevlâna Seyyîd 

Halîl Efendi Rum-elinde Prevadi nahiyesinde Kızılca-müsellemlerden çiftlik-i süle der-kurb-ı 

karye-i Tokurcınlı tâbiʻ-i mezbûr nâm-ı müsellem çiftliği senevi beş bin yüz akçe maktuʻı 

olup mûmâ-ileyh Seyyîd Halîl’e vazîfe olmak üzere tevcîh olunup berât-ı şerîf ile üzerinde 
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iken hazîne-mânde olmağla ulûfesi mukâbelesinde yine Rum-elinde kızılca-müsellem 

mukātaʻası rüsûmundan vazîfe virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin mûmâ-ileyh Seyyîd Halîl 

Efendi kazâdan fâriğ ve nekâbetden maʻzûl olup azlin ihtiyâr edüp sadat-ı kirâmdan olup ehl-i 

iyâl ve mahall ü merhâmet ve müstahakk-ı inâyet olduğu ecilden hazîne-mânde olan mezkûr 

karyede senevi beş bin yüz akçe mukātaʻası mukabelesinde kızılca-müsellem mukātaʻasından 

yevmî on akçe vazîfe virilmek, fî Selh-i Za sene [10]67 

 

İstanbul gümrüğü mülhakâtından Galata gümrüğünde yevmî on akçe duʻâ-gûyî 

vazîfesine mutasarrıf olan Şeyh Ahmed ibn. Şemseddin fevt olup mahlûl olmağla Ahmed 

kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin iki akçesi hazîne-mânde olup sekiz akçesi 

mezbûra tevcîh olunmak, fî 6 Z sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Süleymân Paşa der-Taraklı-borlu 

Taraklı-borluda vâki‘ müteveffâ Süleymân Paşa evkāfının yevmî beş akçe vazîfe ile 

kâtibi olan Sâlih edâ-ı hidmet itmeyüb kitâbeti mahlûl olmağla el-Hâcı Sâlim mahall ü 

müstehakdır deyü nâzır-ı vakf olan Sarây-ı cedîd ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 6 Z sene [10] 67 

 

Medrese-i Hadım Ali der-Karye-i Çağlak? Tâbiʻ-i Konya 

Akşehir’de Sâhib Atâ medresesine hareket-i misliyye ile mutasarrıf olan hazreti 

Mevlânâ evlâdından kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Muhyi Efendi zîde fazlehû 

üzerinde iken hilâf-ı inhâ ile âhere virilüp müdâhale olunmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 15 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Kara Mustafa Paşa Tâbiʻ-i Kasaba-i Rode der-Kazâ-i Çaniçe 

Çaniçe kazâsına tâbiʻ-i Rode kazâsında vâki‘ Kara Mustafa Paşa Câmiʻ-i evkāfının 

mütevellîsi Zülfikâr mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ edüp hıyânet-i zuhûr itmekle refʻ olunup yerine 

Ahmed mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle tevcîh olunmak bâbında inâyet 

ricâsına nâzır-ı evkaf iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Z sene [10] 67 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Kamer Hâtûn der-Türbe-i Vezîr-i â‘zam Şehid Mehmed 

Paşa der-Eyyûb 

Meşrûtiyet üzerinde nâzır-ı vakf iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed zîde mecdehû 

arz gönderip dedesi Mehmed Paşa’nın Ebâ Eyyûb Ensârî de vâki‘ türbesinde merhûme 

emmisi Hasan Paşa’nın validesi Kamer Hâtûn rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfeden yevmî 

iki akçe vazîfe ile cüz-î şerîf tilâvet iden Mehmed bin Hasan fevt olup ciheti mahlûl olmağla 

Şeyh Kasım’a verilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Z sene [10]67 

 

Hitâbet-i Câmi‘-i Umur Beg der-Kazâ-i Yanya 

Yanya kādısı Mevlânâ Murad Efendi zîde fazlehû mektup gönderip Yanya keferesi 

cizyesinden on akçe vazîfe ile câmiʻ-i mezbûrda hâtîb olan Mevlânâ Yûsuf Efendi’ye babası 

fevtinden tevcîh olunup hidmetinde kusûrı ve azli îcâb ider hâli yoğiken âherden Mehmed 

hilâf-ı inhâ hitâbet-i mezbûrı kendüye berât ittirüp edâ-ı hidmet eylemedüginden maʻada ismi 

mevcut ve cismi nâ-mev[cu]d? olmağla kadı arzıyla telhîs oldundukda hatt-ı hümâyûn-ı 

saʻâdet-makrûn ile mukarrer olmak, fî 15 Z sene [10]67 

 

[s.83] Kitâbet-i Müşâhere-i Evkaf-ı Hoca Pîr-i 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ merhûm Hoca Pîr-i evkāfında yevmî üç akçe vazîfe ile 

müşâhere kâtibi olan Abdullah terk-i hidmet edüp hâli kalmağla Hâfız İbrâhîm mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına evkaf-ı mezbûr mütevellîsi Mehmed arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 8 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffiye Hulî Hâtûn der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffiye Hulî Hâtûn vakfına yevmî bir akçe vazîfe ile 

mütevellî olan Mehmed pîr ve ihtiyâr olup hidmeti tevliyete kādir olmamağla Seyyid 

Ahmed’e kasr-ı yed itmekle mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına İstanbul kādısı 

Mevlânâ Seyyid Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Z sene 

[10]67 

 

Medrese-i İshâkiyye der- Mağnisa 

Medrese-i mezbûr mahlûl olmağla Urla’da Samut baba medresesinden maʻzûl 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olmağla 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hâric elli ile verilmek, fî 15 Z sene [10]67 
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An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Mehmed 

Pîri 

Mezkûr fevt olup degâh-ı âlî müteferrikalığı mahlûl olmağla emekdârlardan müstehak-

ı inâyet olan Ali terakkî virilmek ricâ itmegin mahlûlden yalnız üç akçe ihbâr terakkîsi 

merkûm Ali’ye virilmek, fî 5 Z sene [10]67 

 

Ahmed arz-ı hâl sunup İstanbul gümrüğü mülhakâtından Galata gümrügünden yevmî 

on akçe vazîfeye mutasarrıf olan Şeyh Ahmed ibn Şemseddin fevt olup mahlûl olmağla iki 

akçesi hazîne-mânde olup sekiz akçesi mezbûra tevcîh olunmak, fî 6 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Sekbân Kara Ali der- Eyyûb Ensârî 

Müteveffâ Sekbân Kara Ali evkāfından Eyyûb Ensârî de tilâvet olunan eczâ-i 

şerîfelerinden yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed fevt olup yeri hâlî vazîfesi 

mahlûl olmagın Mustafa Çelebi mahall ü müstehakk olmağla nâzır-ı evkaf sarây-ı cedîd ağası 

iftiharü’l- havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 10 Z sene [10]67 

 

Türbedârlık-ı Evkaf-ı Kamer Hâtûn der-Eyyûb Ensârî 

Nazır-ı vakf olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Ağa dâme mecdehû arz 

gönderip bundan akdem müteveffâ emmisi Hasan Paşa’nın validesi merkûme Kamer Hâtûn 

Ebâ Eyyûb Ensârî’de vâki‘ türbesinde yevmî iki akçe vazîfe ile türbedâr olan Mehmed bin 

Hasan fevt olup türbedârlığı mahlûl olmağla Hasan mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâ 

itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Z sene [10]67 

 

Müsebbihlik-i Evkaf-ı İsmihân Sultân der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-

Eyyûb 

Evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere mütevellî-i kebîr olan iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim 

Ahmed Ağa dâme mecdehû arz gönderüp Vezîr-i â‘zam iken şehid olan dedesi Mehmed 

Paşa’nın medine-i Ebâ Eyyûb Ensârî de vâki‘ türbesinde merkûme İsmihân Sultân rûhiyçün 

yevmî iki vazîfe ile müsebbih olan Mehmed bin Hasan fevt olup yeri mahlûl olmağla 

Ahmed’e virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Z sene [10]67 
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[s.84] Tevliyet-i Evkaf-ı Nukûd-ı İbrâhîm Çelebi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ müteveffâ İbrâhîm Çelebi evkāfının nukûduna yevmî üç 

akçe vazîfe ile mütevellî olan Yûsuf ihtiyâr ve pîr-i fâni olmağla hidmeti tevliyeti ûhdesinden 

gelmege adem-i kudret-i izhâr edüp Mahmûd’a kasr-ı yed itmekle virilmek ricâsına ber-

mûcebi şart-ı vâkıf nâzır olan Mehmed’in arzı mûcebince virilmek, fî 26 Z sene [10]67 

 

Müsebbihlik-i Evkaf-ı İsmihân Sultân der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-

Eyyûb 

Evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere mütevellî-i kebîri olan iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim 

Ahmed Ağa dâme mecdehû arz gönderüp Vezîr-i â‘zam iken şehid olan dedesi mezkûr 

Mehmed Paşa’nın Medine-i Ebâ Eyyûb Ensârî de vâki‘ türbesinde merhûme İsmihân Sultân 

rûhiyçün yevmî iki vazîfe ile müsebbih olan Mehmed bin Hasan fevt olup yeri mahlûl 

olmağla Hâlîl’e virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Ferruh Kethüdâ der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-

Eyyûb 

Meşrûtiyet üzere nâzır-ı vakf olan iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Ağa dâme 

mecdehû arz gönderüp Vezîr-i â‘zam iken şehid olan Mehmed Paşa’nın Ebâ Eyyûb Ensârî’de 

vâki‘ türbesinde müteveffâ Ferruh Kethüdâ rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfeden yevmî iki 

akçe vazîfe ile cüz-hân Mehmed bin Hasan fevt olup yeri mahlûl olmağla Abdurrâhman 

mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Cündi-başı Hürrem Beg der-İstanbul 

İstanbul’da cündi-başı hürrem Beg evkāfından yevmî iki akçe vâzife ile mütevellî olan 

Câʻfer refʻ olunup yerine Osmân Ahmed mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına nâzır-ı 

vakf-ı mezbûr iftiharü’l havâs ve’l-mukarrebin Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 15 Z sene [10]67 

 

Kethüdâlık-ı Kilâr-ı Âmîre-i Taşra 

Taşra kilâr kethüdâsı olan Perviz Abdullah kilâr ağası olup gedügi hâlî olmagın yine 

zümre-i mezbûre emekdâr ve ihtiyârlarından Mustafa Ohri hidmetin ûhdesine kādir mahall ü 

müstehakdır deyü kilâr kethüdâlığı mezbûra virilmek ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-
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mukarrebîn hâssa kilârcı-başı Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

14 Z sene [10]67 

 

[s.85] An-Cemâʻat-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Abdullâtif 

Sofya 

20 

Mezkûr fevt olup yevmî yigirmi akçe ulûfesiyle çavuşluğu mahlûl olmağla emekdâr 

olup müstehak-ı inâyet olan Mehmed Fazıl kendüye virilmek ricâ itmegin yedi akçesi hazîne-

mânde olup on üç akçesiyle çavuşluk virilmek, fî 12 Z sene [10]67 

 

Âsitâne-i sa‘âdet medârda dergâh-ı âlî yeniçerilerinin baş-çavuşlugu hidmetinde olan 

Mehmed zîde kadrehû arz-ı hâl sunup emekdâr olduğundan gayri sebk iden hidmeti 

mukâbelesinde yeniçeri ocağında meydanda iki vukiyye lahm ve sekbânlar? fırınundan buçuk 

şinik dakîk virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin mezbûr leyl ü nehâr hidmetde olmağla günde 

iki vukiyye et [ve] buçuk şinik un mezbûra virilmek, fî 13 Z sene [10]67 

 

Medrese-i Gedik Ahmed Paşa der-Karahisâr-ı Sahibi ma‘a Alaca Medrese 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla dâhl-ü izn-i bi’l-iftâ ile Balıkesri de Yıldırım Hân 

medresesinden maʻzûl olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi zîde 

fezâilehû ehl-i ilm olmağla medrese-i mezkûre mezbûr Mehmed Efendi’nin mutasarrıf olduğu 

medresesine ilhâkıyla ve Mûsıla-ı Sahn iʻtibârı ve izn-i bi’l-iftâ ile virilmek, fî 13 Z sene 

[10]67 

 

Medrese-i Mustafa Beg tâbiʻ-i der-Frogofça 

Medrese-i mezbûrede dâhil ile müderris olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ 

Ahmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla Budun muhafazasında olan 

vezîr Kenân Paşa edâmallahu teʻâlâ iclâlehû medrese-i mezbûre Sahn pâyesiyle tevcîh 

olunmak ricâ itmegin fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 14 Z sene 

[10]67 

 

Kandilcilik Maʻa Noktacılık-ı Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-Eyyûb 

Evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere mütevellî-i kebîr olan Ahmed Ağa arz gönderip dedesi 

Şehid Vezîr-i â‘zam-ı sâbık şehid Mehmed Paşa’nın Medine-i Ebâ Eyyûb Ensârî de vâki‘ 
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türbesinde yevmî iki akçe vazîfe ile kandilcisi ve vakt-i subh’da ve zuhr’da yevmî birer akçe 

vazîfe ile noktaî olan Mehmed bin Hasan fevt olup hidmeti hâli olmagın Hüseyin bin Abdi 

mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 14 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-v[a]kti zuhr der-Eyyûb 

Meşrûtiyet üzere mütevellî-i kebîr Ahmed Ağa arz gönderip müşârün-ileyh dedesi 

Mehmed Paşa’nın Medine-i Ebâ Eyyûb Ensârî de vâki‘ türbesinde vakt-i zuhr’da yevmî iki 

akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Mehmed bin Hasan fevt olup ciheti mahlûl olmağla 

diğer Mehmed bin Osmân mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâ itmegin mûcebince 

virilmek, fî 10 Z sene [10]67 

 

İstanbul’da vâki‘ merhûme Hâsekî Sultân tâbe serâhû evkaf-ı imâretinden yevmî üç 

akçe taʻâmiyyeye mutasarrıf olan kâtib Ahmed Efendi mahlûlunden Ahmed bin Mehmed 

mutasarrıf olup defter-i evkafda üzerinde olmağla berât virilmek ricâsına iftihârü’l-havâss 

ve’l-mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 13 Z sene [10]67 

 

[s.86] 

Müteveffâ Kılıç Ali Paşa evkafı zevâinden yevmî altı akçe vazîfeye mutasarrıf olan 

Rahime Hâtûn fevt olup vazîfe-i merkûme mahlûle olmağın Şeyh Ömer bin Abdulrâhman 

ehl-i ilm olup müteveffâ-i mezbûrun câmiʻ-i şerîfinde yevmü’s sebt’de baʻde’z-zuhr va‘z ü 

nasîhat itmek üzere vazîfe-i mersûmeye hidmet-i mersûmun mukâbelesinde sene-i semân ve 

sittîn ve elf cumâde’l-âhiresinin gurresinde sâbıka Şeyhü’l-islâm Yahya Efendi arzıyla 

mutasarrıf olup lâkin bi-berât olmağla hâlâ fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 18 Z sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Mehmed 

Yaʻkūb 

10 

Mezkûr emekdâr olup mahall ü müstehakk olmağla ibtidâ düşenden yevmî beş akçe 

terakkî virilmek, fî 2 Z sene [10]67 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Siyâvuş Paşa der-Eyyûb 

Eyyûb’de olan Siyâvuş Paşa evkāfının İstanbul kadıları vakf-ı mezbûrun nâzırı 

olduğundan yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed fevt olup mahlûl olmağla Hasan 

mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına hâlâ İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmet Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffiye Hümâ Hâtûn der-Câmiʻ-i Sultân Mehmed Hân 

der-İstanbul 

İstanbul’da müteveffiye Hümâ Hâtûn rûhiyçün Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû 

câmi‘-i şerîfin’de baʻde’s-salatü’s zuhr’da yevmü’l-isneyde ve yevmi hâmis’de yevmî iki 

akçe vâzife ile cüz-hân olan Ali Halife ibn Mehmed fevt olup mahlûl olmağla Mustafa’ya 

mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 9 sene [10]67 

 

Ağalık-ı Kiler-i Hâssa 

Hâssa kiler ağası olan Veli bir kaç seneden berü sâhib-firâş olup hidmetten gelmege 

kâdri olmayup amel-mânde olmağla sıhatde oldukça taʻyın virilüp kimesne mâniʻ olmayup 

yine zümre-i mezbûre de emekdâr ve ihtiyâr olan Pervîz Abdullah içün mahall ü müstehakk 

ve hidmetinin ûhdesinden gelmege kādir olmağla kanûn üzere kiler ağalıgı virilmek ricâsına 

bi’l-fiʻil Hâssa kilerci başı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Dâvud Ağa dâme uluvvehû 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 14 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Mehmed Efendi der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-

Eyyûb 

Meşrûtiyet üzere mütevellî-i kebîr Ahmed Ağa arz gönderip büyük validesi İsmihân 

Sultân kâtibi iken fevt olan Mehmed Efendi rûhiyçün dedesi Şehid Mehmed Paşa’nın 

Eyyûb’de vâki‘ türbesinde tilâvet olunan eczâ-i şerîfeden yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân 

olan Mehmed bin Hasan fevt olup ciheti mahlûl olmağla İbrâhîm bin Halîl mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Z sene 

[10]67 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Şehid Mehmed Paşa der-Eyyûb Ensarî 

Evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere mütevellî-i kebîr Ahmed Ağa arz gönderip müşârün-

ileyh dedesi Mehmed Paşa’nın Medine-i Ebâ Eyyûb Ensârî de vâki‘ türbe-i şerîfesinde vakt-i 

subh da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed bin Hasan fevt olup mahlûl olmağın 

Yahya bin Şaʻban mahall ü müstehadır deyü virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmeki fî 10 

Z sene [10]67 

 

[s.87] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Türbe-i Siyâvuş Paşa der-Eyyûb Ensarî 

Hazreti Ebâ Eyyûb Ensârî de merhûm Siyavûş Paşanın türbesinde vakt-i subh da 

yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mustafa ibn Hasan fevt olup mahlûl olmağla Hâlîl 

Halîfe mahall ü müstehakk olmagın virilmek ricâsına vakf-ı mezbûrun mütevellîsi 

Abdullah’ın arz-ı mûcebince virilmek, fî 14 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Mehmed Ağa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ müteveffâ Mehmed Ağa vakfından yevmî iki akçe 

vazîfe ile cüz-hân olan Süleymân fevt olup mahlûle olmağın Mevlânâ Bekir her vecîhle 

mahall ü müstehakdır [deyü] virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Seyyid İsmâʻîl arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Hayrûnnisâ Hâtûn der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Hayrunnisâ Hâtûn vakfından yevmî iki akçe vazîfe ile 

cüz-hân olan Süleymân fevt olup mahlûle olmağın Osmân mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Mehmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Z 

sene [10]67 

 

Musalilik-i Evkaf-ı Meşʻaleci Hamza Beg der-İstanbul 

İstanbul’da vâki‘ Kabasakal mahallesinde müteveffâ Sinân Ağa mescidinde meşʻaleci 

Hamza Beg rûhiyçün yevmî dört akçe vazîfe ile musalli olan Şeyh Ali terk-i hidmet ile kasr-ı 

yed itmegin Ahmed mahall ü müstehakdır deyü cihet-i mezbûra vazîfe-i mezkûre ile virilmek 

ricâsına İstanbul kādısı Ahmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek,  fî 14 Z sene [10]67 
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Kitâbet-i Evkaf-ı Kamame der-Kudüs-ü Şerîf 

Kudüs-ü Şerîf’de Kamame evkāfından yevmî beş pare vazîfe ile muʻayyen kâtibi olan 

Mehmed bin Süleymân terk-i hidmet itmekle erbâb-ı kalemden Taceddin bin Ali mahall ü 

müstehakk olduğu kadısı iʻlâm eyledügde nazır-ı vakf-ı mezbûr Bâbü’s-saʻâde ağası 

iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

13 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Yahyâlı Mehmed Paşa der-Belgrad 

Mütevellî olan Ahmed tevliyet-i mezbûreyi meşrûtiyet üzere alup lâkin kendü üzerine 

varmayup bizzât takayyûd itmeyüp âhere sipariş edüp mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ eyledükleri 

ecilden refʻ olunup dergâh-ı âli müteferrikalarından Mustafa zîde kadrehu vâkıf-ı mezbûrun 

Emmisi oğlı olup her vecîhle dindâr ve müstakīm ve perhiz-kâr olmagın vazîfe-i 

muʻayyenesiyle tevcîh olunmak ricâsına fazîletlü şeyhü’l-islâm Mustafa Efendi hazretleri arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 8 Z sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Şâkirdan-ı Hâbbazîn-i Fodula tâbiʻ-i Matbah-ı Amire 

Bektaş 

Yusûf 

3 

Hâbbazîn-i fodula şâkirdlerinden yevmî üç akçe ulûfeye mutasarrıf olan Bektaş Yûsuf 

fevt olmağla ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla yine zümre-i mezbûr emekdârlarından baş-

mülâzım olan Ali Selâniki iki akçe ile gedügi virilüb bir akçe terakkî olmak bâbında inâyet 

ricâsına iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn hâssa kilarcı-başı Dâvud Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 14 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Miʻmâr Kemal der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ miʻmâr Kemal evkāfından yevmî iki akç vazîfe ile 

mütevellî olan Mustafa umûr-ı vakf ile tekâʻud eylemeyüp hidmetinde tekâsül üzere olmağla 

refʻ olunup yerine diğer Mustafa mahall ü müstehakk olduğundan vazîfe-i muʻayyenesiyle 

tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ahmed Efendi arzıyla 

virilmek, fî 8 Z sene [10]67 
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[s.88] Kazâ-i Retme der-Girit 

Bin altmış sekiz rebîü’l-evvel’inin gurresinden zabt eylemek üzere bi’l-fiʻil Girit 

cezîresinde hâlâ Ordu kādısı olan Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fezâilehûya yine Girit’de 

Retme kazâsı tevcîh olunmağla virilmek, fî Evâil-i Z sene [10]67 

 

Medrese-i Sâhibiyye der-Kayseriyye 

Medrese-i mezbûre dâhil ile mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ 

Osmân Efendi zîde fazlehûnun üzerinde iken âhere virilüp gadr olunmağla ehl-i ilm ve sâhib-i 

fazîlet olmağın fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle girü mezbûr Osmân 

Efendi’ye ber-vech-i teʻbîd ibkâ ve mukarrer olmak, fî 15 Z sene [10]67 

 

Medrese-i (   ) der-Ayıntab 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmakla Kayseriyye de dâhil ile Sahibiyye müderrisi olan 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakikin Mevlânâ İlyâs Efendi zîde fazlehûya fazîletlû şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle izn-i bi’l-iftâ ile verilmek, fî 8 Z sene [10]67 

 

Medrese-i Sâhibiyye der-Kayseriyye 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmakla Kayseriyye de Huandi medresesinden maʻzûl olan 

Mevlânâ es-Seyyid (   ) Efendi zîde fazlehûya fazîletlû şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle kemâfi’l-evvel [i]zn-i bi’l-iftâ ile virilmek, fî 8 Z sene [10]67 

 

Meşihât-ı Evkaf-ı Sultân Bâyezîd Hân der-Akza-i Baba 

Kazâ-i mezbûr da vâki‘ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Bâyezîd Hân tâbe serâhû câmiʻ-

i evkāfından yevmî on beş akçe vazîfe ile câmiʻ-i mezbûrda Şeyh olan kıdvetü’s-sulehâ-i’s-

sâlikîn Mevlânâ Şeyh Ali sahib-i takva olup hidmetinde kusûrı yoğiken âherden Şeyh Mustafa 

hilâf-ı inhâ ile alub meşihât-i mezbûreye dahl eyledüğin ahalî-i vilayet iʻlâm eyleyüp ibkâ ve 

mukkarrer kılınmak ricâ itmeleriyle Dârü’s-saʻâde ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Dilâver Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 15 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Sinân Paşa der-Gelibolı 

Gelibolı’da vâki‘ müteveffâ Sinân Paşa evkāfından yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân 

olan Muslî fevt olup mahlûl olmağın Ömer mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına 
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Bâbü’s-saʻâde ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 15 Z sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Hoca Üveys eş-Şuhur Hocapaşa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Hocapaşa dimekle maʻrûf Hoca Üveys evkāfından yevmî üç 

akçe vazîfe ile kâtib olan Mustafa celâ-yı vatan edüp hidmeti muʻattal kalmagın el-Hâcı 

Hasan mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına nâzır-ı vakf iftihârü’l-havâss ve’l-

mukarrebîn Bâbü’s-saʻâde Ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

15 Z sene [10]67 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Oda-ı Evvel 

Receb Hasan 

5 

Mehterân-ı hayme-i hâssa zümresinden birinci bölükde yevmî beş akçe ulûfeye 

mutasarrıf olan Receb Hasan fevt olup ulûfesiyle gedügi mahlûl olmagın emekdârlardan 

Osmân Hüseyin iki akçe ile zümre-i mezbûreye ilhâk ve üç akçesi yollarıyla müstehakine 

terakkî olmak ricâsına Bâbü’s-saʻâde Ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 Z sene [10]67 

 

[s.89] An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Ahmed  

Emekdâr 

Mezkûr emekdâr olup müstehak-ı inâyet olmagın terakkî virilmek ricâ itmegin 

mezbûra hidmeti mukâbelesinde düşen mahlûlunde yevmî iki akçe terakkî virilmek, fî 8 Z 

sene [10]67 

 

Mahrûse-i Burusa’da vâki‘ merhûm ve mağfûr-leh Gāzî Hüdavendigâr tâbe serâhû 

evkafı zevaidinden yevmî yigirmi akçe vazîfeye mutasarrıf olan Mehmed refʻinden nısf-i 

Şeyh Halîl’e virilüb on akçesi vakf-ı mânde olmağla hâlâ zikr olunan on akçe mahlûl olmağın 

erbâb-ı ihtiyacdan olup ulemâ ve sulehâdan olan Mustafa bin Ali mahall ü müstehakdır deyü 

vakf-ı mezbûrun nâzırı olub bi’l-fiʻil Hâssa Bostancı-başı olan iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim 

Ömer Ağa dâme mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî (   ) sene [10]67 
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Tevliyet-i Evkaf-ı Çoban Dede der-Hasankeyf 

Tevliyet-i mezbûr mukaddema refʻ olunup zâviyesi Medine-i Amid’de vâki‘ Şücâ’iye 

medresesine şeyhü’l-islâm tertibleri üzere sûret-i ru’ûs ile ilhâk olunub medrese-i mezbûre 

müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Dâvud Efendi zabt-ı ve tasarruf ider iken 

Şaʻbân tevliyet-i mezbûrı askerî tarafından berât itdirüb Mevlânâ’yı mûmâ-ileyh gadr itmekle 

tevliyet-i mezbûr ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına Amid kādısı Seyyid Mustafa Efendi arz 

itmegin tevliyet-i mezbûr mukarrer olmak, fî 8 Z sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k: 31 

Hasan 

(...?) 

Oda-ı küçük 

15 

Mezkûr fevt olup ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla emekdârlardan Hüseyin arz-ı hâl 

sunup inâyet ricâ itmegin sekiz akçesi hazîne-mânde olup yedi akçesi ile gedügi mezbûra 

virilmek, fî 15 Z sene [10]67 

 

Hâlifelik-i Maʻa Musallî ve Cüz-hân der-Muʻallim-hâne-i Gāzî Yahyâ Paşa der-

kurb-ı Kadırga der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da kadırga limanı kurbünde Gāzî Yahyâ Paşa binâ eyledügi 

muʻallim-hâne de yevmî yedi akçe ile hâlife ve beş akçe ile musallî ve iki akçe ile cüz-hân 

olan Ahmed İsmâʻîl cihet-i mezbûrdan kasr-ı yed eylemekle sulehâdan Seyyid Ahmed mahall 

ü müstehakk olmağla vakf-ı mezbûr mütevellîsi İsmâʻîl’in arzı mûcebince virilmek, fî 11 Z 

sene [10] 67 

 

[s.90-91 Sayfalar Eksik] 

 

[s.92] Yevmü’l-Selâse 

Sadâret-i uz mâ ve vekâlet-i kübrâ kā’im-makāmlığı ile orduyu hümâyûn tarafından 

izzetlü saʻâdetlü vezir-i mükerrem Hasan Paşa hazretleri taʻyin olunup yevm-ü mezbûrda 

Âsitâne-i saʻâdete dâhil olmağla işâret olunmuşdur, fî 16 Z sene [10]67 
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Nezâret-i Evkaf-ı Hayre Beg Cedîd der-Mısır 

Mahrûse-i Mısır’da vâki‘ müteveffâ Hayre Beg-i Cedîd evkafı nezâreti ûmera-i 

Mısır’dan kıdvetü’l-ümerâi’l-kirâm İvâz Beg dâme izzehû müstehak-ı inâyet ve sezâvâr-ı 

âtufet olmağla virilmek ricâsına Dârü’s-saʻâde ağası116 iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Dilâver Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 Z sene [10]67 

 

Kethüdâlık-ı Arabaciyân der-Bazar-ı Esb 

Zikr olunan kethüdâlık bundan akdem otuz bir akçe sipâhîlik ulûfesi mukâbelesinde 

Mehmed Nuh yeniçeriye rûʻus ile verilüp üzerinde ve hidmetinde iken hâlâ öküz arabacıları 

sirem arabacılarına müdahale eylemekle öküz arabacıları kethüdası sirem 

arabacılarınamüdahale eylememek bâbında inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin sirem-arabaları 

dahi üstüne ilhâk olunup virilmek, fî 16 Z sene [10]67 

 

Hâlâ Şam kalʻası dizdârı Mehmed arz-ı hâl sunup Şam kalʻasının dizdârına mahsûs 

olan dizdâr tımarı şey-i kalîl olmağla sâbıka dizdâr olan Mustafa’ya Şam yeniçerileri 

mevacibiyle virilmek üzere mutasarrıf olduğu otuz akçe ulûfesi mezbûrun fevtinden kendüye 

virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 17 Z sene [10] 67 

 

Medrese-i Mehmed Paşa der-Burgos 

Medrese-i mezbûreye dâhil ile mutasarrıf olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehûnun üzerinde iken ruʻûsın zâyiʻ itmekle zâyiʻnden 

fazîletlü şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâretleriyle kemâfi’l-evvel dâhil ile virilmek, fî 16 Z sene 

[10]67 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı İmaret-i Koca Mustafa der-kasaba-i Yenice 

Zikr olunan evkafda yevmî dört akçe ile câbî olan Aydın dede fevt oldukda vakf-ı 

mezbûr karyelerin zâbiti olan Halîl Ahmed zabt ve Mehmed nâm âdemisiyle hilâf-ı inhâ berât 

ittirüp vakfa gadr ve taʻaddîsi oldugun ahalî-i vilayet eşrâf ve saadat ihbâr itmeleriyle refʻ 

olunup Derviş Tatar mahall ü müstehakk olmağla şart-ı vakf üzere yevmî dört akçe vazîfe ile 

zikr olunan cibâyet virilmek ricâsına Yenice-i Karasu kādısı nâibi Mevlânâ Mustafa Efendi 

zîde fazlehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 15 Z sene [10]67 

                                                 

116 Metinde sehven mukarrer yazılmıştır. 
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Kazâ-i Edirne 

İstanbul kazâsı pâyesiyle sâbıka Burusa kādısı olan Mevlânâ Abdi Efendi’ye hatt-ı 

hümâyûn ile virilmek, fî 17 Z sene [10]67 

 

Kazâ-i İstanbul 

Sâbıka Edirne kādısı olan Seferli-zâde Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi’ye hatt-ı hümâyûn 

ile virilmek, fî 17 Z sene [10]67 

 

[s.93] Medrese-i Mûsâ Paşa Maʻa Tevliyet-i der-İmtan 

Medrese-i mezbûreye bukʻalık tarîkiyle mutasarrıf olan ulemai’l-amilinden kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Veliyüddin zîde salâhunun üzerinde ve zabt-u tasarrufunda 

iken medrese-i mezbûrenin tevliyetine hâricden dahl olunmağla medrese-i mezbûre tevliyeti 

ile maʻan fazîletlü şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâretleriyle mezbûra virilmek, fî 18 Z sene 

[10]67 

 

Ağalık-ı Fârisan-ı Evvel der-Kalʻa-ı Bender 

Kalʻa iskelesi mukātaʻasından yevmî kırk akçe ulûfe ile Bender kalʻasının fârisan-ı 

evvel ağası olan Mehmed Murtaza fevt olup ağalığı mahlûl olmağn sâbıka azebler ağası olan 

Ahmed Osmân mahall ü müstehakk olmağla virilmek ricâsına Özi muhafazasında olan Vezîr-

i â‘zam-ı sâbık Ahmed Paşa hazretleri arz itmegin mûcebince virilmek, fî 18 Z sene [10]67 

 

Medrese-i Balaban Ağa der-Terkoz 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla İstanbul’da hâric ile Pîrî Paşa müderrisi olan 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Ali Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olub müstehakk-ı 

inâyet olmagın fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hareket-i misliyye ile 

virilmek, fî 19 Z sene [10]67  

 

[Derkenar: Re’is Efendinin ma’rifetleriyle şeyhüʻl-islâm hazretlerinin biraderleri 

olmağla zaʻi itmegin yine bu tarihden ruʻûs yazılmıştır zaʻi işâreti olmamak üzere 

yazılmıştır.] 
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Medrese-i Pîrî Paşa der-İstanbul 

Medrese-i mezbûr hâric elli ile kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Halîl Efendi zîde fazlehû ehil olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 19 Z sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölük:] 9 

Ahmed 

Abdullah 

Midillü 

6 

Mezkûr Ahmed Abdullah Midillü arz-ı hâl sunup yevmî altı akçe ile dergâh-ı âlî 

bevvâblarından olup üzerinde iken âherden Mustafa Ali hilâf-ı inhâ fevt oldu deyü dört akçe 

ile mezkûrun kapucılığın alup lâkin fevtin gayri vâkiʻ olmağla esâmîsi tashih olmak, fî 18 Z 

sene [10]67 

 

Muʻallimlik-i Mekteb-i Gāzî Ali Paşa der-İstanbul 

Müteveffâ Gāzî Ali Paşa evkāfından Balat kurbünde vâki‘ yevmî altı akçe vazîfe ile 

vakf-ı mektebin evkafı mezbûre nâzırı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme 

uluvvehûnun arzı yoğiken Abdülkādir nâm kimesne fûzulî alub lâkin mezbûr şerir ve tezivir 

nâ-müstehakk olmakla refʻ olunub Hüseyin nâm kimesne her vechîle mahall ü müstehakk ve 

ehl-i ilimdir deyü inâyet ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Z sene [10]67 

 

Meşihât-i Evkaf-ı Müteveffiye Sabiha Hâtûn der-Câmiʻ-i İbrâhîm Paşa der-Bâb-ı 

Silivri 

Mahmiyye-i İstanbul’da hısnı evvabından Silivri kapusu kurbünde vâki‘ İbrâhîm Paşa 

câmiʻ-inde müteveffiye Sabiha nâm hâtûnun vakf eyledügi kürside Şeyh olan Mustafa alil 

olmağla kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikîn Mevlânâ Abdulhalim Efendi zîde takvuhûya kasr-ı yed 

edüp mahall ü müstehakk olmagın yevmî altı akçe vazîfe ile tevcîh olunmak bâbında inâyet 

ricâsına iftihârü’l-ulemai’l mütebahhirin Şeyhüʻl-islâm hazretlerinin arzı mûcebince virilmek, 

fî 21 Z sene [10]67 

 

[s.94] Tevliyet-i Evkaf-ı Câmiʻ-i ve İmâret Evkaf-ı Karaca Paşa der-Mihaliç 

Evkaf-ı mezbûrun tevliyetine hums mahsül ile ebâ an-ced evlâdiyet ve meşrûtiyet 

üzere mutasarrıf olan İbrâhîm çavuş câmiʻ ve imâretin ta’mîr ü termîminde mukayyed olub ve 
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mürtezikâsının vâzifelerin virüp ve imâretin işledüb hidmetinde mücd ü sâ‘î iken âherden 

Abdullah nâm kimesne hilâf-ı inhâ vakfın malın ekl ve erbâb-ı vezâʻifin vâzifelerin virmeyüp 

câmiʻ-i harâb ve imâreti battaldır deyü alub berât ittirüp hilâf-ı inhâ dahl eyledükde ibkâ ve 

mukarrer kılınmış iken mezbûr kanâ‘at itmeyüb evlâdı vâkıfdan olduğun inkâr itmekle bi-

garez müslümanlardan ve câmiʻ-i ve imâretin mürtezikâsından su’âl olundukda imâm ve hatîb 

ve sâir hüddâm ve mürtezikâ ve bi-garez kimesneler evlâdı vâkıfdan olub sadakat ve istikâmet 

ile vakfın umûrundan mücd ü sâʻî olduğın alet tarîk üş-şeade haber verilmeleriyle merkûm 

Abdullahın eyledügi isnâd ve hilâf-ı vâkîdir deyü tevliyet-i mezbûre ber mûceb-i şart-ı vâkıf 

mezbûr İbrahim Çavuşa ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına Mihâliç nâibi Mevlânâ Ali arz 

itmegin vechî meşrûh üzere virilmek, fî 20 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Karaca Paşa der-Mihaliç 

Zikr olunan evkāfın tevliyetine hums mahsûl ile mutasarrıf olan İbrâhîm mal-ı vakf-ı 

ekl-ü belʻ edüp refʻ lâzım gelmegin mukaddemâ ordu-yu hümâyûn tarafından Abdullah’a 

tevcîh ve Âsitâne-i sa‘âdetde olan defterlere nâzar olundukda mezbûr İbrâhîmin kaydı 

bulunmayub mukaddemâ fevt olan Rûkiyye üzerine bulunmagın bin altmış yedi zilkadesinin 

on yedinci gününden Abdullah’a ibkâ ve mukarrer ve berât virilmişken tekrar dahl ve nizâ 

itmekle mezbûr İ[bra]him dîvân-ı hümâyûnda murâfaʻa oldukda tekrar elinde olan berât 

mûcebince merkûm Abdullah’a mukarrer kılınub virilmek, fî 22 Z sene [10]67 

 

Müstahfızân-ı Kalʻa-i Foça-i Âtik 

SaruHân sancağında kalʻa-i âtik iskelesi mahsulünden yevmî on akçe ile kalʻa-i 

mezbûre neferatına ser-bölük olan Ahmed’in hidmetinde kusûrı ve dahl olunmak îcâb ider 

hâli yoğiken hâricden Mustafa hileye sâlik olup müzebver arz peydâ itmekle ser-bölük olan 

gedügin topcı-başılığa tebdil edip üzerine berât ittirüb merkûm Ahmed’e gadr itmekle yine 

ulûfe-i mezkûr merkûm Ahmed’e ser-bölük olmak üzere virilmek ricâsına kalʻa-i mezbûrun 

dizdârı Ahmed zîdet hıfzehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mütevffâ Kasım Çavuş der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ müteveffâ Kasım Çavuş vakfına yevmî bir akçe vazîfe 

ile evlâd-ı utekādan Ahmed her vechîle ehven ve evlâ iken evlâd-ı utekādan İsmâʻîl ben batn-ı 

evlâdım deyü alub dahl itmekle vakfiye-i mâmûl-behâsında tertib delalet ider bir nesne 
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olmadugun ve merkûm Ahmed eslâh-ı evlâd-ı utekādan idigin İstanbul kādısı olan Mevlânâ 

Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 Z sene [10]67 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Yahya Paşa der-Câmiʻ-i Gül der-İstanbul 

Müteveffâ Yahya Paşa evkāfından yevmî iki akçe vazîfe ile Gül câmiʻ-inde vakt-i 

subh’da bir cüz-î şerîf tilâvet iden Mehmed fevt olup mahlûl olmağla evlâdı vâkıfdan Yahya 

Çelebi her vechîle mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i merkûme ile tevcîh olunup virilmek 

ricâsına nâzır-ı vakf-ı mezbûr fazîletlü Şeyhüʻl-islâm hazretlerinin arzı mûcebince virilmek, fî 

15 Z sene [10]67 

 

[s.95] Tevliyet-i Maʻa Bukʻadarlık 

Nefs-i Maraş’da vakiʻ kādı Mahmûd bina eyledügi câmiʻ-i şerîfin tevliyeti ve 

bukʻadarlığı vakfiye-i maʻmûl-bihâsında Ömer ve Fazılullah nâm kimesneler ebâ en-ced 

meşrûtiyet üzere zabt idegelmişler iken hilâf-ı inhâ ile üzerlerinden alub gadr itmeleri ile 

vakfiye-i maʻmûl-bihachâsı mûcebince bundan akdem tevcîh olunup şeyhüʻl-islâm-ı sâbık 

işâretleriyle ruʻûs virilmekle mûcebince inâyet ricâ itmegin üzerinde olmağla fazîletlü 

şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâretleriyle yine bukʻalık vechî üzere ibkâ ve mukarrer olmak, fî 

24 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Dizdâr-zâde Mehmed Çelebi der-İstanbul 

Tevliyet-i mezbûreye Üsküp nezaretinden yevmî on bir akçe vazîfesi hazîneye kalmak 

üzere Mahmûd’a tevcîh olunub mutasarrıfken hâlâ Ramazân nâm kimesne hilâf-ı inhâ ile 

tevliyet-i mezbûreyi alup dahl ve mal-ı vakf-ı ekl-ü belʻ eyledüğin hasbi nâzırı olan ahali-i 

mahalle ihbâr itmeleriyle mezbûr Mahmûd’a müceddeden tevcîh olunmak ricâsına hâlâ 

İstanbul kādısı olan Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd [Efendi] zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 22 Z sene [10]67 

 

Kitâbet-i Müşâhere-i Evkaf-ı Müteveffâ Hoca Pîrî der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûreden yevmî üç akçe vazîfe ile müşâhere kâtibi olan Abdullah 

hizmetinde mücd ü sâʻî olub azli îcâb ider hâli yoğiken İbrâhîm nâm kimesne hilâf-ı inhâ ile 

alub gadr edüp lâkin mezbûr Abdullah içün mahall ü müstehakdır deyü ibkâ ve mukarrer 

olmak ricâsına hâlâ İstanbul kādısı olan Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd [Efendi] zîde fazlehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Z sene [10]67 
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Vazîfe-i Evkaf-ı Gazanfer Ağa der-İstanbul 

Vazîfe-i mezbûra mutasarrıf olan Zamane Hâtûn müteveffiye olub vazîfesi mahlûle 

oldukda yerine vâkıfın muʻtakalarından Ayşe Hâtûn evlâdı oğlı İbrâhîm kızlarından Ayşe ve 

İsmihân ve Hatice nâm Hâtûnlara ber-vechî iştirâk yevmî beş [akçe] virilmek ricâsına Bâbü’s-

saʻâde ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 21 Z sene [10]67 

 

An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

İbrâhîm 

Abdullah 

20 

Dergâh-ı mu’allâm çavuşlarından mezkûr fevt olup ulûfesiyle gedigü mahlûl oldukda 

sulbî-oğlı İsmâʻîl kendüye virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin on akçesi hazîne-mânde olub on 

akçesi mezbûr İsmâʻî’le virilmek, fî 22 Z sene [10]67 

 

Dizdârlık-ı Kalʻâ-i Burgos tâbiʻ-i Yılan-başılık der-Kazâ-i Fenike 

Fenike kazâsında vâki‘ yılan-başılığa tâbiʻ-i kalʻâ-i Burgos neferâtı meclis-i şer-i 

şerîfe varub hâlâ kalʻâ-i mezbûrun dizdârı olan Ebûbekir neferât-ı mezbûrenin müstehakk 

oldukları ulûfeleri virmeyüb kendüsü ekl-ü belʻ eyledüginden maʻada kalʻâ-i mezbûrenin hıfs-

ı hırâsetine kādir olmamağla merkûm Ebûbekir refʻ olunub diğer Ebûbekir her vechîle mahall 

ü müstehakk olmağla tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına ilhâk eyledükleri Fenike kādısı 

Abdülaziz arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Z sene [10]67 

 

[s.96] 

Yenişehir kazâsında vâki‘  Golos memlehâsının yevmî on iki akçe vazîfe ile memlehâ 

reʻis’i olan Süleymân hidmetinde mücd ü sâ‘î iken âherden Hüseyin hilâf-ı inhâ arz ile 

riyâset-i merkûmu üzerinden alub gadr itmekle riyâset-i merkûm ibkâ ve mukarrer kılınmak 

ricâsına kuzzât-ı müslimin alet tarîk-üş şehâde haber virdiklerinden memlehâ-i mezbûrun 

riyâset-i vazîfe-i merkûme ile mukarrer olmak ricâsına Yenişehir kādısı Mevlânâ Mesûd 

Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 21 Z sene [10]67 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Abdülselâm Beg der-İstanbul 

Zikr olunan evkafdan yevmî dört akçe vazîfe ile huzurunda eczâ-i şerîf tilâvet117 iden 

Mehmed fevt olub yeri hâlî olmağla diğer Mehmed ibn Hafız Mehmed mahall ü müstehakk 

olmağla virilmek ricâsına mütevellî-i vakf mezbûr Receb’in arzı ile virilmek, fî 22 Z sene 

[10]67 

 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâki‘ Ahi Çelebi evkāfından yevmî on akçe vazîfeye 

mutasarrıf olan Şeyh Seyyid Abdullah vazîfe-i mezbûreden kasr-ı yed itmekle Ali mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına fazîletlü şeyhüʻl-islâm hazretlerinin arzı mûcebince 

virilmek, fî 18 Z sene [10]67 

 

Medrese-i Bağdadiyye-i Kübrâ der-Maraş 

Medrese-i mezbûreye bundan akdem mutasarrıf olan Mevlânâ Mehmed Efendi ile hâlâ 

müderris olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Ahmed Efendi nizâ üzereler iken 

mûmâ-ileyhüma ber-vechî iştirâk medrese-i mezbûreye mutasarrıf olmak üzere musâliha 

oldukların fazîletlü şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâret ve iʻlâm buyurmalarıyla vechî meşrûh 

üzere ber-vechî iştirâk mutasarrıf olmak üzere verilmek, fî 22 Z sene [10]67 

 

Otakcı-başılık 

Dergâh-ı âlî bevvâblarından kırkıncı bölüğün bölük-başısı ve otakcı-başısı olan 

Hüdaverdi Abdullah pîr ü amel-mânde olub sefere gelmeğe iktidârı olmamağın dergâh-ı âlî 

bevvâblarından olub onuncu bölükde bölük-başısı olan Osmân Hamza otakcı-başılığa mahall 

ü müstehakk olmağla virilmek ricâsına kapucılar kethüdâsı olan iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim 

Kadrî Ağa dâme mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 25 Z sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Gāzî Ömer Beg ve Turhân Beg der-Kazâ-i (   ) 

Yenişehir’de vâki‘ Turhân Beg evkafı zevâidinden almak üzere yevmî on akçe 

vazîfeye mutasarrıf olan Mehmed fevt olub ulûfesi mahlûl olmagın Süleymân mahall ü 

müstehakk olmağla virilmek ricâsına Hâssa Bostancı-başı olan iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim 

Ömer [Ağa] dâme mecdehû arz itmegin vakfın müsadesi var ise virilmek, fî 26 Z sene [10] 67 

 

                                                 

117 Metinde sehven mukarrer yazılmıştır. 
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[s.97] Medrese-i Faik Paşa der-Narda 

Medrese-i mezbûra bundan akdem kırk akçe medreseden maʻzûl olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mehmed Şeyhi Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olub müstehak-ı 

inâyet olmağla hâric elli ile virilüb bi’l-fi’il üzerinde iken medrese-i mezbûre bir şeyh’in 

hilâf-ı inhâsıyla âhere virilmekle fazîletlü şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâretleriyle yine ibkâ ve 

mukarrer olmak, fî 23 Z sene [10]67 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Kethüdâ Ali Çavuş der-Karye-i İstinye tâbiʻ-i Kazâ-

i Galata 

Mahrûse-i Galata nevâhîsinden İstinye nâhiyesine tâbiʻ Sarıyerde müteveffâ Ali beg 

vakfına yevmî beş akçe vazîfe ile mütevellî olan Osmân hidmeti vakf ile tekâʻud olmamağın 

refʻ olunub yerine Mehmed bin Ahmed her vechîle mahall ü müstehakdır deyü vazîfe-i 

merkûme ile virilmek ricâsına Galata kādısı Mevlânâ Abdullah Efendi zîde fezâilehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Z sene [10]67 

 

Medrese-i Hâtûniye-i Sirâceddîn Lala 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla dâhil pâyesiyle Gegvüze’de Kasım Ağa 

müderrisi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Bayram zîde fazlehû ehl-i ilm olub 

müstehakk-ı inâyet olmağla fazîletlü şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâretleriyle hareket-i 

misliyye ile virilmek, fî 24 Z sene [10]67 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Merhûme Vâlide-i Sultân Süleymân Hân tâbe serâhû der-

Yanbolı118 

Müşârun-ileyhânın evkāfından yevmî on iki akçe vazîfe ile kâtib olan İbrâhîm üç 

seneden berü terk-i hidmet itmekle Mehmed içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek 

bâbında inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı Bâbü’s-saʻâde Ağası iftihârü’l-havâss ve’l-

mukârrebin Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Z sene [10]67 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Merhûme Vâlide-i Sultân Süleymân Hân tâbe serâhû der-

Yanbolı 

                                                 

118 Metinde sehven mukarrerdir. 
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Müşârun-ileyhânın evkāfından yevmî altı akçe vazîfe ile câbî olan Osmân terk-i 

hidmet itmekle Mahmûd içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek bâbında inâyet ricâsına 

vakf-ı mezbûr nâzırı Bâbü’s-saʻâde Ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukârrebin Ali Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Z sene [10]67 

 

Kazâ-i Erzurum 

Sâbıka Hâtûniyye kādısı olan Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehû kazâ-i mezbûr 

mülhakât-ı kadîmesiyle sene-i sebʻa ve sittîn ve elf zilhiccesinin yirmi birinci gününden 

tevcîh olunmağla yazılmıştır, fî Evâhir-i Z sene [10]67 

 

Kazâ-i Yanbolı 

Sâbıka Şeyhüʻl-islâm olan Bâlî-zâde Mustafa Efendi yine ber-vech-i arpalık kendüye 

varub bizzât tasarruf etmek üzere virilmek, fî 19 Z sene [10]67 

 

Kazâ-i Filibe 

Edirne’de Sultân Selim müderrisi Taceddin-zâde Ali Efendi’ye hatt-ı hümâyûn 

sa‘âdet-makrûnla virilmek, fî 19 Z sene [10] 67 

 

Kazâ-i Mudurnı 

Sâbıka Edirne kādısı olan Mevlânâ Hasan Efendi zîde fazlehûya ber-vech-i arpalık 

hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla virilmek, fî 19 Z sene [10] 67 

 

[s.98] Kā’im-makām-ı Çavuş-başılık 

İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Mustafa Ağa dâme mecdehû müstehak-ı inâyet ve 

serâvâr-ı âtıfet olmağla Âsitâne-i sa‘âdetde çavuş-başılık kā’im-makāmlığı hidmetinde 

istihdâm olunmak, fî 25 Z sene [10]67  

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Çoban Dede der-Hasankeyf 

Tevliyet-i mezbûr mukaddema refʻ olunup zâviyesi Medine-i Amid’de vâki‘ Şücâ’iye 

medresesine şeyhü’l-islâm tertibleri üzere sûret-i ru’ûs ile ilhâk olunub medrese-i mezbûre 

müderrisi kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Dâvud Efendi zabt-ı ve tasarruf ider iken 

Şaʻbân tevliyet-i mezbûrı askerî tarafından berât itdirüb mûmâ-ileyhe gadr itmekle tevliyet-i 
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mezbûr ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına Amid kādısı Seyyid Mustafa Efendi arz itmegin 

tevliyet-i mezbûr mukarrer olmak, fî 8 Z sene [10]67119  

 

İstanbul’da müteveffâ Hüsrev kethüdâ vakf-ı zevâidinden yevmî yigirmi beş akçe 

vazîfeye mutasarrıf olan Abdülkādir fevt olub vazîfesi mahlûl olmağla yevmî on akçe vazîfesi 

eş-şeyh Kasım mahall ü müstehakdır ve ehl-i hâdis olmağın vâkıfın Dârü’l-hadîsden ehâdis-i 

şerîfe nâkl etmek üzere taʻyin olunmak ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi 

zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Z sene [10]67  

 

Su-başılık-ı İstanbul 

Dergâh-ı mu’allâm çavuşlarından olub emekdârlardan Zülfikâr Çavuş zîde kadrehû 

mahall ü müstehakk olmağla sâir su-başılar mutasarrıf olduğu üzere zikr olunan su-başılığa 

mezbûr dâhi mutasarrıf olmak, fî 23 Z sene [10]67 

 

Kethüdâlık-ı Esîrciyân der-İstanbul 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (   ) zîde kadrehûnun üzerinde olmağla 

ibkâ ve mukarrer olmak, fî 23 Z sene [10]67 

 

Medrese-i İbn-i Fethi nâm-ı diğer Çay der-Kastamonı 

Medrese-i mezbûre bundan akdem kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ hâfız Ömer Efendi zîde fazlehûya Kastamonu da eflâni nahiyesinde ahi Himmeti 

zâviyesi medrese-i mezbûre ilhâk ile virilüb üzerinde iken bî-vech âhere virilmekle fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukkarer olmak, fî 27 Z sene [10] 67 

 

Emânet-i Beytü’l-mâl-ı hâssa 

Dergâh-ı mu’allâm çavuşlarından (   ) zîde kadrehûya virilmek, fî 27 Z sene [10] 67 

[Derkenar: (...?) Efendi] 

 

Vâ‘izlik-i Câmiʻ-i Mehmed Hân der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûr da Salı vâʻizi olan Zakir-zâde merhûm olub vâʻizliği mahlûl olmağla 

orta câmiʻ-inde vâʻiz olan kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh Hüseyin Efendi zîde 

                                                 

119 Bu kayıt mükerrerdir. Bir önce ki kayıd sayfa 89 da dır. 
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takvuhûya mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertibleri üzere 

virilmek, fî 29 Z sene [10]67 

 

[s.99] Vâ‘izlik-i Câmiʻ-i Sultân Mehmed Hân-ı Gāzî der-İstanbul 

Yevm-ü Cumaʻada yevmî seksen akçe vazîfe ile vâʻiz olan Zakir-zâde merhûm 

olmağla kırk akçesi muhtes olmağla vakf-mânde olub nısfı olan kırk akçesi ile Erdebili-zâde 

Şeyh Ahmed Efendiye vâʻiz olmak üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm tertibleri ile virilmek, fî 29 Z 

sene [10]67 

 

Vâʻizlik-i Câmiʻ-i Gül der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûr da vazîfe-i muʻayyene ile vâʻiz olan Şeyh Ahmed Efendi her 

vâʻizlikde olub mahlûl olmağla meşâyihden kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh 

Mustafa Efendi zîde takvuhû mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertibleri üzere virilmek, fî 29 Z sene [10]67 

 

Vâʻizlik-i Orta Câmiʻ-i der-İstanbul 

Orta Câmiʻde yevmî beş akçe vazîfe ile bazar günü vâʻiz-i olan Zakir-zâde merhûm 

olub vâʻizliği mahlûl olmağla kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh Hüseyin Efendi zîde 

takvuhû mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertibleri üzere 

virilmek, fî 29 Z sene [10]67 

 

Vâʻizlik-i Câmiʻ-i Kapu Ağası der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrda yevm’ü-l cumaʻda on akçe vazîfe ile vâʻiz olan Zakir-zâde merhûm 

olub vâʻizligi mahlûl olmağın kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh Süleymân Efendi 

zîde takvuhû mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertibleri üzere 

virilmek, fî 29 Z sene [10]67 

 

Vâʻizlik-i Câmiʻ-i Sunʻullah Efendi der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrda vâʻiz olan Zakir-zâde merhûm olub vâʻizliği mahlûl olmağla 

kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh Mehmed Nazmi Efendi zîde takvuhû mahall ü 

müstehakk olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertibleri üzere 

virilmek, fî 29 Z sene [10]67 
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Vâʻizlik-i Câmiʻ-i (   ) der-Üsküdar 

Câmiʻ-i mezbûrda vazîfe-i muʻayyenesiyle vâʻiz olan Zakir-zâde merhûm olub 

vâʻizliği mahlûl olmağla kıdvetü’s-sulehâ-i’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh Hasan Efendi zîde 

takvuhû mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin tertibleri üzere virilmek, fî 29 Z sene [10]67 

 

Zâviyedârlık-ı Eski Ali Paşa der-İstanbul 

Zâviye-i mezbûreye vazîfe-i muʻayyene ile mutasarrıf olan Zakir-zâde merhûm olub 

zâviye-i mezbûr mahlûl olmağla müteveffâ-i mûmâ-ileyhin oğlı olub meşâyihden kıdvetü’s-

sulehâ-i’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh (   ) zîde takvuhû mahall ü müstehakk olmağla vazîfe-i 

muʻayyenesiyle fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertibleri üzere virilmek, fî 29 Z sene 

[10]67 

 

İstanbul’da Hüsrev kethüdâ evkāfından yevmî yigirmi beş akçe zevâid vazîfe’ye 

mutasarrıf olan (   ) nâm kimesne fevt olub vazîfe-i mezbûr mahlûl olmağla on beş akçesi 

vakf-ı mânde olub on akçesi ders-i ʻâmm olmak üzere Mevlânâ Abdülkerim Efendi zîde 

fazlehû mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 29 Z sene [10]67 

 

[s.100] Ağalık-ı Beşlüyân-ı Kalʻa-i Giresun 

Mustafa arz-ı hâl sunub zikr olunan ağalık kendüye virilmek ricâ itmegin mahall ü 

müstehakk olmağla virilmek, fî 27 Z sene [10]67 

 

 

İstanbul’da vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû evkāfından 

mahlûle olan vâʻizesiden yevmî altı akçesi duʻâ-gûyî tarîkiyle hutabâdan Mevlânâ Mustafa 

Efendi’ye fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 29 Z sene [10]67 

 

 

[s.101] YEVM-İ İSNEYN Fî GURRE-İ ŞEHR-İ MUHARREMÜ’L-HARÂM 

SENE 1068 
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Zâviyedârlık-ı Yaʻkūb Abdal der-Angara 

Zâviye-i mezbûre berât ile sulehâdan Mevlânâ kara-baş Mehmed Efendi üzerinde olub 

âherden baʻzı kimesneler müdâhaleden hâli olmamağla zâviye-i mezbûre bukʻalık üzere 

virilmek, fî Gurre-i M sene [10] 68  

 

An-Cemâʻat-i (...?) Hâssa 

Hüseyin 

Kethüdâ 

13 

Mezkûr fevt olub ulûfesiyle gedügi mahlûl olmağla yerine ser-bölük olan İbrâhîmİlyas 

kethüdâ olub ve anın yerine Sefer Süleymân ser-bölük olub ve anın yerine Osmân Abdullah 

ser-oda olub kanûnları üzere silsile olub ve müteveffâ-i mezbûrun gedügin zümre-i 

mezbûrede baş-mülâzım olan Ali emekdâr mahall ü müstehakk olmağla yevmî üç akçe ile 

virilüb ve adetleri üzere yevmî üç akçesi kethüdâya ve iki akçesi ser-bölüge ve iki akçesi ser-

odaya ve yevmî üç akçesi yollarıyla müstehakına tevzîʻ olunmak ricâsına Kapu ağası Ali Ağa 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 M sene [10]68 

 

Medrese-i Hâtûniyye der-Erzurum 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla yine Erzurumda Ahmediyye müderrisi olan 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Velî Efendi’ye fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle hâric elli ile virilmek, fî Gurre-i M sene [10]68 

 

Medrese-i Yâkutiyye der-Erzurum 

Medrese-i mezbûrenin müderrisi olan Velî Mehmed Efendi ehl-i ilm ve ehl-i fazîlet 

olmağla medrese-i mezbûra izn-i bi’l-iftâ ile fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

fetvâyâ izin virilmek, fî Gurre-i M sene [10]68 

 

 

Medrese-i Ahmediyye der-Erzurum 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla Hâtûniyye medresesinden maʻzûl olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Acem Mehmed Efendiye fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî Gurre-i M sene [10]68 
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Medrese-i Ashâbü’l-Keyf 

Medrese-i mezbûreye izn-i bil-iftâ ile mutasarrıf olan Mevlânâ Ali Efendi bî-vechî azl 

olunmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle dâhil ile yine ibkâ ve mukarrer 

olmak, fî Gurre-i M sene [10] 68 

 

Medrese-i Huand-i der-Kayseriyye 

Medrese-i mezbûrun izn-i bi’l-iftâ ile mutasarrıfı olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Seyyid (   ) Efendi zîde fazlehû’nun üzerinde iken hilâf-ı inhâ ile azl olunmak ile 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle yine tevcîh-i sâbık üzere ibkâ ve mukarrer 

olmak, fî Gurre-i M sene [10] 68 

 

Medrese-i Şifâiyye 

Medrese-i mezbûre Kayseriyye de hâlâ taʻyin olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Fazıl Mehmed Efendi zîde fazlehû üzerinde iken âhere virilmekle fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle yine Mevlânâ-yı mûmâ-ileyh ibkâ ve mukarrer olmak, fî Gurre-i M 

sene [10] 68 

 

[s.102] 

 Sâbıka müderrisinden olub tarîkden fârih olan Hüseyin Efendi arz-ı hâl sunub 

mahrûse-i Burusa’da merhûme Selçuk Hâtûn mescidinde imâm ve vâʻiz ve karaca Ahmed 

tekyesinde Şeyh olan Nizameddin fevt olub mahlûl olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle kendüye 

virilmek ricâ itmegin fazîletlü şeyhü’l-islâm maʻrifetleriyle virilmek, fî Gurre-i M sene [10]68  

 

Merhûm ve mağfûr-leh Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû câmi‘-i şerîfinde yevm’ü-l 

cumaʻda altı akçe vazîfe ile vâʻiz olan Şeyh Mustafa Efendi müstehak-ı inâyet olmağla 

merhûm olan Zakir-zâde’nin yine evkaf-ı mezbûreden mahlûl olan vâʻizesinden dört akçe 

zam olunub fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî Gurre-i M sene 

[10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Uzun Şücâʻ der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Peykhâne kurbünde uzun şücâʻ vakfına yevmî dört akçe ile 

mütevellî olan Mehmed bin Salih’in tevliyet-i mezbûre üzerinde olub hidmetinde kusûrı ve 

azli îcâb ider hâli yoğiken âherden Abdullah nâm kimesne hilâf-ı inhâ ile tevliyet-i mezbûrı 
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alub merkûma gadr itmegin refʻ olunub merkûm Mehmed’e tevcîh olunmak bâbında inâyet 

ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîde fazlehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 2 M sene [10]68120 

 

Medrese-i Bağdadiyye-i Kübrâ der-Maraş 

Medrese-i mezbûreye Mevlânâ Mehmed Efendi zîde fazlehû ile Ahmed ber-vechî 

iştirâk mutasarıflar iken merkûm Ahmed fevt olub mezkûr Mehmed Efendi’nin karındaşı 

Mevlânâ diğer Ahmed Efendi ile ber-vechî iştirâk tasarruf itmek üzere bukʻalık vechî ile 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî Gurre-i M sene [10]68 

 

Medrese-i Hâcı Hamza der-kurb-ı Yedikule 

Medrese-i mezbûrenin vakfına zaif-tari olub bir külliye harâb olmağla kırkdan maʻzûl 

Mevlânâ Halîl Efendi Aşık Paşa kurbünde olan dört bâb mülk odalarını ve malından iki yüz 

guruş vakf-ı lâzım ile vakf edüb cümlesini medrese-i mezbûreye şart itmekle mukâbelesinde 

medrese-i mezbûre hâric elli ile fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 

Gurre-i M sene [10]68 

 

Tekye-nişinlik-i Evkaf-ı Kara Mustafa Paşa der-Zeyrek 

Meşâyihden Mevlânâ Şeyh Osmân Efendi arz-ı hâl sunub Kara Mustafa Paşa’nın 

Zeyrek başında olan tekyesi vazîfe-i muʻayyenesiyle kendüye virilmek ricâ itmegin fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin maʻrifetleriyle virilmek, fî Gurre-i M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mihri Hâtûn der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûrun mütevellîsi olan Ömer nâm kimesnenin âher diyâra gidüb yeri hâlî 

ve hidmeti mu’attal kalmağla İbrâhîm bin Mustafa’ya mahall ü müstehakdır deyü vazîfe-i 

[muʻayyene]siyle virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîdet 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 M sene [10]68 

 

Medrese-i Abdullah der-Trablusşam 

Medrese-i mezbûreye Trablusşam eyâleti fetvasına dâhil pâyesiyle mutasarrıf olan 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Ali Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet 

                                                 

120 Metinde 67 şeklindedir. 
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olmağla Hucayciye medresesi ilhâkıyla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin tertibleriyle 

virilmek, fî Gurre-i M sene [10]68 

 

[s.103] Tevliyet-i Evkaf-ı Şehri Hâtûn Karye-i Ablaniçe Kazâ-i Pilevne 

Nefs-ı Pilevnede vâkiʻ câmîʻ-i cedidede merhûme Şehri Hâtûn rûhiyçün eczâ-i şerîf 

tilâvetine kazâ-i mezbûra taʻbî Ablaniçe nâm vakf karyenin Gāzî Ali Beg evlâdından 

mütevellîsi olan Osmân Beg’e tevliyet-i mezbûre yine Gāzî Ali Beg evlâdından Bayram’a 

hüsn-ü ihtiyârıyla fâriğ olub tevliyet-i mezbûr vazîfe-i muʻayyenesiyle mezkûr Bayram’a 

virilmek ricâsına Pilevne kādısı Mevlânâ Seyyid Hüseyin Efendi zîde fazlehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Hâdice Sultân Karye-i Trasnek der-Kazâ-i Pilevne 

Kasaba-i Pilevnede vâkiʻ merhûme Hâdice Sultân câmiʻ-i mürtezikasının kazâ-i 

mezbûra taʻbi zikr olunan Trasnek nâm vakf-ı karyesinin yevmî altı akçe vazîfe ile mütevellîsi 

olan Gāzî Ali Beg evlâdından Ahmed Paşa tevliyet-i mezbûreyi hüsn-i ihtiyârı ile yine 

merhûm Gāzî Beg evlâdından Osmân Beg’e fâriğ olmagın tevliyet-i mezbûr merkûm Osmân 

Beg’e virilmek bâbında inâyet ricâsına Pilevne kādısı Mevlânâ Seyyid Hüseyin Efendi zîde 

fazlehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

Dizdârlık-ı Burc-ı Halyan der-Sayda  

Dergâh-ı âlî yeniçerilerinden otuz ikinci bölükde çorbacı ve dördüncü cemâʻatde on 

iki akçe ulûfe ile mütekaîd olan Mehmed121 arz-ı hâl sunup Şâm-ı şerîf’e taʻbi Sayda‘da burç-

u halyan kalʻası dizdârlığı ulûfesi hazîne-mânde olmağla mukâbelesinden zikr olunan 

dizdârlık kendüye tevcîh olunub berât ittirüb üzerinde iken âherden Ahmed hilâf-ı inhâ ile 

alub dahl itmekle mukarrer olmak ricâ itmegin mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 5 M 

sene [10]68 

 

Vâʻizlik-i Câmiʻ-i Sultân Mehmed Hân Gāzî der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede yevm’ü-l cumaʻda seksen akçe ile vâʻiz olan Zakir-zâde merhûm 

olub mahlûl olmağla vazîfe-i mezbûreden otuz akçesi vakf-mânde olub elli akçesi meşihden 

Erdebili tekyesi şeyhi olan kıdvet’üs-sülehaü’s-sâlikin Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi zîde 

                                                 

121Metinde sehven mükerrer yazılmıştır. 
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takvuhû mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 6 Z sene [10]68 

 

Merhûm ve mağfûr-leh Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû câmi‘-i şerîfinde yevm’ü-l 

cumʻa’da yevmî seksen akçe ile vâʻiz olan Zakir-zâde merhûm olub mahlûl olmağla 

vâʻizesinden elli akçesi câmiʻ-i mezbûrede vâʻiz olana virilüb otuz akçesi vakf-mânde 

olmağla zikr olunan otuz akçesinin on akçesi Salı günü baʻde’l-asr hasbi vâʻaz iden sulehâdan 

Karabaş Şeyh Mehmed Efendi’ye vâʻiz olmag üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 6 M sene [10]68 

 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ Sultân Süleymân Hân tâbe serâhû evkāfından yevmî 

yigirmi akçe vazîfeye mutasarrıf olan Semerkandi-zâde Mehmed Efendi sulehâdan olub her 

vechîle mahall ü müstehakk iken hilâf-ı inhâ ile vazîfe-i mezkûre vakf-mânde olub gadr 

olmagın ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretleri arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 6 M sene [10]68 

 

[s.104] 

Kasaba-i Silivri’de vâkiʻ pîr Mehmed Paşa’nın câmiʻ-i şerîf-i evkāfının vakfiye-i 

mamûlin-bihâsında zevâidi evlâdına meşrûtu olmağla evlâdı vâkıfdan yevmî beş akçe 

vazîfeye mutasarrıf olan Seyyîd Ali fevt olub ciheti mezbûr mahlûl olmağla müteveffâ-i 

mezbûrun emmisi olub evlâdı vâkıfdan olan Seyyîd Abdüllatif muhtac olub mahall ü 

müstehak olmagın vazîfe-i mezbûrun üç akçesi merkûm Seyyîd Abdüllatif’e tevcîh olunub 

berât virilmek ricâsına vâkıf-ı mezbûrun meşrûtiyet üzere nâzırı olan Mehmed Cumâali arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 4 M sene [10]68 

 

Merhûm ve mağfûr-leh Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû câmi‘-i evkâfından Zakir-

zâde mahlûlünden beş akçe duʻâ-gûyî vazîfesi sulehâdan Mustafa dede mahall ü müstehakk 

olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

Medrese-i Sultân Alâeddîn der-Burusa 

Medrese-i mezbûre mahlûle oldukda haric elli ile kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ İbrâhîm Efendi zîde fazlehû üzerinde iken âhere virilüb gadr olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 5 M sene [10]68 
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Üsküdar’da Davûd Paşa câmiʻ-inde vâʻiz olan Zakir-zâde’nin vâʻizliği mahlûl oldukda 

Şeyh Hasan Efendi’ye virilüb lâkîn Üsküdari Mahmûd Efendi tarîkinde olanlara meşrût 

olmağla refʻ olunub lâkîn mezbûr fakrullah? kalmamak içün merhûm ve mağfûr-leh Sultân 

Mehmed Hân tâbe serâhû câmi‘-inde vâʻiz olan merhûm Zakir-zâde ‘nin mahlûlunden beş 

akçe duʻâ-gûyî vazîfesi olmak üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

Vâʻizlik-i Câmiʻ-i Davud Paşa der-Üsküdar 

Câmiʻ-i mezbûrede vâʻiz olan Zakir-zâde’nin vâʻizliği mahlûl oldukda Şeyh Hasan 

Efendi’ye virilüb lâkîn Üsküdari Mahmûd Efendi tarîkinde olanlara meşrût olmağla refʻ 

olunub merhûm Mahmûd Efendi câmiʻ-inde imâm olan Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi’ye 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

Medrese-i Kadı Nasrullah maʻa Tevliyet der- Kastamonı 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla kıdvetü122’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ hâfız 

Mehmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olub müstehak-ı inâyet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle haric elli ile virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

Medrese-i Muiniyye der-Mahrûse-i Şam 

Medrese-i mezbûra ber-vech-i teʻbîd müderris olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Ahmed Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olub müstehak-ı inâyet olmağla fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle haric elli ile virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

 

Muʻallimlik-i Türbe-i Merhûm Bayram Paşa 

Müteveffâ Bayram Paşa’nın türbesinde yevmî on beş akçe ile talebeye taʻlim-i ulûm 

iden Ahmed müderris olub muʻallimliği mahlûl olmağla mahall ü müstehakk olan Mevlânâ (   

) zîde ilmühûya fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin mağrifetleriyle virilmek, fî 5 M sene 

[10]68 

 

                                                 

122 Metinde sehven mükerrerdir. 
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Medrese-i Ali Kuşcu der-Edirne 

Medrese-i mezbûre mahlûl olmağla haric elli ile kırkdan maʻzûl kıdvetü’l-ulemâi’l-

muhakkikin Mevlânâ (   ) Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olub müstehak-ı inâyet olmağla 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

[s.105] Çakırcı-başılık 

Sâbıka çakırcı-başı olan iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Osmân Ağa dâme mecdehû 

harem-i mûhterem-i padişahide neşv-ü nema bulmuş emekdâr ve ihtiyâr ve müstakīm ve kâr-

güzâr olmağla zikr olunan çakırcı-başılık hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla mûmâʻileyh 

Osmân Ağa dâme mecdehûya sadaka ve ihsân buyrulmağla mûcebince virilmek, fi 5 M sene 

[10]68 

 

An-Cemâ‘at-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Süleymân 

Abdullah 

Yevm 

10 

Mezkûr fevt olub mutasarrıf olduğu on akçe ulûfesi mahlûl olmağla emekdâr olub 

mahall ü müstehakk olan Mustafa Osmân’a sekiz akçe ile çavuşluğı virilüb iki akçesi hazîne-

mânde olmak üzere arz-ı hâl-i mûcebince virilmek, fî 4 M sene [10]68 

 

Şam yeniçerileri müte‘kaidlerinden seksen akçe ulûfeye mutasarrıf olan Mehmed 

Mağribi terk-i diyâr ve âher gedüge salik olmağla refʻ olunub zikr olunan seksen akçe teʻkaüd 

ulûfesi Şam eyaletine mutasarrıf olan vezîr Ahmed Paşa hazretleri tarafından sulehâdan olub 

kendünün imâmeti hidmetinde olan Abdullah Efendi zîde ilmühûya kırk akçesi tevcîh olunub 

yedine imzalı tezkire virilüb ulûfesi Şam kulu mevacidi ile maʻan virilmek bâbında mâliyeden 

berât ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 4 M sene [10]68 

 

Bir sûreti dahi Şam Yeniçerileri müte‘kaidlerinden seksen akçe ulûfeye mutasarrıf 

olan Mehmed Mağribi terk-i diyâr ve âher gedüge salık olmağla refʻ olunub zikr olunan 

seksen akçe teʻkaüd ulûfesi Şam eyaletine mutasarrıf olan vezîr Ahmed Paşa hazretleri 

tarafından erbâb-ı kalemden olub kitâbet-i hidmetinde olan Abdullah Efendi zîde kadrehûya 

kırk akçesi tevcîh olunub yedine imzalık tezkiresi virilüb ulûfesi Şam kulu maʻan ile 
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müceddeden virilmek bâbında mâliyeden berât-ı şerîf ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 4 M 

sene [10]6 

 

Ağalık-ı Fârisan-ı Evvel der-Kalʻa-i Solnuk 

Ali arz-ı hâl sunub Solnuk kalʻasının fârisân ağalığı mezbûr Ali kendüye virilmek ricâ 

itmegin mahall ü müstehakk olmağla zikr olunan ağalık hidmetinde mezbûr istihdâm 

olunmak, fî Gurre-î M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm Gāzî Ali Beg der-Kasaba-i Pilevne 

Nefs-i Pilevne’de merhûm olan müteveffâ Gāzî Ali Beg câmiʻ-i şerîf ve imâret-i 

âmireleri hüddâmı vezaîfi içün evkāfına behâr yevm altışar akçe vazîfe ile mütevellî olan 

Hızır Paşa fevt olub tevliyeti mezbûr mahlûl olmağla şart-ı vâkıf üzere meşrûtı olan Ahmed 

Paşa’ya müteveffâ-yı mezbûr mahlûlunden vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek ricâsına Pilevne 

kādısı Mevlânâ Seyyîd Hüseyin Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm Ali Beg der-Plevne 

Nefs-i Plevne’de vâkiʻ merhûm Gāzî Ali Beg evlâdından diğer Ali Beg binâ eyledügi 

câmiʻ-i şerîf vakfı olan Seçor? nâm karye’nin be-her yevm altışar akçe vazîfe ile mütevellî 

olan Hızır Paşa fevt olub tevliyeti mezbûr mahlûle olmağın şart-ı vâkıf üzere tevliyet-i 

mezbûreye müteveffânın oğlı Mehmed Beg’e vazîfe-i merkûm ile tevcîh olunmak ricâsına 

Pilevne kādısı Mevlânâ Seyyîd Hüseyin Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 5 M sene 

[10]68 

 

[s.106] Vâʻizlik-i Sultân Süleymân der-İstanbul 

Süleymaniye’de yevmî altmış akçe vazîfe ile çehâr-şenbih günü vâʻiz olan Zakir-zâde 

fevt olub vâʻizliği mahlûle olmağla kırk akçesi vakf-mânde olub yigirmi akçe vazîfe ile vâʻiz 

olmak üzere kıdvetü’l-ulemâi’l-sâlikin bulevi Şeyh Mehmed Efendi zîde takvâhu mahall ü 

müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 6 M sene 

[10]68 

 

Medrese-i Restebâiye der-Maraş 

Medrese-i mezbûreye bukʻalık üzere mutasarrıf olan Ahmed ifâde ve istifâdeye kādir 

olmamağla yerine kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mustafa Efendi bukʻalık üzere 
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askerî tarafından tevcîh olunub berât virilmekle elinde olan berât mûcebince yine bukʻalık 

üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 6 M sene [10]68 

 

Medrese-i Gāzî Hüdâvendigâr der-Kızılıca Tuzla 

Medrese-i mezbûreye Mehmed ile Ali iştirak üzere tasarruf iderler iken Ali müstakilen 

üzerine ittürmekle yine rızaları ile mezkûrlara iştirâk üzere tasarruf itmek içün fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 6 M sene [10]68 

 

An-Cemâ‘at-i Müteferrikagân-ı Dergâh-ı âlî 

Seyyid 

Caʻfer bin Ahmed 

10 

Mezkûr dergâh-ı âlî müteferrikalarından olub on akçe ulûfesi olan mezkûr Seyyid 

Caʻfer bin Ahmed arz-ı hâl sunub ulûfesi şey-i kalîl olmağla düşen mahlûlden terakkî ricâ 

itmegin düşen mahlûlden yalnız beş akçe terakkî virilmek, fî 5 M sene [10]68 

 

İstanbul’da merhûm Sultân Ahmed Hân tâbe serâhû câmiʻ-i şerîfinde yevmü’s-sebt’de 

ba‘de salâti’z-zuhr sâbıka kapu ağası olan merhûm Çerkes Mehmed Ağa vefâtından vazîfe-i 

muʻayynesiyle vâʻiz olan Mehmed fevt olmağın yerine Mevlânâ Şeyh Aydın dede’ye virilüb 

üzerinde iken Ali nâm kimesne vâʻizliğin alub beynlerinde nizâ olmağla işrâk üzere zâbt 

itmeleri içün ikisi dâhi razı olmalarıyla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 8 M sene [10]68 

 

İstanbul’da vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû câmi‘-inde 

Sebt günü ba‘de’z-zuhr vâʻiz olmak üzere meşâihden Mevlânâ Ali Efendi’ye fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle Zakir-zâde mahlûlunden yevmî on akçe vazîfe 

virilmek, fî 9 M sene [10]68 

 

Ders-i ‘ammlık-ı Evkaf-ı Kapudan Sarrâc Hasan Paşa der-İstanbul 

Zikr olunan evkafdan ders-iʻamm olan Ebûbekir hüsn-i rızasıyla ders-i ʻammlığı 

sulehâdan hâfız Mehmed’e feragât itmekle fazliletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî 9 M sene [10]68 
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Hitâbet-i Câmiʻ-i Hoca Paşa der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da Hoca Paşa dimekle maʻrûf müteveffâ Hoca Üveys câmiʻ-i 

şerîfinde yevmî on üç akçe vazîfe ile hatîb olan Mustafa celâ-yı vatan edüb hitabeti mahlûl 

olmağla sulehâdan el-Hâcı Hasan bin Veli mahall ü müstehak olmağla vazîfe-i 

muʻayyenesiyle tevcîh olunmak ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı Bâbü’s-saʻâde Ağası iftihârü’l-

havâss ve’l-mukârrebin Ali Ağa dâme uluvvehû arz eyledügi pâye-i serîr-i âʻlâya telhîs 

olunduk da hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnla sadaka buyrulmagın virilmek, fî 7 M sene 

[10]68 

 

[s.107] Muʻtemedlik-i Evkaf-ı Merhûm Maktûl İbrâhîm Paşa der-Kavala 

Kalʻa-ı kavala’da vâkiʻ merhûm ve maktûl İbrâhîm Paşa evkāfına yevmî on akçe 

vazîfe ile muʻtemed olan Nimetullah bin Ahmed’in üzerinde olub hidmetinde mücd ü sâ‘î 

iken âherden Mehmed nâm kimesne zikr olunan muʻtemedliği alub yedi sekiz aylık vazîfesin 

taleb içün suret-i berât gönderüp kendüsü varmayup ve ne diyarda olduğun kimesne bilmeyüb 

merkûm Nimetullah bin Ahmed gadr olunmağla zikr olunan muʻtemedlik vazîfe-i 

muʻayyenesiyle müceddeden tevcîh olunub berât virilmek ricâsına vakf-ı mezbûrun nâzır-ı 

Mehmed’in arz-ı mûcebince virilmek, fî 7 M sene [10]68 

 

Medrese-i Dilâver Paşa der-Diyârbekir 

Medrese-i mezbûre yine Diyârbekir’de Hüsreviye medresesinden maʻzûl olan 

kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Zahirüddin Efendi’ye fazliletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 8 M sene [10]68 

 

Medrese-i İsmâʻîlyye der-Bağdad 

Medrese-i mezbûr kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mehmed Efendi zide 

fazlehû üzerinde123 olub mahall ü müstehakk olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle ibkâ ve mukarrer olmak, fî 8 M sene [10] 68 

 

Nezâret-i Beytü’l-mâl-ı Hâssa der-İstanbul 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Sinan zîde kadrehûya virilmek, fî 8 M sene [10] 68 

[Derkenar: Efendinin tayinleriyle ve Yûsuf Paşa iltimâsıyla] 

                                                 

123 Metinde sehven mukarrer yazılmıştır. 
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Medrese-i Balaban Ağa der-İstanbul 

Medrese-i mezbûre mahlûle olmağla İstanbul’da haric ile Piri Paşa müderrisi olan 

Mevlânâ Ali Efendi zîde fazlehû ahl-i ilm olub müstehak-ı inâyet olmağla fazîletlü şeyhü’l-

islâm hazretlerinin işâretleriyle hareket-i misliye ile virilmek, fî 9 M sene [10]68 

 

Zâviyedârlık-ı Kalʻa-ı Suğdak 

Kefe kazasına tabîʻ Suğdak kalʻa’sının yevmî yigirmi akçe ulûfe ile dizdârı olan Kurd 

eva vü hevesinde olub kalʻa-i mezbûrenin hıfz-ı hırasetinden olmayub mahlûl olmağla Ahmed 

nâm kimesne mahall ü müstehakk ve her vechîle hıfz-ı hırasete kādir olmağla virilmek 

ricâsına Kefe kādısı olan Mevlânâ Ahmed Efendi arz itmekle mûcebince virilmek, fî 6 M sene 

[10] 68 

 

Medrese-i Hâtûniyye der-Antalya 

Medrese-i mezbûre kırkdan maʻzûl olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ 

Resûl Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle hâric elli ile virilmek, fî 9 M sene [10]68 

 

Sarraflık-ı Evkaf-ı Merhûm Sultân Bâyezîd Hân der-İstanbul 

Merhûm ve mağfûr-leh Sultân Bâyezîd Hân tâbe serâhû evkâfından yevmî beş akçe 

vazîfe ile sarraf olan Bekîr Efendi oğlı Mehmed’in üzerinde iken Ali nâm kimesne hilâf-ı inhâ 

[ile] alub gadr itmekle ibkâ ve mukarrer olmak bâbında inâyet ricâ itmegin mezbûr Bekîr 

Efendinin oğlı sarʻaya mübtela olub mağdur olmağla hidmete gelmedigi içün âhere virilmişdi 

hâlâ mezkûrun halî malûm olub mahall ü merhamet olmağla ibkâ ve mukarrer kalınmak 

ricâsına fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle teʻbîd ile hidmetin görsün deyü 

virilmek, fî 11 M sene [10]68 

 

[s.108] Tabîblik-i Sanî der-Sarây-ı Galata 

Galata sarâyında yevmî on akçe ulûfe ile tabîb-i sanî olan Ali âher gedüge tabîb 

olmağla sâbıka Burusa da merhûm ve mağfûr-leh Yıldırım Bâyezıd Hân bimâr-hânesinde 

tabîb-i sanî olan İbrâhîm Efendi’ye mahall ü müstehakk olmağla virilmek bâbında inâyet 

ricâsına hassâ ser-etib-ba olan fazîletlü akza-ı kuzâtil-müslimîn Mevlânâ Mehmed Efendi zîde 

fazlehû arz itmekle mûcebince virilmek, fî 11 M sene [10] 68 
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Medrese-i Tobrak 

Medrese-i mezbûre Büyükdere de kırk akçe ile Cerrah Beg müderris olan kıdvetü’l-

ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Mustafa Efendi zîde fazlehû ehl-i ilm olub müstehakk-ı inâyet 

olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle hâric elli ile virilmek, fî 11 M sene 

[10]68 

 

Kazâ-i Kütahya 

Gurre-i Muharremden zabt itmek üzere sâbıka Maraş kadısı olan Paşmakcı-zâde 

Mevlânâ Nuh Efendi zîdet fezâilehûya fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle 

virilmek, fî Evâil-i M sene [10]68 

 

Kazâ-i Maraş 

Hâlâ Kütahya kadısı olan Mevlânâ Mahmûd Efendi zîdet fezâilehûya gurre-i 

muharremden nakl târikiyle fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmiştir, fî 

Evâil-i M sene [10]68 

 

Yâsin-hânlık-ı Evkaf-ı Câbî Hasan Çavuş der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûre icâresi mahsulünden almak üzere yevmî iki akçe vazîfe ile Süleymân 

bin Mustafa kendü huzurunda sûre-i Yâsin-i şerîf tilâveti içün taʻyin olunduğun vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Mustafa arz itmekle mûcebince virilmek, fî 12 M sene [10]68 

 

Sakalık-ı Matbah-ı İmâret-i Maktûl İbrâhîm Paşa der-İstanbul 

Kavala’da maktûl İbrâhîm Paşa imâret-i matbahının yevmî üç akçe vazîfe ile sakası 

olan Mehmed fevt olub hidmeti hâli kalmagın Hasan bin Hüseyin mahall ü müstehakdır deyü 

vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek ricâsına Kavala kādısı Abdülmuti arz itmekle mûcebince 

virilmek, fî 6 M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Selçuk Sultân der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Selçuk Sultân evkāfının tevliyeti Hüseyin Efendi mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretleri arz itmekle mûcebince 

virilmek, fî 9 M sene [10]68 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Meşʻaleci Hamza Beg der-İstanbul 

Müteveffâ Kabasakal Sinân Ağa mescîdinde meşʻaleci Hamza’nın rûhiyçün vakt-i 

zuhr’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Hüsrev Abdullah âher diyâra gidüb mahlûl 

olmağla sulehâdan Hacı Hasan mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Davûd’un arzı mûcebince virilmek, fî 12 M sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Müteveffâ Şaʻban Efendi Defterdâr-ı Mısır der-Mescîd-i el-Hâcı 

Hüseyin Efendi der-İstanbul 

Seyyîd Ümmî Mustafa arz-ı hâl sunub İstanbul’da tercümân Yûnus mahallesinde 

müteveffâ el-Hâcı Hüseyin mescîdinde vâkiʻ mısır defter[darı] müteveffâ Şaʻban Efendi 

evkāfından Kefeli Câmiʻ-inde imâm olub yevmî iki akçe vazîfe [ile] cüz-hân olan Mehmed 

Efendi fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin 

arz-ı hâli mûcebince virilmek, fî 12 M sene [10]68 

 

[s.109] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Meşʻaleci Hamza Beg der-İstanbul 

İstanbul’da Kabasakal Sinân Ağa mescîdinde Hamza Beg rûhiyçün yevmî iki akçe 

vazîfe ile cüz-hân olan Mustafa bin Mehmed celâ-yı vatan edüp hâli kalmağla Mehmed Hızır 

mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Davûd arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 12 M sene [10]68 

 

Tezkirecilik-i Mâliye 

Kıdvetü’l erbâb-ı el-tahrir ve el-kalem Âsitâne-i sa‘adette baş-tezkireci olan Mehmed 

Efendi’ye virilmek, fî 11 M sene [10] 68  

 

Muhâsebecilik-i Anadolı 

Kıdvetü’l erbâb-ı el-tahrir ve el-kalem Âsitâne-i sa‘adette tezkire-i sânî hidmetinde 

olan Mehmed Efendi’ye virilmek, fî 11 M sene [10] 68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Çadırcı Hayreddîn der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ merhûm Çadırcı Hayreddîn evkâfının yevmî124 iki akçe 

vazîfe[si] hâlî ve hidmeti muʻattal kalmağın Mehmed bin Hızır mahall ü müstehakdır deyü 

                                                 

124 Metinde sehven mükerrerdir. 
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virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Piyâle arz itmegin mûcebince virilmek, fî 12 M 

sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffiyân-ı Abdüsselâm Beg ve Mehmed Beg der-İznikmid 

İznikmid’de müteveffiyân Abdüsselâm’ın ve Mehmed’in evkâflarının suyollarıyla 

mürûr-ı eyyâm ile harâba müşrif olub ta‘mîr ü termîm itmek şartıyla tevliyet-i mezbûrenin 

altmış sekiz muharrem-i gurresinden üç senesi bir tahvil ile zabt-ü rabtın İsmâʻîl’e virilüb her 

sene muhâsebesi görülmek üzere ta[r]ihi mezbûreden zabt itmek üzere virilmek, fî 8 M sene 

[10]68 

 

Kethüdâlık-ı Kassâbân-ı Ganem 

Emekdârlardan olub hâlâ kassâblar kethüdâsı olan Ömer zîde kadrehu hidmetinde 

mukdim ve müstakīm olub ibkâ ve mukarrer ve kemâkân kassâblar kethüdâlığı hidmetinde 

istihdâm olunmak, fî 13 M sene [10]68 

 

Ferrâşlık-ı maʻa Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Nişâncı Paşa der-kurb-ı Kumkapu der-

İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî iki akçe vazîfe ile ferrâş ve iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan 

Mehmed edâ-i hidmet etmeyüb mahlûl olmağla Mahmûd bin Abdülvahab mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Kasım arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 18 M sene [10]68 

 

Kitâbet-i Gılmân-ı Acemiyân 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Derviş zîde kadrehûya virilmek, fî 13 M 

sene [10]68 

 

İhlâs-hânlık-ı Hoca Pîr-i der-İstanbul 

İstanbul’da hoca pîr-i evkâfından yevmî iki akçe vazîfe ile ihlâs-hân olan Mehmed bin 

Şükrullah askerî berâtını zâyi‘ itmekle berât-ı cedîd virilmek ricâsına İstanbul kādısı Ebû’s-

su‘ûd Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 M sene [10]68 
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Hitâbet-i Evkaf-ı Câmiʻ-i Müteveffâ Ali Paşa der-Amid 

Amid’de müteveffâ Ali Paşa câmiʻ-inde yevmî on beş akçe ile hatîb olan İmadüddin 

fevt olub sulehâdan Mustafa mahall ü müstehakk olmağla virilmek ricâsına Amid kādısı 

Mevlânâ Seyyid Mustafa Efendi arz eyledügi pâye-i serîr-i âʻlâya telhîs olundukda mûcebince 

virilmek, fî 13 M sene [10]68 

[Derkenar: Zaʻi itmekle tekrar tarihi mezbûreden müceddeden ruʻûsı verilmiştir.] 

 

[s.110] Zâviyedârlık-ı Emir Hac-ı Davud Hânkah-ı der-Kayseriyye 

Kayseriyye’de asûde olan kutbü’l-ârifin Seyyid İbrâhîm Tennurî kaddese sirruhu’l-

azîzin tekyesinde olan fukarasına selatin-i maziyeden merhûm Sultân Bâye[zıd] Hân tâbe 

serâhû hazretleri Kayseriyye suru haricinde vâkiʻ Emir Hacı Davud zâviyesine Hânkahıde 

hibe ve temlîk eylemekle meşrûtiyet üzere Şeyh ve mütevellî olan fahrü’s-sülehaü’s-sâlikin 

Seyyid Şeyh Abdülrâhim Efendi zîde takvuhûnun zikr olunan zâviye üzerinde olub azlin îcâb 

ider hâli yoğiken âherden İbrâhîm ve Hâlîl ve Süleymân nâm kimesneler hilâf-ı inhâ ile alub 

mezbûra gadr-u hayf itmeleriyle zikr olunan Hânkah-ı zâviyenin meşihâti ve tevliyeti 

meşrûtiyet üzere yine mezbûra ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına Kayseriyye kādısı Mevlânâ 

Mustafa el-Muhtari zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince müceddeden ibkâ ve mukarrer 

olmak, fî 13 M sene [10]68 

 

İmâmet-i Mescid-i Hüsrev Paşa der-Hân-ı Güm[r]ük der-Amid 

Medine-i Amid’de Hüsrev Paşa evkāfından güm[r]ük-hânı mescidinde yevmî beş akçe 

vazîfe ile imâm olan Ömer fevt olub mahlûl olmağla sulbî-oğlı Mehmed mahall ü müstehakk 

olmağla imâmet-i mezbûre beş akçe vazîfe [ile] müteveffâ-i merkûmun oğlı Mehmed’e 

virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı Mehmed’in arzı mûcebince virilmek, fî 12 M sene 

[10]68 

 

Kā’im-makāmlık-ı Mevkûfatcılık 

Fettah Paşa oğlı kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân Ali Efendi zîde mezcdehûya virilmek, fî 

5 M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mesih Paşa der-İstanbul 

Mesih Paşa evkâfı mütevellîsi olan Mustafa evkafı mezbûreye sadâkat üzere hidmet 

edüp evkâf-ı mezbûrun mürtezikası kendüden şükrân üzre olmağın tevliyet-i merkûm mezbûr 
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Mustafa’ya ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına bi’l-fiʻil vakf-ı mezbûr nâzırı Hazînedâr-başı 

Zülfikâr Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 M sene [10] 68 

 

Zâviyedârlık-ı Şeyh Mecnûn der-Tırhala 

Tırhala kazasında vâkiʻ Şeyh Mecnûn zâviyesi mahlûl oldukda ulemâ ve sulehâdan 

Mevlânâ Yûsuf Efendi mahall ü müstehakk olmağla askerî tarafından tevcîh olunub berât 

virilmekle müstehakından olmağla fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle zâviye-i 

mezbûre bukʻalık vechî üzere virilmek, fî 7 M sene [10]68 

 

Medrese-i Restebâiye der-Maraş 

Medrese-i mezbûreye bukʻalık üzere mutasarrıf olan Ahmed ifâde ve istifâdeye kādir 

olmamağla yerine Mevlânâ Mustafa Efendi’ye bukʻalık üzere askerî tarafından tevcîh olunub 

berât virilmekle elinde olan berât mûcebince yine bukʻalık üzere fazîletlü şeyhü’l-islâm 

hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 6 M sene [10]68 

 

Kazâ-i Güzelhisâr 

Kazâ-i mezbûr sâbıka Şeyhü’l-islâm Mevlânâ Hânefi Efendi’ye ber-vechî arpaluk 

virilmek, fî 16 M sene [10]68 

 

Kazâ-i Keşan 

Kazâ-i mezbûr sâbıka Mekke-i mükerreme kādısı olan Menteş-zâde Ahmed Efendi’ye 

ber-vechî arpaluk virilmek, fî 16 M sene [10] 68 

 

[s.111] Kā’im-makām-ı Nişâncılık-ı der- Âsitâne 

Sâbıka Âsitâne-i sa‘âdetde (   ) defterdârı olan Hâcı Mehmed Efendi dâme mecdehûya 

hatt-ı hümâyûn-ı saʻâdet-makrûnla virilmek, fî 11 M sene [10]68 

 

İstanbul’da vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh şehzade Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû 

câmiʻ-i şerîfinde yevmî bir buçuk akçe ile cüz-hân ve buçuk akçe ile noktacı ve Safiye Hâtûn 

vakfından bir buçuk akçe vazîfe ile cüz-hân ve bir buçuk akçe ile noktacı olan Abdülgani bin 

Mustafa hüsn-i ihtiyârıyla zikr olunan vazîfelerden Mustafa bin İbrâhîm’e kasr-ı yed itmekle 

mahall ü müstehakdır deyü mütevellî-i vakf İbrâhîm arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 M 

sene [10] 6[8] 
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Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Mehmed Beg der-Eyyûb 

Eyyûb Ensârî de vâkiʻ müteveffâ Hamza bin Mehmed’in binâ eyledügi mescidin 

yevmî altı akçe vazîfe ile mütevellîsi olan Mehmed bin Veli’nin üzerine olub azl-i îcâb ider 

hâli yoğiken mal-ı vakf-ı ekl eyledü deyü bir tarik ile ecânibden Mustafa nâm kimesne 

tevliyet-i mezbûrı alub berât ittirüb dahl itmekle hâlâ mezbûr Mehmed’in târih-i azle gelince 

muhasebesi görüldükde himmetinde mal-ı vakfdan bir akçe vir habbe zuhûr etmeyüp her 

vechîle vakfa enfaʻ ve evlâ olduğundan gayri vakf-ı mezbûr mürtezikâsının muhtarı olan 

Mehmed’e vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâsına Eyyûb 

kādısı Abdullah Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 2 M sene [10]68 

 

İstanbul’da vâkiʻ müteveffâ Ahi Çelebi evkāfından yevmî on akçe vazîfe ile câmiʻ-

inde vâʻiz olan İvâz Efendi her vechîle mahall ü müstehakk olmağla vazîfesi şey-i kalîl 

olmağla evkaf-ı mezbûrede yevmî beş akçe vazîfesi olan Hasan fevt olmağla mahlûl olan 

vazîfesi merkûmun vazîfesine zam olunub on beş akçe olmak üzere virilmek ricâsına fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretleri arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 M sene [10] 68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffiye Muhsine Hâtûn der-İstanbul 

Dergâh-ı mu’allâm yeniçerilerinden altmış sekizinci cemâʻat’de yevmî on beş akçe ile 

mütekâʻid olan Abdülbâkī bundan akdem yevmî dört akçe vazîfe ile zikr olunan tevliyete 

hüsn-ü rızasıyla on beş tekaüd ulûfesi hazîne mânde edüb mutasarrıf iken âherden Mehmed 

nâm kimesne fevt oldı deyü tevliyet-i mezbûrı alub berât ittirüb gadr itmekle tevliyet-i 

mezbûr merkûma ulûfesine bedel virilüb fevti gayr-i vâki‘ olmağla ibkâ ve mukarrer olmak 

bâbında inâyet ricâsına iftiharü’l- emâcid ve’l-ekârim sekbân-başı Mustafa Ağa arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 2 M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Müteveffâ Hürrem Beg 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ Hürrem Beg evkafı mütevellîsi Osmân’ın ahâlî-i 

mahalle hıyanetini ihbâr itmekle refʻ olunub Salim Efendi her vechîle mahall ü müstehakdır 

deyü vazîfe-i muʻayyenesiyle virilmek ricâsına fazîletlü şeyhüʻl-islâm hazretlerinin arzı 

mûcebince virilmek, fî 4 M sene [10] 68 
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Zâviyedârlık-ı Balaban der-Terkoz 

Zikr olunan zâviyeye bukʻalık üzere mutasarrıf olan Kirmani Mehmed Efendi 

mahlûlünden ûlema ve sulehâdan olub dâhil medresesinden mütekâʻid olan Mevlânâ Osmân 

Efendi mahall ü müstehakk olmağla meşîhat vechî üzere ber-vechî teʻbîd ve tekaʻüd fazîletlü 

şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâretleriyle zâiʻinden ruʻûs virilmek, fî 7 M sene [10]68 

 

[s.112] Tevliyet-i Evkaf-ı Abdülselâm der- Edirne 

Merhûm Abdülselâm evkāfından mahrûse-i Edirne kurbünde Havsa nâm karyede 

vâkiʻ merhûm-u mezbûrun evkâfına mütevellî olan Mehmed fevt olub mahlûl olmağla Osmân 

her vechîle mahall ü müstehakk olmağla yevmî sekiz akçe vazîfe ile virilmek bâbında inâyet 

ricâsına fazîletlü şeyhüʻl-islâm hazretlerinin arzı mûcebince virilmek, fî 16 M sene [10] 68 

 

Nezâret-i Evkaf-ı Müteveffâ Mustafa Çavuş der-Eyyûb 

Eyyûb’de vâkiʻ müteveffâ Mustafa Çavuş evkāfına yevmî beş akçe vazîfe ile nâzır 

olan Bağdadî Ahmed Efendi’nin hidmetinde tekâsüli yoğiken Hâlîl nâm kimesne hilâf-ı inhâ 

ile alub dahl itmekle ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı İstanbul kādısı 

Ebû’s-su‘ûd Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 14 M sene [10]68 

 

Muʻallimlik-i maʻa Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Mustafa Çavuş der-Eyyûb 

Eyyûb’de vâkiʻ müteveffâ Mustafa Çavuş evkāfından yevmî beş akçe vazîfe ile 

mekteb hâcesi ve bir buçuk akçe vazîfe ile üç cüz-î şerîf ve bir akçe vazîfe ile ser-mahfil olan 

Ömer’in hidmetinde kusûrı yoğiken âherden Hâlîl nâm kimesne hilâf-ı inhâ bir tarik [ile] alub 

gadr itmegin refʻ olunub yine merkûm Ömer vazîfe-i mezkûr ile ibkâ ve mukarrer olmak 

ricâsına nâzır-ı vakf İstanbul kādısı Ebû’s-su‘ûd Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 14 

M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mustafa Çavuş der-Eyyûb Ensârî 

Medîne-i Ebâ Eyyûb el-Ensârî’de vâkiʻ  Mustafa Çavuş evkâfına vazîfe-i 

muʻayyenesiyle mütevellî olan İsmâʻîl kasr-ı yed edüb tevliyet-i mezbûre mahlûl olmağla 

Hâlîl bin İbrâhîm dindar kimesne oldugı mürtezikası iʻlâm ve ihbâr eylemeriyle zikr olunan 

tevliyet vazîfe-i muʻayyenesiyle merkûm Hâlîl’e tevcîh olunub virilmek ricâsına vakf-ı 

mezbûrun nâzırı olan İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd [Efendi] arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 11 M sene [10]68 
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Müʻezzinlik-i Câmiʻ-i Hâfız Ahmed Paşa der-İstanbul 

İstanbul’da hâfız Ahmed Paşa câmiʻ-i’nde yevmî yedi akçe vazîfe ile müʻezzin olan 

Ahmed fevt olub yerine kā’im-makām olan Ali mahall ü müstehakk olmağın virilmek ricâsına 

vakf-ı mezbûr nâzırı Bâbü’s-saʻâde ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 8 M sene [10]68 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Müteveffâ Mûsâ Ağa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müteveffâ Mûsâ Ağa vakfının yevmî üç akçe vazîfe ile kâtibi 

olan Abdülkerim fevt olub mahlûl olmağla Yûsuf ibn Abdullah mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Abdülbâkī arz itmegin mûcebince virilmek, fî 15 

M sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Müteveffâ Bin-başı Mustafa Ağa der-Mescîd-i Hoca İnabeddin der-

İstanbul 

Müteveffâ Bin-başı Mustafa Ağa rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf 

tilâvet iden Şaʻban nâm kimesne âher diyâra gidüb yeri mahlûl olmagın Mustafa bin Siyami 

müstehakk olmağla virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 15 M sene [10]68 

 

Meşîhat-ı Zâviye-i el-Hâcı Ömer Ağa der-Üsküb 

Üsküb’de Hacı Ömer Ağa’nın müceddeden binâ ve ihdâs etdügi zâviye’nin meşîhatini 

tarîk-i Celvetiyeden vaʻz ve nasîhate kadîr kimesneye şart edüb bi’l-fi’il vâkf-ı muʻmaileyh 

kendüsü eslehâ-i meşâyihden Mevlânâ eş-Şeyh Mehmed Celvetiyeye tâʻyin itmegin meşîhat-i 

mezkûre vazîfe-i muʻayyenesiyle merkûma virilmek ricâsına Üsküb kādısı Abdullah Selimi 

Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 M sene [10]68 

 

[s.113] Kā’im-makāmlık-ı Baş-bâkikulluğı 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân Abdi zîde mecdehû müstakīm ve hidmet-güzâr olmağla 

zikr olunan bâkikulluğı hidmetinde istihdâm olunmak, fî 16 M sene [10] 68  

[Derkenar: tâbîʻ-i Şeyhü’l-islâm]  
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Tevliyet-i Evkâf-ı Merhûme Nilüfer Hâtûn der-İznik 

İznik’de vâkiʻ merhûme Nilüfer Hâtûn125 evkāfına yevmî beş akçe vazîfe ile mütevellî 

olan Mustafa âher diyârda olmağla hidmet-i tevliyet hâlî ve muʻattal oldıgın sükkânı? ihbâr 

itmegin mezbûrun refʻinden Mahmûd’a mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına İznik 

kādısı Mevlânâ Hasan Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 M sene [10]68 

 

Medrese-i Nizâmiyye der-Konya 

Medrese-i mezbûre sâbıka Alâiyye müftîsi olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin 

Mevlânâ Derviş Mehmed el-Mekkî Bâlî üd-Dânâ Efendi zîde fezâilehû üzerinde iken Seyyid 

Ali nâmında bir kimesne medrese-i mezbûre mahlûldür deyü hilâf-ı inhâ itmekle virilmişdi 

lâkîn kizb itmekle mezbûr Derviş Mehmed Efendi ehl-i ilm ve mahall ü müstehakk olmağla 

fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin işâretleriyle medrese-i mezbûre tevliyeti ile ibkâ ve 

mukarrer olmak, fî 18 M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mazlık? der-Şam-ı Şerîf 

Şam-ı Şerîf’de vâkiʻ ben-i mazlık? evkāfının tevliyeti ve nezareti erşed evlâda meşrût 

olub evlâdı vâkıfdan hâlâ mahrûse-i mezbûrede nâkibü’l-eşrâf kā’im-makāmı olan iftiharü’s- 

sâdâtü’l-kirâm es-Seyyid Kemaleddin içün erşed-i evlâdı vâkıfdan olub tevliyet ve nezâretde 

istihkâkın ayân-ı vilâyet şehâdet itmekle hüccet-i şeriyye virilüb mûcebince ruʻûs ile kendüye 

tevcîh olunub üzerinde iken yine evlâdı vâkıfdan olub lâkîn erşed evlâddan olmayan Ahmed 

el-kari nâm kimesne hilâf-ı inhâ alub berât itdürüb müşârün-ileyhe dahl itmekle tekrar 

mukarrer kılınmış iken dahl-ü taarrüz itmegden hâlî olmamağla mezbûr eslah ve erşed evlâdı 

vâkıfdan olub tevliyet ve nezârete müstehakdır deyü tekrar virilmek bâbında inâyet ricâsına 

Şam kādısı Mevlânâ es-Seyyid Ahmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, 

fî 17 M sene [10]68 

 

Mukata‘acılık-ı Mukātaʻa-i Mensûh 

Zikr olunan mukātaʻa dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden kıdvetü’l-erbâbü’t tahrîr veʻl-

kalem İbrâhîm Efendi zîde kadrehûnun üzerinde olmağla ibkâ ve mukarrer ricâ itmegin arz-ı 

hâlî mûcebince mukarrer olmak, fî 17 M sene [10]68 

 

                                                 

125 Metinde sehven “Han”. 
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Kā’im-makāmlık-ı Tarihcilik 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa zîde kadrehû mahall ü müstehak 

olmağla zikr olunan tarihcilik ka’im-makalığı virilmek, fî 17 M sene [10]68 

 

Kā’im-makāmlık-ı Mukātaʻa-i Hâslar 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâcid ve’l-âyan Mustafa zîde kadrehûnun üzerinde olub 

mahall ü müstehak olmağla zikr olunan mukātaʻacılık ka’im-makalığı hidmetinde istihdâm 

olunmak, fî 15 M sene [10]68 

 

Kā’im-makāmlık-ı Ruʻûs-nâmecilik-i Küçük 

Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinin emekdârlarından olub mahall ü müstehakk olan Şaʻban 

Efendi zîde kadrehûya zikr olunan ruʻûs-nâme-i küçük kā’im-makāmlığı hidmetinde istihdâm 

olunmak, fî 19 M sene [10]68 

 

Âb-keşlik-i Evkaf-ı Müteveffâ Baba Hasan Âlemi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da kızıl musluk kurbünde Baba Hasan Âlemi’nin mescidine 

yevmî iki akçe ile kayyum ve üç akçe ile âb-keş olan Ebûbekir fevt olub ciheti mahlûl 

olmağla müteveffâ-i mezbûrun sulbî oğulları Ahmed ve Yaʻkūb’a virilmek ricâsına mütevellî 

kā’im-makāmı Osmân arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 M sene [10]68 

 

[s.114] Kazâ-i Birgi 

Kazâ-i mezbûre ber-vechî arpalık sâbıka İstanbul kādısı olan Mevlânâ Beyâni Ahmed 

Efendi’nin eskiden üzerinde olmağla ibkâ ve mukarrer kılınub [şeyhü’]l-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle hükm virilmek, fî Evâsıt-ı M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Mimâr Kemal der-İstanbul 

İstanbul’da mimâr Kemal vakfı mütevellîsi olan Mustafa nâm kimesne na-ehlî olub 

mal-ı vakf-ı itlâk ve hidmetinde tekâsül üzere olduğundan sâbıka vakf-ı mezbûr mütevellîsi 

olan diğer Mustafa bin Hüseyin her vechîle evlâ ve ahrâ ve dindâr olub tevliyet-i merkûma 

kādir olduğın ahâlî-i mahalle ihbâr itmeleriyle refʻ olunub yeri yevmî iki akçe vazîfe ile 

merkûm diğeri Mustafa’ya virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 18 M sene [10]68 
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Şâkirdlik-i Kâlem-i Hazîne-i Haleb 

Haleb hazînesine tabîʻ muhasebe kâleminde yevmî on akçe ulûfe ile şâkird olan 

Ebûbekir bin Mûsâ terk-i hidmet edüp yerî hâlî kalmağla merkûmun karındaşı olub zümre-i 

mezbûr emekdâr mülâzımından Mehmed ehl-i kâlem olmağla mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına Haleb defterdârı Mehmed Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 19 M 

sene [10] 68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Vâlide-i Okcu-zâde Merhûme Belkıs Hâtûn der-İstanbul 

Okcu-zâde Vâlidesi merhûme Belkıs Hâtûn mahmiyye-i İstanbul’da merhûm ve 

mağfûr-leh Ebûlfeth Sultân Mehmed Hân Gâzi câmiʻ-i şerîfinde ba‘de salâti’z-zuhr tilâvet 

olunmak üzere vakf eyledügi eczâ-i şerîfeden bir cüz-î şerîf tilâvet iden Şaʻban kadı olub 

eczâ-i şerîf mahlûl olmağla Mustafa Halife ibn Şaʻban içün mahall ü müstehakdır deyü yevmî 

iki akçe vazîfe ile virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Ali arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 18 M sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Gāzî Sinân Paşa der-Mescid-i Mollâ Hüsrev 

Merhûm Gāzî Sinân Paşa rûhiyçün Mollâ Hüsrev mescidinde ba‘de’s sâlatü’s-asr 

yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Seyyid Abdulrâhman celâ-yı vatan idüp 

ciheti mahlûl kalmagın refʻ olunub yerine Mustafa mahall ü müstehak olmagın vazîfe-i 

muʻayyenesiyle virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı Bâbü’s-saʻâde ağası iftihârü’l-havâss 

ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 14 M sene [10]68 

 

Devr-hânlık-ı Evkaf-ı Câmiʻ-i Şerîf-i Mesih Paşa-ı Âtik der-İstanbul 

İstanbul’da Laleli-çeşme kurbünde vâkiʻ merhûm Mesih Paşa-ı Âtik Câmiʻ-i şerîfinde 

yevmî bir akçe vazîfe ile devr-hân olan Ebûbekir fevt olub mahlûl olmagın Mehmed bin 

İbrâhîm mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Yahya arz 

itmegin oğlına virilmedi ise mûcebince virilmek, fî 21 M sene [10]68 

 

Müʻezzinlik ve Kaʻîmlik ve Muʻarriflik ve Ferrâşlık der-Câmiʻ-i Sinân Paşa der-

Üsküdar 

Üsküdar’da vâkiʻ Sinân Paşa Câmiʻ-i şerîfinde yevmî sekiz akçe vazîfe ile müʻezzin 

ve kaʻîm ve muʻarrif ve ferrâş olan Ahmed Halîfe fevt olub mahlûl olmağla oğlı Mahmûd 
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mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Behrâm arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 21 M sene [10]68 

 

[s.115] Tevliyet-i Evkaf-ı Sencivân Hasan Paşa der-Geliboli ve Kefe 

Nâzır-ı vakf Râzi Hânım mektûb gönderib Gelibolı’da ve Kefe’de babası müteveffâ 

Sencivân Hasan Paşa evkâfının tevliyeti evlâdı evlâdına meşrût olmağla mezbûra dâhî zikr 

olunan tevlîyet zabtına tarafından Ali nâm kimesneyi vekîl nasb edüp zabt üzere iken âherden 

Seyyid Ali nâm kimesne hilâf-ı şart-ı vâkıf tevliyet-i mezbûrı alub dahl itmekle şart-ı vâkıf 

üzere vekîli olan mezkûr Ali’ye müceddeden virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 21 M sene [10]68 

 

Halîfelik-i Mekteb-i Evkaf-ı Merhûm Cebeci-başı Mehmed Ağa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Uzun Şücâʻ mahallesinde Cebeci-başı Mehmed Ağa’nın binâ 

ve vakf eyledügi muʻallim-Hânesinde yevmî iki akçe vazîfe ile Halîfe olan Ahmed nâm 

kimesne na-müstehakk olub bir tam senedir ki hizmeti lazımesin edâ itmemekle Halîfelik 

muʻattal kalmagın Hüseyin içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Şeyh Ali arz itmegin mûcebince virilmek, fî 21 M sene [10]68 

 

Sakalık-ı Sebil-hâne-i Evkaf-ı Uşâki-zâde der-kurb-ı Sarây-ı Âtik der-İstanbul 

Zikr olunan sebil-hâne’de vazîfe-i muʻayyenesiyle sebilci olan Ali âher diyâra gidüp 

yeri hâlî kalmağla Yûsuf bin Abdullah mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına İstanbul 

kādısı olan Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 M sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı el-Hâcı Mustafa der-Câmiʻ-i Ferruh Kethüdâ der-İstanbul 

İstanbul’da el-Hâcı Mustafa vakfından yevmî bir akçe vazîfe ile Ferruh kethüdâ câmiʻ-

i’nde bir cüz-î şerîf tilâvet iden Ömer fevt olub mahlûl olmağla Mustafa mahall ü müstehakdır 

deyü vazîfe-i merkûm ile virilmek ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 21 M sene [10] 68 

 

An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k:6 

Veli 

Yevmî 

6 
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Dergâh-ı âli kapucılarından altıncı bölükde yevmî altı akçe ulûfesi olan mezkûr Veli 

fevt olub kapucılığı mahlûl olmağla emekdârlardan Mehmed mahall ü müstehakk olmağla 

arz-ı hâlî mûcebince virilmek, fî 22 M sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm Kassab Hasan der-İstanbul 

İstanbul’da merhûm kassab Hasan evkāfının tevliyeti evlâdına meşrût olmağla evlâdı 

vâkıfdan ber-mûcebi şart-ı vâkıf yevmî on akçe vazîfe ile mütevellî olan Mehmed fevt olub 

mahlûl olmagın sûlbi-oğlı el-Hâcı İsmâʻîl mahall ü müstehakk olmağla virilmek ricâsına 

vakf-ı mezbûr nâzırı İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 23 M sene [10]68 

 

İhlâs-hânlık-ı Müteveffâ Helvâcı-başı İskender Ağa der-İstanbul 

Zikr olunan evkafdan yevmî üç akçe vazîfe ile ihlâs-Hân olan ûtekadan Belkıs nâm 

hâtûn fevt olub mahlûle olmağla Hüseyin Çelebi mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına 

vakf-ı mezbûr nâzırı kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân hâssa helvâcı-başı Ali Ağa zîde mecdehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 20 M sene [10]68 

 

[s.116] Tevliyet-i Evkaf-ı Emine Hâtûn der-İstanbul 

İstanbul’da Emine hâtûn vakfı mütevellîsi olan Mustafa fevt olub tevliyeti mahlûl 

olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle Hâlîl bin İbrâhîme mahall ü müstehakdır deyü virilmek 

ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 23 M sene [10]68 

 

Kā’im-makāmlık-ı Mukātaʻa-i Hâslar 

Zikr olunan hâslar mukātaʻacılığı kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa zîde 

kadrehûnun üzerinde olmağla ibkâ ve mukarrer olmak, fî 15 M sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı İsmâʻîl Efendi der-Mescid-i Sultân Bâyezîd Hân der-Galata 

İsmâʻîl Efendi vakf eyledügi eczâ-i şerîfden yevmî iki [akçe] vazîfe ile cüz-hân olan 

Seyyid Abdüllâtif fevt olub yeri mahlûl olmağla Seyyid Mehmed mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Hasan arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 M 

sene [10]68 
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Tezkirecilik-i Mâliye 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân Ahmed Efendi zîde kadrehûnun üzerinde olub ehl-i 

kalem olmağla zikr olunan tezkirecilik hidmetinde istihdâm olunmak, fî 27 M sene [10] 68 

 

Buhurcılık-ı Evkaf-ı Câmiʻ-i Babü’s-saʻâde-i Sâbık Osmân Ağa der-Kadıköy 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî üç akçe vazîfe ile buhurcı olan Osmân fevt olub mahlûl 

olmağla Yûsuf bin Abdullah mahall ü müstehakk olmağla virilmek ricâsına hâzînedar-başı 

iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn Zülfîkâr Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 12 M sene [10]68 

 

Ferrâşlık-ı Tob der-Türbe-i Merhûm ve Mâğfûrleh Sultân Mustafa Hân der-

İstanbul 

Mahrûse-i mezbûrede vâkiʻ merhûm ve mâğfûrleh Sultân Murad Hân Gāzî türbe-i 

şerîfleri evkāfından merhûm ve mâğfûrleh Sultân Mustafa Hân tâbe serâhû türbe-i şerîfinde 

yevmî üç akçe vazîfe ile tob ferrâşı olan Mustafa fevt olub yeri hâlî kalmağla es-Seyyid 

Mehmed Bilal sâdâtdan olub mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Abdülkādir arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 M sene [10]68 

 

Zevâid-horan-ı Evkaf-ı Pîr Mehmed Paşa der-Kasaba-i Silivri 

Meşrûtiyet üzere vakf-ı mezbûr nâzırı olan Mehmed el-Cumali mektûb gönderib ceddi 

merhûm pîr Mehmed Paşa’nın kasaba-i Silivri’de vâkiʻ câmiʻ-i şerîfi evkâfında zevâidi 

vakfiye-i ma‘mûlün-bihasında evlâdı vâkıfa meşrût olmagın evlâdı vâkıfdan yevmî beş akçe 

vazîfe’ye mustasarrıf olan es-Seyyid Ali fevt olub vazîfesi mahlûl oldukda yevmî iki akçesi 

müteveffâ-i mezbûrun kız karındaşı Şerife ve Fatıma’ya ber-mûcebi şart-ı vâkıf virilmek 

ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 M sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûme Kamer Hâtûn Vâlide-i Hasan Paşa der-Türbe-i 

Mehmed Paşa der-Eyyûb Ensârî 

Vakf-ı mezbûr nâzırı İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Beg dâme mecdehû 

mektub göderib Vezîr-i â‘zam iken Şehid olan dedesi Mehmed Paşa Ebâ Eyyûb Ensârî’de 

binâ eyledügi türbesinde emmisi merhûm Hasan Paşa’nın vâlîdesi merhûme Kamer Hâtûn 

rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfeden yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden 

Murad dede fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmagın müteveffâ-i mezbûrun sûlbi-oğlı Mustafa 
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mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 21 M sene 

[10]68 

 

[s.117] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Müteveffâ Mehmed Efendi Kâtib-i Evkaf-ı Merhûm 

İsmihân Sultân der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-Eyyûb Ensârî 

Vakf-ı mezbûr nâzırı İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Beg dâme mecdehû 

mektub göderib Vezîr-i â‘zam iken Şehid olan dedesi Mehmed Paşa’nın Eyyûb Ensârî’de 

vâkiʻ türbe-i şerîfinde büyük vâlidesi merhûm İsmihân Sultân evkâfı kâtibi iken fevt olan 

Mehmed Efendi rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfeden yevmî iki akçe vâzife ile bir cüz-î 

şerîf tilâvet eyleyen Murad dede fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmagın müteveffâ-i mezbûrun 

sulbî-oğlı Mustafa’ya mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 21 M sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Ferruh Kethüdâ der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der- 

Eyyûb Ensârî 

Vakf-ı mezbûr nâzırı İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Beg mektûb gönderib 

dedesi merhûm Mehmed Paşa’nın hazreti Ebâ Eyyûb Ensârî’de olan türbesinde müteveffâ 

Ferruh Kethüdâ rûhiyçün vakt-i subh’da tilâvet olunan eczâ-i şerîfeden yevmî iki akçe vazîfe 

ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Murad dede fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmagın müteveffâ-i 

mezbûrun sulbî-oğlı Mustafa mahall ü müstehak olmağla virilmek ricâsına arz itmegin 

[mûcebince virilmek,] fî 26 M sene [10]68 

 

Kitâbet-i Müşâhere-i Evkaf-ı Müteveffâ Şâhkulu Çelebi der-İstanbul 

Şâhkulu evkāfına yevmî dört akçe ile müşâhere kâtibi olan Receb bin Hacı Mustafa 

fevt olub kitâbeti mezbûr mahlûle olmağla müteveffâ-i mezbûrun babası Hacı Mustafa bin 

Kasım mahall ü müstehakdır deyü vazîfe-i muʻayyenesi olan yevmî dört akçe ile merkûma 

virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı olub müderris Ömer Efendi arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 24 M sene [10] 68 

 

Tophânede merhûm kapudan Ali Paşa evkāfı zevâidinden yevmî on akçe vazîfe’ye 

mutasarrıf Zakir-zâde Abdullah Efendi ve yevmî beş akçe vazîfe’ye mutasarrıf Osmân dede 

ve yevmî on akçe vazîfe’ye mutasarrıf olan Mahienver Hâtûn fevt olub zikr olunan yevmî 

yigirmi beş akçe vazîfe mahlûl olmağla mukaddemâ evkâf-ı mezbûre’ye mütevellî olub evlâd-
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ı utekāyı vâkıfdan olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkikin Mevlânâ Ali Efendi’nin tevlîyet-i 

mezbûr üzerinde iken âhere virilüb sıfrü’l-yed kalduğundan tevlîyet-i mezbûr mukabelesinde 

zikr olunan yigirmi beş akçe vazîfe mûmâ-ileyh Ali Efendi virilmek ricâsına evkaf-ı mezbûre 

nâzırı olan fazîletlü şeyhü’l-islâm hazretlerinin arz-ı mûcebince virilmek, fî 3 M sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Mürekkebciyân-ı Hâssa tâbiʻ-i Ehl-i Hıref 

Müteferrika 

Mahmûd 

Yevm 

3 

Hâssa ehl-i hıref’den olub mürekkebciyândan yevmî üç akçe ulûfe’ye mutasarrıf olan 

Mahmûd nâm [kimesne] fevt olub gedügi mahlûl olmagın zümre-i mezbûre mülâzımlarından 

Sefer Mustafa Zağra mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına İç Hazînedâr-başı iftihârü’l-

havâs ve’l-mukarrebîn Zülfikâr Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 24 M 

sene [10]68 

 

[s.118] Kazâ-i Mısır 

Gurre-i Muharrem sene [10] 68’de zabt itmek üzere sâbıka Burusa kādısı olan 

Mevlânâ Mehmed Efendi’ye tevcîh olunub şurûtıyla hükm virilmek 

 

Kazâ-i Şam-ı Şerîf 

Bin altmış sekiz senesinde vâkiʻ Gurre-i Rebî‘ülevveli’nden zabt itmek üzere sâbıka 

İstanbul kādısı olan Bostan-zâde Ahmed Efendi’ye tevcîh olunub şurûtıyla hükm virilmek 

 

Kazâ-i Kudüs-i Şerîf 

Sâbıka İzmid kādısı olan Mevlânâ Hasan Efendi’ye tevcîh olunub şurûtıyla hükm 

virilmek, fî (   ) 

 

Kazâ-i Medine-i Münevvere 

Sâbıka şeyhü’l-islâm olan Mevlânâ Hüsam-zâde Abdulrâhman Efendi kendü varub 

zabt itmek üzere şurûtıyla hükm virilmek 
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Kazâ-i Galata 

Sâbıka Mekke-i mükerreme kādısı olan Ebû’s-su‘ûd-zâde Mevlânâ Mahmed Sadık 

Efendi’ye tevcîh olunub şurûtıyla yazılmak 

 

Kazâ-i Filibe 

Sâbıka Mekke-i mükerreme kādısı olan Mevlânâ Muʻid Mustafa Efendi Burusa 

pâyesiyle tevcîh olunub şurûtıyla hükm yazılmak 

 

Kazâ-i Trablus 

Gurre-i Rebî‘ülâhir’den zabt itmek üzere hâlâ Konya kādısı olan Baldır-zâde Mevlânâ 

Şeyh Mehmed Efendi tevcîh olunub şurûtıyla hükm yazılmak 

 

Kazâ-i Konya 

Sâbıka Trablus kādısı olan Mevlânâ Hasan Efendi bin altmış sekiz gurre-i 

Rebî‘ülevveli’nden zabt itmek üzere tevcîh olunub şurûtıyla yazılmak 

 

Kazâ-i Maraş 

Sâbıka Maraş kādısı olan Paşmakçı-zâde Efendi’ye tevcîh olunub şurûtıyla hükm 

yazılmak 

 

Kazâ-i Tire 

Sâbıka Mekke-i mükerreme kādısı olan Menteş-zâde Mevlânâ Ahmed Efendi’ye 

tevcîh olunub şurûtıyla yazılmak 

 

Kazâ-i Kirmen 

Sâbıka Konya kādısı olan Mevlânâ Râmazan Efendi pîr ü ihtiyâr ve kudema-i 

trarîkden olmağla ber-vechî teʻbid ve tekâʻüd tevcîh olunub şurûtıyla hükm yazılmak 

 

Kazâ-i Dimetoka maʻa Kazâ-i Dağardı 

Sâbıka Edirne kādısı olan Mevlânâ Abdülkādir Efendi’ye ber-vechî arpalık tevcîh 

olunub şurûtıyla hükm yazılmak 

 

 



246 

 

Kazâ-i Vize maʻa Kazâ-i Sarây 

Sâbıka Sakız kādısı olan Sadi-zâde Mevlânâ (   ) Efendi’ye tevcîh olunub şurûtıyla 

hükm virilmek 

 

Kazâ-i Pınarhisâr 

Sâbıka Burusa kādısı olan Merhaba-zâde Mevlânâ Ahmed Efendi’ye tevcîh olunub 

şurûtıyla hükm yazılmak 

 

[s.119] Kazâ-i Hânya 

Dâhil ile müderrisinden Yıldırım Hân medresesinden maʻzûl olan Mevlânâ Ahmedi-

zâde (   ) Efendi’ye tevcîh olunub şurûtıyla hükm yazılmak 

 

Kazâ-i Güzelhisâr 

Sâbıka Anatolı kadıʻaskeri olan Abdülrâhim Efendi-zâde Mevlânâ Mehmed Efendi’ye 

ber-vechî arpalık tevcîh olunub şurûtıyla yazılmak 

 

Medrese-i Süleymân Paşa der-İznik 

Medrese-i mezbûre Bozöyük’ün dâhl ile Kasım [Paşa] müderrisi olan Mevlânâ 

Abdül(...?) Efendi’ye mûsıla-ı sahn olmak üzere fazîletlü Şeyhüʻl-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle yazılmak, fî 8 M sene [10]68 

 

Medrese-i Sâniyye-i Kasım Paşa der-İstanbul 

Medrese-i mezbûre İstanbul’da Dârü’l-hadîs-i Mehmed Paşa müderrisi olan Mevlânâ 

Ahmed Efendi’ye fazîletlü Şeyhüʻl-islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 8 M sene [10] 

68 

Medrese-i Dârü’l-hadîs Mehmed Paşa der-İstanbul 

Hâric medresesinden maʻzûl olan Debbağ-zâde Mevlânâ Efendi’ye fazîletlü Şeyhüʻl-

islâm hazretlerinin işâretleriyle virilmek, fî 8 M sene [10]68 

 

Medrese-i Dârü’l-hadîs der-Niksâr 

Medrese-i mezbûre izn-i bi’l-iftâ ve Niksâr kâzası ilhâkıyla ber-vechî teʻbid sâbıka 

Erzurum kādısı olan Mevlânâ Seyyid Mehmed Efendi’ye fazîletlü Şeyhüʻl-islâm hazretlerinin 

işâretleriyle virilmek, fî 8 M sene [10]68 
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Kazâ-i Kütahya 

Bin altmış sekiz Muharrem’i gurresinden zabt itmek üzere sâbıka Maraş kādısı olan 

Paşmakcı-zâde Mevlânâ Nuh Efendi tevcîh olunub şurûtıyla yazılmak, fî 11 M sene [10]68 

 

Kazâ-i Maraş 

Hâlâ Kütahya kādısı olan Mevlânâ Mahmûd Efendi’ye gurre-i muharremden nakl 

tarîkiyle tevcîh olunub şurûtıyla yazılmak, fî 11 M sene [10]68 

 

Hitâbet-i maʻa İmâmet der-Câmiʻ-i Yaʻkūb Ağa der-Karye-i Tarabya der-Kurb-ı 

Harami Deresi 

Câmiʻ-i mezbûrede vâzife-i muʻayyene ile imâm ve hatîb olan Mehmed celâ-yı vatan 

ve terk-i hidmet edüp hitâbet [ve] imâmeti mahlûle olmagın Abdülkerim Hâlife içün mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına Bâbü’s-saʻâde [ağası] olan iftihârü’l-havâss ve’l-

mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz eyledügi telhis olundukda hatt-ı hümâyûn-ı saʻadet-

makrûnla virilmek, fî 10 M sene [10]68 

 

Kitâbet-i Divân-ı Hümâyûn 

Erbâb-ı kalemden İsâ Ruhî arz-ı hâl sunub divân-ı hümâyûnda kitâbet virilmek ricâ 

edüb ehl-i kalem ve sâhib-i rakam olmağla ulûfe[siz] ve timârsız zümre-i mezbûra ilhâk 

olunmak, fî 2 M sene [10]68 

[Derkenar: Mezbûr İsâ Rûhi Divân-ı hmâyûn kitâbeti ruʻûsu ordu-yu hümâyûn 

tarafından virilmekle mahaline kayd olundu, fî 18 M sene [10]68 ] 

 

[s.120] YEVMÜ’L-HAMÎS GURRE-İ ŞEHR-İ SAFERİ’L-HAYR SENE 1068 

 

 

Yâsin-hânlık-ı Şems Rânâ Hâtûn 

Şems Rânâ dimekle mağruf hâtûnun vâkfında yevmî iki akçe vazîfe ile yâsin-hân olan 

Abdulrâhman bin Ali dede fevt olub ciheti mahlûl olmağın Mustafa bin Veli mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Osmân arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 3 S sene [10] 68 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Vezîr-i â‘zam Şehid Mehmed Paşa der-Eyyûb 

Vezîr-i â‘zam Mehmed Paşa evkāfının mütevellîsi olan iftiharü’l-emâcid ve’l-aʻyân 

Ahmed dâme mecdehû mektûb gönderib dedesi Mehmed Paşa’nın evkâfında Ebâ Eyyûb 

Ensârî’de binâ eyledügi türbe-i şerîfinde rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfesinde vakt-i 

subh’da ve zuhr’da yevmî ikişer akçe vazîfe ile cüz-î şerîf tilâvet idüb ve yevmî beş akçe 

vazîfe ile musallî olan Abdulrâhman bin Ali dede fevt olub cihet-i mezbûre mahlûl olmagın 

Ali bin Abdullah mahall ü müstehakk olmağla virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 3 sene [10]68 

 

Taʻâm-horan-i Evkaf-ı İmâret-i Merhûme Hâseki Sultân der-İstanbul 

Hâseki Sultân imâreti ûhdesinde yevmî bir akçe taʻâmiye’ye mutasarrıf olan Mehmed 

Ömer refʻ olunub taʻâmiyesi Âişe Hâtûn’a virilmesi içün fermân olmağla tevcî olunmak 

bâbında inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olub sarây-ı cedîd ağası olan 

iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 3 S sene [10]68 

 

Müsebbihlik-i Merhûme İsmihân Sultân der-Türbe-i Sultân Selim Hân der-kurb-

ı Ayasofya der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile müsebbih olan Abdi fevt olub ciheti mahlûle olmağla Ali bin 

Ömer mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına mütevellî-i kebir Ahmed Beg arzı 

mûcebince virilmek, fî 4 S sene [10]68 

 

Hamal-ı Küsbe Evkaf-ı İmâret-i Merhûme Hâseki Sultân der-İstanbul 

İstanbul’da Hâseki Sultân imâreti ûhdesinde yevmî iki akçe ile hamal-ı küsbe olan 

Mehmed Ömer refʻ olunub yerin Mustafa’ya virilmesi bâbında fermân-ı âlî vârid olmagın 

mûcebi bâbında inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olub sarây-ı cedîd ağası 

olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 3 S sene [10]68 

 

An-Cemâ‘at-i Kâtibân-ı Dîvân-ı Hümâyûn 

Mustafa 

Rüstem 

10 
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Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden Mustafa Rüstem fevt olub mutasarrıf olduğu ulûfesi 

mahlûl olmağla emekdârlardan Abdülbâkī kendüye virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin mahall 

ü müstehakdır deyü ulûfesiyle gedügi mezbûra virilmek, fî 3 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Ferruh Kethüdâ der-bâ-Şehid Mehmed Paşa der-

Eyyûb 

Vakf-ı mezbûr nâzırı iftiharü’l-emâcid ve’l-aʻyân Ahmed Beg dâme mecdehû mektûb 

gönderib vezîr-i â‘zam iken şehid olan dedesi Mehmed Paşa’nın Ebâ Eyyün Ensârî’de vâkiʻ 

türbe-i şerîf’inde merhûm Ferruh kethüdâ rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîf’de yevmî iki 

akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Abdulrâhman bin Ali dede fevt olub ciheti mahlûl 

olmagın diğer Abdulrâhman mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 4 S sene [10]68 

 

[s.121] Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm Hüseyin Paşa der-Burusa 

Burusa’da vâkiʻ merhûm Hüseyin Paşa vakfı vazîfe-i muʻayyene ile mütevellî olan 

Mustafa hidmetinde mücd ü sâʻi olub kusûrı yoğiken diğer Mustafa tevliyet-i mezbûrı alub 

berât ittirüb dahl itmekle mukarrer olmak bâbında inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı Şeyh 

Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 S sene [10]68 

 

Naʻat-hânlık-ı Evkaf-ı Câmiʻ-i  Merhûm Hâfız Ahmed Paşa der-İstanbul 

Merhûm hâfız Ahmed Paşa câmiʻ-inde yevmî iki akçe ile naʻat-hân olan Mehmed fevt 

olub yeri karındaşı Ahmed’e virilüp ol dahi berât itmeden fevt olmağla müʻezzin Hâlîl mahall 

ü müstehakk olmagın virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı Bâbü’s-saʻâde ağası iftihârü’l-

havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 5 S sene 

[10]68 

 

Türbedârlık-ı Evkaf-ı Hâtûniyye der-Burusa 

Burusa’da vâkiʻ merhûm Hâtûniyye türbesinde yevmî üç akçe vazîfe ile türbedâr ve 

bir akçe ile müsebbîh olan el-Hâcı Mehmed bin Mahmûd fevt olub mahlûl olmağla Hâlîl bin 

Mahmûd’a mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına Burusa kādısı Bâlî Efendi arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 5 S sene [10]68 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Veys Çelebi der-İstanbul 

İstanbul’da merhûm Veys Çelebi vakfından yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan 

Hasan celâ-yı vatan idüp [hidmeti] muʻattal kalmağla Abdullah mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Mûsâ arz itmegin mûcebince virilmek, fî 2 S sene 

[10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Mustafa Çavuş der-İstanbul 

İstanbul’da Mustafa Çavuş vakfında yevmî iki akçe vazîfe ile vakt-i zuhr’da cüz-hân 

olan Hasan celâ-yı vatan idüb yeri hâlî kalub mahlûl olmağla Abdullah mahall ü müstehakdır 

deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Mûsâ arz itmegin mûcebince virilmek, fî 3 S 

sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Tavâşî Anber Ağa der-Eyyûb Ensârî 

Vakf-ı mezbûr nâzırı iftiharü’l-emâcid ve’l-aʻyân Ahmed Beg dâme mecdehû mektûb 

gönderib cedd’leri merkûmun utekāsında iken fevt olan Tavâşi Anber Ağa rûhiyçün medine-i 

Ebâ Eyyûb Ensârî’de tilâvet iden126 Abdulrâhman bin Ali dede fevt olub ciheti mahlûle 

olmağla Ali mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 

S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Mehmed Efendi der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-

Eyyûb 

Vakf-ı mezbûr mütevellîsi iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Beg zîde mecdehû 

mektûb gönderib vezîr-i â‘zam iken şehid olan dedesi Mehmed Paşa’nın Ebâ Eyyûb Ensârî’de 

vâkîʻ türbe-i şerîfinde merhûm Mehmed Efendi rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfden yevmî 

iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Abdulrâhman ibn Ali dede fevt olub ciheti mahlûl 

olub Mehmed Hâlîfe mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 3 S sene [10]68 

 

[s.122] Taʻâm-horan-ı İmâret-i Evkaf-ı Merhûme Hâseki Sultân der-İstanbul 

İmâret-i mezbûrede tabh olan taʻâmdan yevmî iki fodula ile bir (...?) aşa mutasarrıf 

olan Âişe Hâtûna imâret-i mezbûreden hâlâ iki fodula ile bir aş dâhi virilmek içün fermân-ı âlî 

                                                 

126 Metinde ‘olan’ şeklindedir. 
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sâdır olub vakf-ı mezbûr mütevellîsi olan İbrâhîm tarafından sene-i semân ve sittîn ve elf 

muharremi’nin yigirmi üçüncü gününden mühürlü tezkire virilmekle inâyet ricâ itmegin 

mûcebince virilmek, fî 5 S sene [10] 68  

 

Rodos sancağına tabîʻ Narince kalʻasında Varoş ağası olan Merdan düşman donanması 

kalʻa-i mezbûr üzerine müstevli oldukda yarelenüp mahall ü müstehakk olmağla ulûfesi dâhî 

şey-i kâlîl olub hidmeti mukabelesinde avatıf-ı âliyyeden on akçe terakkî virilmek ricâsına 

İstanköy kadısı nâib-i Mehmed arz itmegin cezire-i mezbûre ocaklığından mezbûra on akçe 

terakkî virilmek, fî 5 S sene [10] 68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Mehmed Efendi der-Eyyûb 

Vakf-ı mezbûre mütevellîsi iftiharü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Beg zîde mecdehû 

mektûb gönderib vezîr-i â‘zam iken şehid olan dedesi Mehmed Paşa’nın Ebâ Eyyûb Ensârî’de 

vâkiʻ türbe-i şerîfinde merhûm Mehmed Efendi rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfden yevmî 

iki127 akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Abdulrâhman ibn Ali dede fevt olub ciheti 

mahlûl olmağla Mehmed Çelebi mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 3 S sene [10]68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Merhûm Ağaçcı el-Hâc Ahmed der-Burusa 

Yevmî iki akçe vazîfe ile câbî olan Şeyh Mehmed fevt olub cibâyeti mahlûl olmağla 

İbrâhîm bin el-hâcı Ahmed mahall ü müstehakdır deyü vazîfe-i merkûm ile virilmek ricâsına 

Burusa kādısı Bâlî Efendi zîdet fezâilehû arz itmekle mûcebince virilmek, fî 6 S sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm Sîmkeş-başı İskender Ağa der-İstanbul 

Mahrûse-i mezbûrede sîmkeş-başı İskender Ağa evkāfının tevliyeti batnen baʻde 

batnin evlâd-ı evlâda meşrût olmağla evlâdı vâkıfında Mehmed Çavuş karısı Emine Hâtûn 

zikr olunan tevliyete meşrûtiyet üzere mutasarrıfe iken âherden Ali nâm kimesne evlâddanım 

deyü dahl itmekle elinde olan berâtı mûcebince kendüye virilmek bâbında inâyet ricâsına arz-ı 

hâl itmegin elinde olan berât mûcebince mezkûre Emine Hâtûna virilmek, fî 6 S sene [10]68 

 

 

                                                 

127 Sehven mukarrerdir. 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-Eyyûb Ensârî 

Vakf-ı mezbûrun mütevellî-i kebîri olan Ahmed Beg mektûb gönderüb vezîr-i â‘zam 

iken şehid [olan dedesi] Mehmed Paşa’nın Eyyûb’de olan türbesinde vakt-i asr’da yevmî iki 

akçe ile cüz-î şerîf tilâvet iden Abdulrâhman ibn Ali dede fevt olub ciheti mahlûle olmağla 

Ali bin Mustafa içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 2 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı İsmihân Sultân der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-Eyyûb 

Vakf-ı mezbûr’un mütevellî-i kebîri olan Ahmed Beg mektûb gönderüb dedesi Şehid 

Mehmed Paşa’nın Eyyûb’de olan türbesinde merhûme İsmihân Sultân rûhiyçün tilâvet olan 

eczâ-i şerîfeden yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden ve yevmî bir akçe vazîfe 

ile noktacı olan Abdulrâhman ibn Ali dede fevt olub ciheti mahlûle olmağla Hüseyin bin 

İsâ’ya mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 5 S 

sene [10]68 

 

[s. 123] Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm İbrâhîm Ağa der-kurb-ı Aksarây der-İstanbul 

İstanbul’da Aksarây kurbünde vâkiʻ merhûm İbrâhîm Ağa vakfının yevmî bir buçuk 

akçe vazîfe ile mütevellî olan el-Hâcı Kaytas fevt olub mahlûl olmağla Mehmed bin Ali 

mahall ü müstehakdır deyü vazîfe-i merkûm ile mezbûra virilmek ricâsına İstanbul kādısı 

Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 4 S sene 

[10]68 

 

Kazâ-i İstanbul 

Sâbıka Edirne kādısı olan Abdülfettâh Efendi ehl-i ilm ve sâhibi fazîlet olmağla 

İstanbul kādısı Seferli?-zâde Ebû’l-su‘ûd’un es’ar ile takayyüdi olmadığından gayri hilâf-ı 

şer-i şerîf nesr? hüccet ve bir maddeye (...?) arz virüb her vechîle azlî lâzım olmagla hâl 

olunub şürûtuyla Maşallah Efendi’ye hükm virilmek, fî 8 S sene [10] 68 

 

Beytü’l-mâl-iHâssa’da yevmî on akçe ulûfe’ye mutasarrıf olan Hâfız Mehmed fevt 

olub vazîfesi mahlûle olmağla emekdârlardan Derviş Mehmed mahall ü merhâmet olmağla 

kendüye virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin üç akçesi hazîne-mânde olub bakî yedi akçe 

vazîfesi mezbûra virilmek, fî Gurre-i S sene [10]68  

[Derkenar: Ruʻûsu zâʻi olmağla tekrar ruʻûs yazılmıştır fî el-tarih’ü-l mezbûr fî 11 S ] 
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Tevliyet-i el-Hâcı Seyyid Ali der-Tophâne 

Evkaf-ı mezbûre’ye yevmî üç akçe vazîfe ile mütevellî olan Mehmed’in hıyaneti 

ahâlî-i mahalleden bi-garez müslimin ihbârı ile zâhir ü sabit olmağla yine mahalle-i mezbûre 

muhtarlarından diğer Mehmed içün mahall ü müstehakdır deyü tevliyet-i mezbûre merkûma 

virilmek ricâsına Galata kādısı Mehmed Sâdık Efendi’nin arzı mûcebince virilmek, fî 3 S sene 

[10]68 

 

Muʻtemedlik-i Süvâri Evkaf-ı Merhûm Sultân Süleymân Hân der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Süleymân Hân tâbe 

serâhû câmi‘-i şerîfi evkāfından yevmî beş akçe vazîfe ile muʻtemed-i süvâri olan Kâbil bin 

Abdullah fevt olub mahlûl olmağla Seyyid Mustafa mahall ü müstehakdır deyü virilmek 

ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Mehmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 8 S sene 

[10]68 

 

İstanbul’da vâkiʻ Sarı Kethüdâ[sı] Mustafa Paşa evkāfı mahsulünden yevmî sekiz akçe 

vazîfe’ye mutasarrıf olan Âişe Hâtûn fevt olub mahlûl olmağla müteveffiye-i mezbûrenin 

yevmî beş akçe vazîfesi Mehmed Halîfe ’ye mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına vakf-ı 

mezbûr mütevellîsi Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 10 S sene [10]68 

 

İstanbul’da vâkiʻ Sarı Kethüdâ[sı] Mustafa Paşa evkāfı mahsulünden yevmî sekiz akçe 

vazîfe’ye mutasarrıf olan Âişe Hâtûn fevt olub mahlûl olmağla müteveffiye-i mezbûrenin 

vazîfesinden yevmî üç akçesi Hasan Hâlife’ye mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına 

vakf-ı mezbûr mütevellîsi Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 10 S sene [10]68 

 

Ders-i ‘ammlık-ı Evkaf-ı Câmiʻ-i Şerîf Kılıç Ali Paşa der-Tophâne 

Zikr olunan câmiʻ-i şerîfde yevmî on akçe vazîfe ile ders-i‘amm olan Abdullah 

Efendi’nin ders-i‘ammlık berât-ı şerîf ile üzerinde iken berâtı zâyiʻ itmekle zâyiʻinden berât 

ricâsına arz-ı hâl itmegin zâyiʻinden virilmek, fî 4 S sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Mahalle-i Cebeci-başı der-Eyyûb Ensârî 

Mescid-i mezbûrede müʻezzin olan Mehmed bin Muslihiddin kendü hâlînde 

olmamağla mahallinde tefahruz olundukda hıyânet ve azli îcâb ider hâli zahir olmağla ber-

mûceb-i fermân-ı âlî refʻ ve ahali mahallenin muhtarları olan Hasan Hâlîfe içün mahall ü 
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müstehakdır deyü inâyet ricâsına Eyyûb kādısı Abdullah Efendi arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 10 S sene [10]68 

 

[s.124] Cüz-hânlık-ı Hararcı Hayreddin der-İstanbul 

Vakt-i subûhda yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed bin Ali terk-i hidmet 

idüb mahlûl olmağla Mehmed ibn Hızır mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına vakf-ı 

mezbûr mütevellîsi Piyâle arz itmegin mûcebince virilmek, fî 10 S sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Karaca Paşa der-Mihaliç 

Nefs-i Mihaliç’de vâkiʻ müteveffâ Karaca Ahmed Paşa câmiʻ-i ve imâreti evkāfının 

tevliyetine evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere İbrâhîm Çavuş ebâ-en ced mutasarrıf iken âherden 

Abdullah nâm kimesne sen evlâddan değilsin deyü hilâf-ı inhâ ile alub berât ittirüb müdâhale 

ve nizâʻ itmekle ordu-yu hümâyûnda mezbûr İbrâhîm Çavuş mukarrer kılınıb berât virilmegin 

mûcebince inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin virilmek, fî 6 S sene [10]68 

 

Kayyumluk-u Mescid-i Sirkeci Muslihiddin der-Kasım Paşa 

Zikr olunan mescidde yevmî iki akçe vazîfe ile Kayyum ve Câbî olan Şeyh Mustafa 

otuz seneden mütecâviz mutasarrıfken Ebûbekir nâm kimesne bi-vechî dahl itmekle ibkâ ve 

mukarrer kılınmak ricâsına Galata kādısı Mehmed Sâdık Efendi arz itmegin mûcebince ibkâ 

ve mukarrer olmak, fî 10 S sene [10]68 

 

Kitâbet-i maʻa Cibâyet-i Evkaf-ı Nukûd-ı Has Oda-başı Ahmed Ağa der-İstanbul 

Sâbıka has oda-başı merhûm Ahmed Ağa evkāfı nukûdunun yevmî iki akçe ile kâtibi 

ve üç akçe ile câbisi Himmet’e mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr 

nâzırı olub Sarây-ı cedîd ağası olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 10 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Hâcı Abdulrâhman der-Câmiʻ-i İbrâhîm Paşa der-Burusa 

Hâcı Abdulrâhman’ın İbrâhîm Paşa Câmiʻ-i şerîfinde ba‘de salâti’z-zuhr yevmî iki 

akçe vazîfe ile cüz-hân olan Şeyh Mehmed fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Mehmed bin 

Ramazân mahall ü müstehakdır deyü meşrûtiyet üzere mütevellî olan Ramazân’ın arzı 

mûcebince virilmek, fî 9 S sene [10]68 
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An-Cemâ‘at-i Bevvâbân-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k:33 

Süleymân Kethüdâ 

Bevvâbân-ı Sarây-ı Âtik 

33 

Mezkûr fevt olub mutasarrıf olduğu otuz üç akçe ulûfesiyle kapucılığı mahlûl olmağla 

emekdârlardan (   ) müstehakk olmağla mezkûrun mahlûl olan ulûfesinden yigirmi sekiz akçe 

ile kapucılık gedügi merkûma virilmek, fî 12 S sene [10]68 

[Derkenar: (...?) Reʻis Efendi] 

 

Âb-keşlik-i Câmiʻ-i Merhûm Sultân Süleymân Hân der-Cezire-i Rodos 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî beş akçe ile âb-keşliğe (...?) virilüb berât ittirüb Cezire-i 

mezbûreye giderken berâtı deryâda zâyiʻ itmekle müceddeden berât virilmek ricâsına Bâbü’s-

saʻâde ağası olub evkaf-ı mezbûr nâzırı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 8 S sene [10]68 

 

Kayyımlık-ı Câmiʻ-i Merhûm Sultân Süleymân Hân der-Cezire-i Rodos 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî dört akçe ile kayyımlığa (...?) virilüb berât ittirüb Cezire-i 

mezbûra berâtı deryâda zâyiʻ itmekle müceddeden berât virilmek ricâsına Bâbü’s-saʻâde ağası 

olub evkaf-ı mezbûr nâzırı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 8 S sene [10]68 

 

[s.125] Kazâ-i Uzunca Ova Hasköy 

Sâbıka İstanbul kādısı olan Seğrek?-zâde Mevlânâ Ebû’s-su‘ûd Efendi zîde 

fezâilehûya ber-vechî arpaluk virilmek, fî 11 S sene [10]68 

 

 

Taʻâmiyye-i Evkaf-ı İmâret-i Amire-i Şehzâde Sultân Mehmed Hân der-İstanbul 

İstanbul’da vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh şehzâde Mehmed Hân tâbe serâhû imâret-i 

amiresinde yevmî iki akçe taʻâmiyye’ye mutasarrıf olan Mustafa fevt olub taʻâmiyyesi mahlûl 

olmağla Mehmed bin Ali mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Hâcı İbrâhîm arz itmegin mûcebince virilmek, fî 12 S sene [10]68 
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Çavuşluk-u Dergâh-ı âlî 

Emekdârlardan Dilâver arz-ı hâl sunub elinde dirliği olmayub müstehak-ı inâyet 

olmağla zümre-i mezbûrede istihdâm olunmak ricâ itmegin zümre-i mezbûrede istihdâm 

olunmak, fî 13 S sene [10]68 

 

An-Cemâ‘at-i Şâkirdan-ı Helvâciyân-ı Hâssa Tabîʻ Matbaha-ı Amire 

Mehmed Ali 

Akkirman 

2 

Mezkûr Ali Mehmed Akkirman fevt olub gedügi mahlûl olmağla zümre-i mezbûr 

emekdâr mülâzımlardan Ahmed Ali Demir mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına Hâssa 

Kilâcı-başı iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Davûd Ağa dâme ulluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 13 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Kâtib Sinân der-Kadırga Limanı der-İstanbul 

İstanbul’da vâkiʻ Kadırga limanı kurbünde merhûm kâtib Sinân mescidinde yevmî iki 

akçe vazîfe ile vakt-i subh’da cüz-hân olan Derviş Mehmed pîr ü ihtiyârıyla kâsr-ı yed idüb 

mahlûl olmağla Yûsuf içün mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Hâcı Ali arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Mescid-i Evkaf-ı Kaliçeci Hasan der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Parmakkapu kurbünde vâkiʻ kaliçeci Hasan mescidinde 

yevmî iki akçe vazîfe ile baʻde’l-asr bir cüz-i şerîf tilâvet iden Hüseyin fevt olub cüz-hânlığı 

mahlûl olmağla Mehmed içün mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 S sene [10]68 

 

Müşâhere-horândan yevmî otuz beş akçe ulûfesi olan Abdullah Efendi oğlı Mustafa 

Girit cezîresine giderken fevt olub ulûfesi mahlûl olmağla mezkûrun oğlı Hâlîl mahall ü 

merhamet olmağla babası ulûfesinden inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin yalnız on akçe 

virilmek, fî 16 S sene [10]68 

 

Su-başılık-ı Üsküdar 

Üsküdar’da vâkiʻ habbâz ve meyhâneci tâifesi meclis-i şer’e varub Medine-i mezbûre 

de su-başı olan Mustafa bunlardan hilâf-ı şer-i şerîf külli akçe alduğundan gayrı gece ile kol 
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gezmeğe âdemim yokdur deyü hilâf-ı mu’tad âdem talebiyle rencide edüp mezbûrun evzaʻ ve 

edvarından müteşekkiler oldukların bi’l-fiʻil Medine-i mezbûrede nâibüˈş-şer olan Abdullah 

arz itmegin sâbıka su-başı olan Mehmed’e mukarrer olmak, fî 16 S sene [10]68 

 

[s.126] 

Mustafa ve Mahmûd nâm karındaşlar arz-ı hâl sunub babaları Mehmed nâm 

kimesnenin İstanbul gümrüğü mahsûlünden yevmî yigirmi akçe vazîfeye berât-ı şerîf ile 

mutasarrıfken hâlâ fevt olub vazîfesi mahlûl olmağla inâyet ricâ eyledükleri ecilden mezbûrlar 

müteveffâyı merkûmun sûlbî-oğılları ise babaları mahlûlunden yigirmi beş akçe virilmek, fî 

17 S sene [10]68 

 

Meşîhat-i Dâru’l-kurrâ Evkaf-ı Hasan Çelebi der-Kasaba-i Alaşehir 

Alaşehir kasabasında merhûm Hasan Çelebi binâ eyledügi dâru’l-kurrâ da vazîfe-i 

muʻayyene ile Şeyh olan sulehâdan Osmân Efendi’nin üzerinde olub ehl-i kurʻaya tâlim-i 

kırâ’at ider iken müteveffâ Balyanbolu kādısı olan İbrâhîm hilâf-ı şart-ı vâkıf kazâ-i mezbûre 

ilhâk ittirdüm deyü zikr olunan dâru’l-kurrâ’yı alub dahl itmekle aralarında nizâʻ vâkiʻ 

olmağla hâlâ mezbûr İbrâhîm nizâʻında kasr-ı yed edüp elinde olan ruʻûsıve berâtın virüb yine 

Osmân Efendi’ye mukarrer olmak ricâsına Alaşehir kādısı nâʻibi Ahmed arz itmegin 

mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 18 S sene [10]68 

 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Şaʻban Efendi der-İstanbul 

Mahmiyye-i mezbûrede tercüman Yûnus mahallesinde el-Hâcı Hüseyin mescidinde 

Şaʻban Efendi vazîʻ eyledügi eczâ-i şerîfden yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed 

fevt oldukda Ümmî Mustafa’ya arz-ı hâli mûcebi sene-i semân ve sittîn ve elf muharrem’inin 

on ikinci gününden sûret-i ruʻûs ile virilmişken âherden Ömer nâm kimesne âskerî berâtıyla 

senden mukâddem ben aldım deyü dahl ve nizâʻ eyledüginden maʻâda Mehmed nâm 

kimesneye istinâd ile berâtım elimden aldurub mürafâ olurum deyü gadr itmekle mahallinden 

berât ricâ eyledükde muhasebeden zikr olunan yevmî iki akçe ile cüz-hânlık mezbûr Ümmî 

Mustafa’nın üzerinde mukayyed olmağla kaydından müceddeden berât virilmek, fî 18 S sene 

[10]68 
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İmâmet-i Mescid-i Hoca Veli der-Rodoscuk 

Medine-i Rodoscuk’da vâkiʻ müteveffâ Hoca Veli mescidinde yevmî iki akçe vazîfe 

ile imâm olan Mehmed Halîfe şeyh-i fânî olub hidmeti imâmet edâsına iktidârı olmamağla 

ciheti imâmet mahlûle olmağla Sulbî-oğlı Ahmed Halîfe mahall ü müstehakdır deyü inâyet 

ricâsına Rodoscuk kādısı nâibi Ali zîde ilmü[hû] arz itmegin mûcebince virilmek, fî 18 S sene 

[10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Kürkci-başı Süleymân Ağa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da kumkapu harcında vâkiʻ kürkci-başı Süleymân Ağa evkāfında 

yevmî dört akçe vazîfe ile cüz-hân olan Şeyh Mehmed fevt olub yeri mahlûl olmağla Seyyid 

el-Râhman bin Ramazân mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına İstanbul kādısı 

Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 17 S sene 

[10]68 

 

Camcılık-ı Evkaf-ı Hâsekî Sultân der-İstanbul 

İstanbul’da merhûm ve mağfûr-leha Hâsekî Sultân tâbe serâhûnun evkāfına yevmî iki 

akçe vazîfe ile camcı olan Hasan bin Mustafa âher diyâra gidüb mahlûl olmağla Abdi bin 

Abdullah mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi İbrâhîm arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 17 S sene [10]68 

 

İmâmet-i Câmiʻ-i Lâlâ Hüseyin Paşa der-Kütahya 

Kütahya’da Lâlâ Hüseyin Paşa câmiʻ-i şerîfinde yevmî beş akçe vazîfe ile imâm olan 

sulehâdan Ali bin Sâlîh mücevvid kurʻan olub azli îcâb ider hâli olmayub mâliye berâtı ile 

mutasarrıfken âherden diğer Ali bin Mehmed âskerî berâtı ile dahl idüp mezbûr Mehmed 

kendü halinde olmayub cemâ’at-i dahî râzı ve hoşnud olmamalarıyla refʻ olunub imâmet-i 

mezbûr girü Ali bin Sâlîh’e ibkâ ve mukarrer olmak ricâsına Sarây-ı cedîd ağası olub vakf-ı 

mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 S sene [10]68 

 

[s.127] Menzil-i Vakf-ı Gülbahâr Hâtûn der-mahalle-i Karaköy der-İstanbul 

İstanbul’da Karaköy mahallesinde merhûm Hüseyin Çelebi binâ eyledügi mescidde 

imâm olanlara merhûme Gülbahâr Hâtûn mahalle-i mezbûrede vâkf ve gallesinin şart 

eyledügi dört bâb menzilin yedi buçuk akçe gallesini bu ana gelince mescid-i mezbûrede 
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imâm olanlara şart-ı vakf üzere mutasarrıf olagelmeleriyle hâlâ mescid-i merkûmda imâm 

olan Ömer ibn Osmân Hâlife dahi şart-ı vâkıf ve eslahı mutasarrıf olduğu üzere galle-i 

merkûmeye mutasarrıf olmasın hâlâ İstanbul kādısı olan Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehî arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 18 S sene [10]68 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Câmiʻ-i Sultân Yıldırım Bâyezıd Hân der-Burusa 

Burusa’da merhûm ve mağfûr-leh Sultân Yıldırım Bâyezıd Hân tâbe serâhû câmiʻ-i 

şerîfleri ve imâret-i âmireleri evkāfının kitâbeti bin kırk dokuz tarihinde sipahiyandan üçüncü 

bölükden Abdullah yevmî otuz akçe ulûfesi hâzine-mânde edüp mukabelesine evkaf-ı mezbûr 

kitâbeti şart-ı vâkf üzere yevmî on akçe vazîfe ve senevî altı müd hınta ve altı müd şaʻir ve iki 

müd erz tâʻyini ile tevcîh olunub üzerinde iken âherden İbrâhîm nâm kimesne alub gadr 

itmekle kitâbet-i mezbûre gayri mezkûr Abdullah’a ibkâ ve mukarrer kılınmak ricâsına Sarây-

ı cedîd ağası olub evkaf-ı mezbûre nâzırı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa 

dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince mukarrer olmak, fî 19 S sene [10]68 

 

Kethüdâlık-ı Kalʻa-ı Pili tâbiʻ-i İstanköy 

Mehmed Mustafa  

Kethüdâ-i 

Kalʻa-ı 

mezbûr 

10 

Rodos sancağına tâbiʻ-i İstanköy cezîresinde Pili kalʻa-sı mustahfızlarına yevmî on 

akçe ulûfe ile kethüdâ olan Mustafa Mehmed fevt olub hidmeti hâlî ve gedügi mahlûl olmağla 

Ahmed bin Abdi yarar ve mahall ü müstehakk olmağla zikr olunan kethüdâlık-ı mezbûre 

ulûfesi virilmek ricâsına Rodos sancağı kā’im-makām-ı Abdi arz itmegin mûcebince virilmek, 

fî 19 S sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Topcıyan-ı Kalʻa-ı Narince tâbiʻ-i Cezire-i İstanköy 

[Bölü]k: 3 

Yûsuf 

Yevmî  

8 

Rodos sancağına tâbiʻ-i İstanköy cezîresinde Narince kalʻa-sı topcılarından üçüncü 

bölükde yevmî sekiz akçe ile topcı olan Ali bin Yûsuf fevt olub yeri hâlî ve hidmeti mûʻattal 

olmağla Mehmed bin Abdullah içün yarar ve mahall ü müstehakk olmağla virilmek ricâsına 
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ricâsına Rodos sancağı kā’im-makām-ı olan Abdi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 19 S 

sene [10] 68 

 

An-Cemâʻat-i Azebân-ı Varoş Kalʻa-ı Narince tâbiʻ-i İstanköy 

[Bölü]k: 8 

Ali Veli 

Yevmî 

7 

Rodos sancağına tâbiʻ-i İstanköy cezîresinde kalʻa-ı Narince Varoş azeblerinden 

sekizinci bölükde yevmî yedi akçe ulûfe ile azeb olan Ali Veli fevt olub yeri hâlî olmağla 

virilmek ricâsına Rodos sancağı kā’im-makām-ı olan Mustafa’nın arzı mûcebince virilmek, fî 

19 S sene [10]68 

 

Kitâbet-i Beytü’l-mâl Kefe 

Kefe mukātaʻasında yevmî on akçe ulûfe ile beytü’l-mâl kitâbetine mâliye berâtı ile 

mutasarrıf olan Mustafa Veli’nin zikr olunan kitâbet üzerinde iken âherden Mustafa Behrâm 

dahl itmekle ibkâ ve mukarrer olmak ricâ itmegin ibkâ ve mukarrer olmak, fî 20 S sene 

[10]68 

 

[s.128] Cibâyet-i Evkaf-ı Câmiʻ-i Hüsrev Beg Karye-i (...?)128 der-(...?)129 

Zikr olunan karyenin yevmî beş akçe vazîfe ile câbî olan Mehmed’e dîvân-ı hümâyûn 

tarafından berât ile cibâyet-i mezbûre tevcîh olunub lâkin mahalline kayd olunmamağla 

mahallinden tezkiresi ihrâc olunmak ricâsına Sarây-ı cedîd ağası olub vakf-ı mezbûr nâzırı 

kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 19 S sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Kethüdâ Ali Çavuş der-Nahiye-i İstinye der-Karye-i Sarıyer 

tâbi-i Kazâ-i Galata 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî dört akçe vazîfe ile mütevellî olan Osmân’ın hidmetinde 

kusûrı ve azli îcâb ider hâli yoğiken âherden Mehmed nâm kimesne tevliyet-i mezbûrı alub 

dahl itmekle ehl-i karye ve câmiʻ-i mezbûr mürtezikâsı merkûm Osmân’a ibkâ olunması içün 

                                                 

128 Metin tahrifinden dolayı okunamamıştır. 
129 Metin tahrifinden dolayı okunamamıştır. 
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hüsn-i hâlîne şehâdet itmeleriyle hâlâ Galata kādısı Mevlânâ Mehmed Sâdık Efendi arz 

itmegin mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 14 S sene [10]68 

 

Mücieddin arz-ı hâl sunub İstanbul gümrüğünde yevmî on akçe ulûfeye mutasarrıf 

olan Mehmed dede saçlı fevt olub ulûfesi mahlûl olub ve merkûm ehl-i ıyâl olmağla 

müteveffâyı merkûmun üç akçesi hâzine-mânde olmak üzere yedi akçesi merkûma virilmek, 

fî 20 S sene [10]68 

 

Kitâbet-i Dîvân-ı Hümâyûn 

Yaʻkūb arz-ı hâl sunub ehl-i kalem olmağla kitâbet virilmek bâbında inâyet ricâ 

itmegin ulûfesiz ve timârsız kitâbet gedügi virilüb zümre-i mezbûr da istihdâm olunmak, fî 16 

sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Câmiʻ-i Akyaka der-İstanbul 

Zikr olunan câmiʻ-inde yevmî dört akçe vazîfe ile müʻezzin olan Mahmûd fevt olub 

müʻezzinliği mahlûl olmağla Mehmed arz-ı hâl sunub mûcebince virilmek, fî 19 S sene 

[10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm Emani Çelebi der-İstanbul 

Zikr olunan tevliyete yevmî altı akçe vazîfe ile mütevellî olan Hüseyin Halîfe pir ve 

alil’ü-l-mizâc olub tevliyet-i mezbûre ûhdesinden gelmege ademi kudreti olmadığı ecilden 

kendü hüsn-i ihtiyârı ile Receb Halîfe ibn Ali’ye fâriğ olmağla tevliyet-i merkûm virilmek 

ricâsına Eyyûb kādısı Abdullah Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 19 S 

sene [10]68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Nukûd Hüsrev Kethüdâ der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûre câbîsi Mehmed âher diyâra gitmekle cibâyeti mahlûl olmagın 

Murtaza bin Hasan mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi 

Osmân’ın arzı mûcebince virilmek, fî 19 S sene [10]68 

 

Tevliyet-i Kürkci-başı Mahmûd Beg der-Harc-ı Kumkapu der-İstanbul 

Tevliyet-i mezbûra yevmî yedi akçe ile mütevellî olan Abdulrâhman tevliyet-i 

mezbûre ûhdesinden gelmege kādir olmayub umûr-ı vakf maʻzûl olmağla kıdvetü’l-emâsil 
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ve’l-akrân Hasan içün mahall ü müstehakk olub virilmek ricâsına İstanbul kādısı Abdülfettâh 

Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 S sene [10] 68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Kadıasker Abdulrâhman Efendi der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî iki akçe vazîfe ile kadıasker cüz-hânı olan İbrâhîm fevt olub 

cüz-hânlığı mahlûl olmağla Seyyid Abdülhadi mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına 

İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

21 S sene [10]68 

 

[s.129] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Türbe-i Şâh-ı Huban Hâtûn der-İstanbul 

Merhûm Şâh-ı Huban Hâtûn vakfında rûhiyçün türbesinde vakt-i subh’da yevmî iki 

akçe vazîfe ile cüz-hân olan İbrâhîm bin Mehmed diyâr-ı âhere gidüp yeri hâlî ve hidmeti 

mahlûl olmagın Seyyid Abdülhayri bin Mehmed mahall ü müstehakdır deyü vazîfe-i merkûm 

ile mezbûra virilmek ricâsına kā’im-makām-ı mütevellî Ahmed’in arzı mûcebince virilmek, fî 

20 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Şeyh Bekir Utekā-ı İsmihân Sultân der-İstanbul 

İstanbul’da Edirne kapusunda vâkiʻ câmiʻ-i şerîfde İsmihân Sultân utekāsından Şeyh 

Bekir rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfden yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ömer bin 

Ali fevt olub Seyyid Ali mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına kā’im-makām-ı 

mütevellî olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân Receb zîde mecdehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 21 S sene [10]68 

 

Taʻâme-i Evkaf-ı Şehzâde Sultân Mehmed Hân der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh Şehzâde Sultân Mehmed Hân 

tâbe serâhû imâret-i âmirelerinde taʻâm olunan taʻâmed bir mükemmel taʻam’a mutasarrıf 

olan Mehmed Hüseyin fevt olub mahlûl olmağla İbrâhîm Ali mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına mütevellî vakf Hâcı İbrâhîm arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 S sene 

[10]68 

 

İhlâs-hânlık-ı Evkaf-ı Ali Paşa-yı Âtik der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûrede yevmî dört akçe vazîfe ile ihlâs-hân olan Mehmed fevt olub yeri 

mahlûl olmağla Mehmed Receb mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr 
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nâzırı kā’im-makām-ı olub Sarây-ı Cedîd ağası olan iftihârü’l-havâssve’l-mukarrebîn 

Mehmed Ağa dâme ulûvvehu arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 S sene [10]68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Merhûme Hâsekî Sultân der-Angara 

Angara’da merhûm Hâseki Sultân tâbe serahû evkāfının yevmî altı akçe vazîfe ile 

câbîsi olan Mehmed bin Mustafa elinde olan berâtı zâyiʻ itmekle mahallinden tezkire verilüb 

berât olmak ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olub Sarây-ı Cedîd ağası olan 

iftihârü’l-havâssve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme ulûvvehu arz itmegin mûcebince 

zâyiʻinden virilmek, fî 19 S sene [10]68 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Gāzî Ali Paşa der-Çatalca 

Çatalca’da vâkiʻ merhûm Gāzî Ali Paşa evkāfının kâtibi olan Mehmed âher diyâra 

gidüp umûr-ı vakf muʻattal kalmağla erbâb-ı kalemden Davûd Efendi mahall ü müstehakdır 

deyü virilmek ricâsına nâzır-ı vakf kā’im-makām-ı olub Sarây-ı Cedîd ağası olan iftihârü’l-

havâssve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme ulûvvehu arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 S 

sene [10]68 

 

Kitâbet-i Cibâyet-i Evkaf-ı Çorlı Ebû’l-feth Sultân Mehmed Hân der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû 

hazretlerinin vakfiyesinden yevmî dört akçe vazîfe ile çorlı cibâyeti kâtibi olan Mahmûd fevt 

olub kitâbeti mahlûl olmağla Hâcı Ali mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına evkaf-ı 

mezbûr mütevellîsi kıdvetü’l-emâcid ve’l-âʻyân Abdulkādir zîde mecdehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 19 S sene [10]68 

 

[s.130] An-Cemâʻat-i Bâzara Giden tâbîʻ Matbah-ı Âmire 

Hacı Muharrem 

Yevm 

3 

Mezkûr bâzara giden hâssa zümresinden emekdârların olub müstehak-ı inâyet olmağla 

çavuş mahlûlünden bir akçe terakkî virilmek, fî 23 S sene [10]68 

 

Âb-keşlik-i (   ) Hâtûn der-Üsküdar 

Mehmed dede arz-ı hâl sunub Üsküdar’da vâkiʻ yeni çeşme kurbünde olan mescid de (   

) nâm Hâtûn vakf eyledügi kuyuda yevmî dört akçe vâzife ile âb-keş olan Abdulrâhman fevt 
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olub âb-keşliği mahlûl olmağla kendüye virilmek bâbında inâyet ricâ itmegin mûcebince 

virilmek, fî 25 S sene [10]68 

 

İmâmet-i Evkaf-ı Mescid-i Merhûm Camcı Ali der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Camcı Ali mescidinde yevmî iki akçe vazîfe ile imâm olan 

Yâhya bin Mustafa âher diyâra gidüp hidmeti imâmet muʻattal olmağla sulbî-oğlı İbrâhîm 

hâfız-ı Kelâmullah olup imâmete lâik olmağla inâyet ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ 

Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 25 S sene [10]68 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Kemhâcı-başı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da vâkiʻ Hekim Çelebinin tekyesinin fukârasınaa meşrût olan 

kemhâcı-başı vakf eyledügi eczâ-i şerîfe vakfının kâtibi olan Mehmed bin Ömer fevt olub yeri 

mahlûl olmağla yine hankâhında sâkin olanlardan Abdulrâhman bin İsâ mahall ü müstehakdır 

deyü inâyet ricâsına İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 25 S sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Câmiʻ-i Merhûm Semin Ali Paşa tâbîʻ Kasaba-i Ereğli 

Hâvass-ı Aliyye kazasına tâbîʻ Ereğli kasabasında vâkiʻ merhûm Semin Ali Paşa binâ 

eyledügi câmiʻ-i şerîfde yevmî dört akçe vazîfe ile müʻezzin olan Câʻfer Halîfe  fevt olub 

mahlûl olmağla Seyyid Mehmed Halîfe  bin Bayram mahall ü müstehakdır deyü inâyet 

ricâsına Eyyûb kādısı Mevlânâ Abdullah Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 25 S sene [10]68 

 

 

Noktacılık-ı Vakf-ı Eczâ-i Kasım Beg der-İstanbul 

İstanbul’da merhûm ve mağfûr-leh Sultân Süleymân Hân tâbe serâhû câmiʻ-i şerîfinde 

eczâsı tilâvet olunan merhûm Kasım Beg vakfında yevmî buçuk akçe vazîfe ile noktacı olan 

Mehmed fevt olub mahlûl olmağla Ahmed bin Mehmed mahall ü müstehakdır deyü inâyet 

ricâsına İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi zîdet fezilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

25 S sene [10]68 
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Nezâret-i Cüz-hân-ı Evkaf-ı Kasım Beg der-Câmiʻ-i Sultân Süleymân Hân der-

İstanbul 

Mahmûd arz-ı hâl sunub İstanbul’da Sultân Süleymân Hân tâbe serâhû câmiʻ-i 

şerîfinde Kasım Ağa vakfından üç akçe vazîfe ile cüzler nâzırı ve iki akçe vazîfe ile meşrût 

bir cüz-i şerîf tilâvet iden Mahmûd fevt olub mahlûl olmağla kendüye virilmek ricâ itmegin 

mûcebince virilmek, fî 23 S sene [10]68 

 

Müsebbihânlık-ı Merhûm Sahhâf Karaca Ahmed der-İstanbul 

İstanbul’da merhûm Sahhâf Karaca Ahmed vakfından yevmî bir akçe vazîfe ile 

müsebbihân olan Mehmed Çelebi fevt olub Şaʻban bin Nasûh mahall ü müstehakdır deyü 

yevmî bir akçe vazîfe ile virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Ali arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 23 S sene [10]68 

 

[s.131] İmâmet-i maʻa Muʻallim Mektebi Hâcı Mehmed de[r]-Rodoscuk 

Medine-i Rodoscuk’da Hâcı Mehmed mahallesinde Hâcı Mehmed binâ eyledügi 

mescidde yevmî üç akçe vazîfe ile imâm ve iki akçe vazîfe ile muʻallim olan Osmân bin 

Mehmed fevt olub ciheti mahlûl olmağla sulbî-oğlı olan Ali Halîfe  mahall ü müstehakdır 

deyü vazîfe-i muʻayyenesi virilmek ricâsına Rodoscuk kādısına tâbî olan Ebûbekir arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 24 S sene [10]68 

 

Kitâbet-i maʻa Cibâyet-i Evkaf-ı Sitti-şâh Hâtûn der-mahalle-i Baklalı der-

İstanbul 

Vakf-ı mezbûr da yevmî bir akçe vazîfe ile kâtib ve bir akçe vazîfe ile câbî olan 

Osmân fevt olub ciheti mahlûl olmağla Ebûbekir bin Yûsuf mahall ü müstehakdır deyü hâlâ 

İstanbul kādısı [olan] Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 

S sene [10]68 

 

Zâviyedârlık-ı Kara-baş der-Harc-ı Eğrikapu der-İstanbul 

Eğrikapu harcının mezâresinin kara-baş zâviyesine bi’l-fiʻil mâliye berâtı mûcebince 

mutasarrıf olan Osmân fevt olub zâviyedarlığı mahlûl olmağla mütevekkîl-i mezbûrun oğlı 

İbrâhîm kendüye virilmek bâbında inâyet ricâsına arz-ı hâl itmegin zâviye-i mezbûre babası 

mahlûlünde virilmek, fî 21 S sene [10]68 
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Enʻâm-hanlık Evkaf-ı Merhûm Sultân Süleymân Hân der-İstanbul 

İstanbul’da vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Süleymân Hân tâbe serâhû 

hazretlerinin evkāfından câmiʻ-i şerîfinde yevmî dört akçe vazîfe ile âtîk enʻâm-hân Mehmed 

bin Ömer fevt olub ciheti mahlûl olmağla Osmân bin Abdullah’ın vakf-ı mezbûrda yevmî beş 

akçe duʻâ-gûyî vazîfesi olmağla zikr olunan enʻâm-hânlık mukabelesinden vakf-ı mânde 

olmak üzere merkûma virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi kıdvetü’l-emâcid ve’l-

âʻyân Mehmed zîde mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 S sene [10]68 

 

Âb-keşlik-i Şahabeddin der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Şahabeddin vakfından yevmî bir akçe ile âb-keş ve bir akçe 

ile kitâbet-i ferrâş olan Mehmed fevt olub mahlûl olmağla Mustafa bin Osmân mahall ü 

müstehakdır deyü inâyet ricâsına İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 25 S sene [10]68 

 

Tevliyet-i Tercüman Hüseyin Ağa ve Firuz Ağa der-İstanbul 

Zikr olunan Hüseyin Ağa ve Firuz Ağa evkaflarına mütevellî olan Ahmed refʻ olunub 

yerine bin altmış sekiz martı ibtidâsından sene-i mezbûra tamamına değin vakf-ı mezbûrun 

zabt-ü rabtı Mehmed’e vazîfe-i muʻayyeneleriyle tevcîh olunub tarihi mezbûrede zâbt-ü sene 

tamamında muhâsebesi görülmek şartıyla Bâbü’s-saʻâde ağası olub nâzır-ı vakf-ı mezkûre 

olan iftihârü’l-havâssve’l-mukarrebîn Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 23 S sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Topcıyan-ı Kalʻa-ı Sakız 

Nasuh Hızır 

Yevm 

6 

Kalʻa-ı mezbûr topcılarından evvelki bölükde yevmî altı akçe ulûfeye mutasarrıf olan 

Nasuh Hızır fevt olub gedügi mahlûl olmağla Şaʻban Yahya yarardır deyü inâyet ricâna Sakız 

sancağı kā’im-makām-ı Hüseyin zîde fazlehû arz itmekle mûcebince virilmek, fî 13 S sene 

[10]68 

 

Bodrum kalʻası dizdârı Yahyâ arz-ı hâl sunub yarar ve emekdâr kalʻa-ı mezbûrenin 

hıfz-ı hırasetinde mücd ü sâ‘î olup mutasarrıf olduğu ulûfesi şey-i kalîl olmağla terakkî ricâ 

itmegin kadimi ocaklıklarından üç akçe terakkî virilmek, fî 25 S sene [10]68 
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[s.132] An-Cemâʻat-i Çavuşan-ı Dergâh-ı âlî 

Ömer  

Nâm 

26 

Mezkûr fevt olub mutasarrıf olduğu yigirmi altı akçe çavuşluk ulûfesi mahlûle 

olmağla emekdârlardan olub müstehak-ı inâyet olan Ömer Hasan Konaç kendüye virilmek 

ricâsına arz-ı hâl itmegin cümle ulûfesi çavuşlıgı ile mezbûra virilmek, fî 25 S sene [10]68 

[Derkenar: Mahlûl yigirmi dört akçe olub lâkin Efendi hazretleri yigirmi altı ile 

yazıla deyü tâyin buyurmalarıyla yazılmıştır.] 

 

İstanköy cezîresinde vâkiʻ Narince kalʻası dizdârı olan Mûsa mektûb gönderib 

mukaddema sebk iden hidmeti mukabelesinde zikr olunan dizdârlık kendüye virilüb lâkîn 

ulûfesi şey-i kalîl ve (...?) vefâ itmemekle terakkî ricâsına arz eyledügi ecilden kâdimi 

ocaklıklarından on akçe terakkî virilmek, fî 25 S sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Eczâ-i Çavuş-zâde Mahmûd der-İstanbul 

Mahmiyye-i mezbûrede vâkiʻ Hekim Çelebi fûkarasına kırâʻat-ı? meşrûta olan Çavuş-

zâde Mahmûd evkāfı mütevellîsi olan Mehmed bin Ömer fevt olub tevliyeti mahlûle olmagın 

yine tekke-i mezbûrede imâm olan Şeyh-zâde Abdulrâhman Efendi mahall ü müstehakk ve 

tevliyet-i mezbûre meşrûtların olmagın vazîfe-i muʻayyenesiyle inâyet ricâsına İstanbul kādısı 

olan Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 S sene 

[10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm Matrakcı Bâlî der-İstanbul 

Zikr olunan evkaf da yevmî iki akçe vazîfe ile mütevellî olan Mehmed bin Ömer fevt 

olub tevliyeti mahlûle olmağla Mustafa Halîfe mahall ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına 

İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

25 S sene [10]68 

 

Halîfelik-i Muʻallim-hâne-i Mustafa Çavuş der-İstanbul 

Zikr olunan muʻallim-hâne de yevmî dört akçe vazîfe ile Halîfe  olan Abdi fevt olub 

Halîfeligi mahlûle olmağla Mûsa İbât Halîfe içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek 

ricâsına İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi arzı mûcebince virilmek, fî 23 S sene [10]68 
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Seyyidü’l Hacı Hasan arz-ı hâl sunub İstanbul gümrügünde yevmî yigirmi akçe 

vazîfeye mutasarrıf olan kâtib Mehmed fevt olub vazîfesi mahlûle olmağla inâyet ricâsına arz-

ı hâl itmegin iki oğlına virilen beş akçeden ayrı bakır beş akçe dahi mezbûra virilüb beş akçesi 

hâzine-mânde olmak, fî 25 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Rûznâmeci Mehmed Efendi der-Câmiʻ-i Monlâ Çelebi tâbîʻ 

Kapıkulu der-Galata 

Zikr olunan câmiʻ-i de Mehmed Efendi vakfından ba‘de’s-sâlatüs subh yevmî iki akçe 

vazîfe ile cüz-hân olan Abdullâtif bin Bâlî celâ-yı vatan idüb mahlûle olmağla Ali içün mahall 

ü müstehakdır deyü inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Ramazân arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 28 S sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Kazganiyân-ı Hâssa tâbîʻ Ehl-i Hıref 

İbrâhîm 

Abdullah 

Nişangirliği 

6 

Mezkûr fevt olub yevmî altı akçe ulûfe ile nişangirliği mahlûle olmağla zümre-i 

mezbûre emekdârlarından Nasûh mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına Sarây-ı Âmire 

ağası olan iftihârü’l-havâssve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme ulûvvehu arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 27 S sene [10]68 

 

[s.133] Cüz-hânlık-ı Huzûr-ı an Evkaf-ı Hâcı Davûd der-İstanbul 

Zikr olunan evkafda yevmî iki akçe vazîfe ile huzûr cüzine mutasarrıf olan el-hâcı 

Mehmed fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla diger Mehmed ehl-i kırâ’at ve mahall ü 

müstehakdır deyü inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Derviş arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 27 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Mesih Paşa der-İstanbul 

Zikr olunan câmiʻ-i de vakt-i subh da yevmî iki akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet 

iden Abdullah terk-i diyâr idüb mahlûl olmağla Seyyid Mehmed bin Mustafa mahall ü 

müstehakdır deyü inâyet ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Mustafa arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 25 S sene [10]68 
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Hitâbet-i maʻa İmâmet-i Câmiʻ-i Cedîd Palanga-ı Hasan Paşa der-Özi 

Özi’de vâkiʻ Palanga-ı Cedîd câmiʻ-inde yevmî yigirmi dört akçe vazîfe ile imâm ve 

hatîb olan Mustafa fevt olub hitâbeti ve imâmeti mahlûle olmağla Yûsuf bin Ahmed mahall ü 

müstehakdır deyü vazîfe-i merkûme ile zikr olunan imâmet ve hitâbet virilmek ricâsına Özi 

kādısı Seyyid Osmân arz itmegin mûcebince virilmek, fî 27 S sene [10]68 

 

Livâ-i Alaiyye 

Sâbıka (   ) beglerbegisi olan Mustafa dâme ikbâlehû iş bu sene-i semân ve sittî ve elf 

muharrem’inin (  ) gününde Alaiyye sancağı ordu-yu hümâyûn tarafından tevcîh olunub 

virilmegla livâ-i mezbûr ber-vechî arpalıga mutasarrıf olmak üzere hükm-i şerîf virilmek, fî 

Evâhir-i S sene [10]68 

[Derkenar: (   ) Efendi tertibleri ile yazılmak] 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Defder-zâde Mehmed Efendi der-İstanbul 

Zikr olunan evkafa yevmî iki akçe vazîfe ile kâtib olan Hâcı Davûd’un bundan âkdem 

töhmet-i sabıkası olmağla azl ve kitâbeti âhere virilmişken bir tarîkle kitâbetin ibkâ 

itdürdükden sonra câbî-i vakf ile yek-dir olub vakfın akaratını ketm ve mahlûllatına hıyânet 

ve gadr eyledügin vakfın hasbi nâzırı olan ahâlî-i mahalle ihbâr ve mescid-i mezbûr imâmı 

olan Mehmed vazîfe-i muʻayyenesiyle kâtib nasb olunmasın mütevellî olan Mahmûd arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 28 S sene [10]68 

 

Hitâbet-i Evkaf-ı Dizdâr-zâde Mehmed Efendi der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûra yevmî (   ) akçe ile câbisi olan Osmân kâtib-i vakf ile yek-dir olub 

vakfın bâzı akaratını ve mahlûllatını hıyanet ve gadr eyledügin vakfın hasbi nâzırı olan ahâlî-i 

mahalle-i ihbâr yerine Osmân bin İlyâs müstakîm ve dindârdır deyü hitâbet-i mezbûre yevmî 

üç akçe vazîfe ile virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Mahmûd arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 28 S sene [10]68 

 

Yâsin-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Gâzi Sinân Paşa der-İlbasan 

Zikr olunan evkaf’dan yevmî on akçe vazîfe ile yâsin-hân olan Şeyh Hasan’ın mâliye 

berâtı ile bin altmış beş cemâziyeʻl-âhirinin gurresinden berü yâsin-hânlık üzerinde olmagın 

muhâsebe defteri mûcebince inâyet ricâ itmegin üzerinde olmağla kaydı mûcebince virilmek, 

fî 21 S sene [10]68 
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Evkaf-ı Selçuk Sultân ve Karaca Ahmed der-Burusa 

Burusa’da Selçuk Sultân mescidinde yevmî beş akçe ile imâm ve beş akçe vazîfe ile 

vâʻiz bila-tâʻyin Karaca Ahmed zâviyesinde Şeyh olan Mevlânâ Hüseyin kuddise [sırrehû] 

fevt olub ciheti mezbûre mahlûl olmağla sulehâ-i sâlîhinden Hâlîl mahall ü müstehakdır deyü 

inâyet ricâna vakf-ı mezbûr nâzırı olub Sarây-ı Cedîd ağası olan iftihârü’l-havâss ve’l-

mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i S sene 

[10]68 

 

[s.134] Kitâbet-i Evkaf-ı Emine Hâtûn der-İstanbul 

Zikr olunan evkafda yevmî iki akçe vazîfe ile kâtib olan Mustafa fevt olub yeri mahlûl 

olmağla Abdülbâkī mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına İstanbul kādısı Abdülfettâh 

Efendi zîdet fezîlehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 25 S sene [10]68 

 

Kitâbet-i İskele-i Gümrük-i Kefe 

Zikr olunan kitâbet hususunda Seyyid Nûh ile Ali İshâk nizâʻ üzere olmağla mezbûr 

Ali İshâk nizâʻndan ferâğ ve kitâbetden hüsn-i ihtiyârı ile kasr-ı yed ve berâtın mezbûr Seyyîd 

Nûh’a verdügin İskele-i mezbûre nâzırı Derviş arz eyledüginden vâʻada mezbûrun hakkı 

olduğun cenâb-ı emâret-me’âb bi’l-fiʻil Kırım Hân’ı Mehmed Giray Hân dâmet-me‘âliyehû 

hazretleri tarafından iʻlâm olunmagın kâdimi ulûfesi olan yevmî otuz akçe ile virilmek, 27 S 

sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Kâtibân-ı Divân-ı Hümâyûn 

Mustafa 

Veli 

Abdullah 

Efendi  

35 

Mezkûr Mustafa fevt olub mutasarrıf olduğu otuz beş akçe ulûfesi mahlûl oldukda on 

akçesi oğlı Hâlîl’e virilüb bâkî kalan yigirmi beş akçeden yalnız beş akçesi emekdârlardan 

Şaʻban’a tezkire-i mâliye târiki virilüb bâkî kalan yigirmi akçesi hâzine-mânde olmak, fî 25 S 

sene [10]68 

 

Hekim-başılık-ı Dârüşşifâ-i Nureddin-i Şehid der-Şam 

Mahrûse-i Şam’da vâkiʻ Nureddin eş-Şehid kuddisi sırrehû evkāfından olub 

dârüşşifâ’da yevmî yigirmi beş akçe vazîfe ile hekim-başılık bundan akdem İbrâhim 
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mahlûlünden Seyyid İsmâʻile tevcîh olunub berât ile mutasarrıf ve fen-i tababetde mâhir olub 

azli îcâb ider hâli yoğiken âherden Abdulhâk nâm kimesne na-ehl iken hilâf-ı inhâ hekim-

başılığı alub berât ittirüb nizâʻ eyledügde men olunmuşken tekrar alub dahl itmekle hâlâ 

mezkûr Seyyid İsmâʻile ibkâ ve mukarrer ricâsına Şam kādısı Mevlânâ es-Seyyid Ahmed 

Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 6 S sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Câmiʻ-i Monlâ Çelebi der-Vakf-ı el-Hâcı Seyyid Ali tâbîʻ Fındıklı 

der-Galata  

Fındıklı’da vâkiʻ Monlâ Çelebi câmiʻ-i’nde merhûm el-Hâcı Seyyid Ali vakfında vakt-

i subh’da yevmî iki akçe ile cüz-hân olan Bâlî celâ-yı vatan itmekle Mustafa bin Şaʻban 

mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr nâzırı Bâlî arz itmegin mûcebince virilmek, fî 27 S 

sene [10] 68 

 

[s.135] (BOŞ) 

 

[s.136] YEVMÜ’L-CUMʻA ŞEHR-İ REBÎÜ’L-EVVEL SENE-İ SEMÂN VE 

SİTTÎN VE ELF 

 

An-Cemâʻat-i Bevvâban-ı Dergâh-ı âlî 

[Bölü]k: 5 

Mehmed 

Emekdâr 

6 

Mezkûr emekdâr olub mahall ü müstehakk olmağla terakkî virilmek bâbında inâyet 

ricâ itmegin rûus-ı mahlûlünden yalnız iki akçe terakkî virilmek, fî Gurre-i Ra sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Topcıyan-ı Kalʻa-i Foça-yı Âtik 

Hasan 

Ali 

Yevm 

6 

Zikr olunan kalʻa da yevmî altı akçe ulûfe ile topcı olan mezkûr Hasan Ali fevt olub 

gedügi ile ulûfesi mahlûl olmağla Câʻfer Ali içün mahall ü müstehakdır deyü kalʻa-ı mezbûr 

dizdârı Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 6 Ra sene [10]68 
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Hekim-başılık-ı Dârüşşifâ-i Nureddin Şehid der-Şam 

Mahrûse-i Şam’da vâkiʻ (   ). 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Mihrîmâh Sultân der-Türbe-i Merhûm ve Mağfûr-leh 

Sultân Süleymân der-İstanbul 

Merhûm ve mağfûr-leha Mihrîmâh Sultân tâbe serâhûnun evkāfından olub Sultân 

Süleymân Hân hazretlerinin türbe-i şerîfinde yevmî iki akçe ile cüz-hân olan Mustafa Ahmed 

fevt olub Osmân Abdulrâhman mahall ü müstehakdır deyü mütevellî kā’im-makām-ı Receb 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 3 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Rûznâmeci Mehmed Efendi der-Câmiʻ-i Monlâ Çelebi tâbîʻ 

Kızıklı der-Kazâ-i Galata 

Zikr olunan câmiʻ-inde baʻde’s-salatü’s subh’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan 

Bâlî celâ-yı vatan edüb mahlûl olmağla İbrâhîm bin Receb mahall ü müstehakdır deyü 

mütevellî olan Ramazân arz itmegin mûcebince virilmek, fî 2 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Sarây-ı Bâyezıd der-İstanbul 

İstanbul’da Süleymâniye kurbünde Sarây-ı Bâyezıd mescidinde vakt-i asr’da 

müteveffâ-i Sarây-ı Bâyezıd vakfında yevmî bir akçe vazîfe ile cüz-hân olan Abdullah fevt 

olub mahlûl olmağla Receb Mehmed mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ 

Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 2 Ra sene [10]68 

 

Vazîfe-i Evkaf-ı Sultân Süleymân Hân der-Şam 

Şam-ı şerîf’de vâkiʻ merhûm ve mağfûr-leh Sultân Süleymân Hân tâbe serâhû evkāfı 

zevâidinde yevmî iki akçe vazîfeye mutasarrıf olan Ahmed fevt olub mahlûl olmağla Esâd bin 

Hüseyin mahall ü müstehakdır deyü Şam kādısı Esâd Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 4 Ra sene [10]68 

 

Vazîfe-i Mizân Hızır Burusa 

Burusa’da vâkiʻ mizân Hızır mukʻatasında yevmî beş akçe vazîfesi olan Hüseyin fevt 

olub vazîfesi mahlûl olmağla sulehâdan Mehmed içün mahall ü müstehakdır deyü inâyet 

ricâsına Burusa kādısı olan Mevlânâ Bâlî Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 3 Ra sene [10]68 
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[s.137] Cüz-hânlık-ı Emin Nureddin maʻa Müsebbihlik-i der-İstanbul 

İstanbul’da Şehzâde Sultân Mehmed Hân tâbe serâhû câmiʻ-i şerîfi kurbünde vâkiʻ 

merhûm Emin Nureddin mescidinde yevmî üç akçe vazîfe ile cüz-hân ve üç akçe vazîfe ile 

müsebbih olan Mustafa âher diyâra gidüb cüz-hânlığı ve müsebbihligi mahlûl olmağla Ahmed 

bin Mehmed mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 3 Ra sene [10]68 

 

Şâkirdlik-i Mukabele-i Süvârî 

Zümre-i silahdarlıkdan yigirmi üçüncü bölükde yevmî dokuz akçe ulûfesi olan İsmâʻîl 

Ali zîde kadrehû ehl-i kalem olub mahall ü müstehakk olmağla mukabele-i süvârî şâkirliği 

zümresine ilhâk olunmak ricâ itmegin zümre-i mezbûra ilhâk olunmak, fî 3 Ra sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Çavuşân-ı Dergâh-ı âlî 

Mustafa  

Mehmed 

13 

Mezkûr Mustafa Mehmed fevt olub yevmî on üç akçe çavuşlık ulûfesi mahlûl olmağla 

emekdârlardan Süleymân nâm [kimesne] kendüye virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin on akçe 

ile çavuşlıgı virilüb üç akçesi hâzine-mânde olmak, fî 3 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Âcem Ömer Ağa der-Tophâne 

Tophâne kurbünde vâkiʻ Arap Ahmed câmiʻ-inde baʻde-l fecr Âcem Ömer ağa 

vakfında bir cüz-î şerîf tilâvet iden Bâlî cela-yı vatan edüb mahlûl olmağla Şaʻban bin (   ) 

mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi Bâlî arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

5 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Defter-zâde Mehmed Efendi der-İstanbul 

Osmân arz-ı hâl sunub İstanbul’un peyhk-hânelerinde merhûm defter-zâde Mehmed 

Efendi evkāfına yevmî üç akçe vazîfe ile câbî olub hidmetinde mücd ü sâʻî ve azlî îcâb ider 

hâli yoğiken hâlâ mütevellî olan Mahmûd hilâf-ı inhâ ile diğer Osmân’a arz edüb gadr itmekle 

ibkâ ve mukarrer olmak ricâ itmegin arz-ı hâli mûcebince ibkâ ve mukarrer olmak, fî 5 Ra 

sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Müstahfızân-ı Kalʻa-ı Bodura 
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Kalʻa-ı mezbûre müstahfızânlarından yevmî altı akçe ulûfeye mutasarrıf olan Ömer 

Mehmed ser-bölük fevt olub gedügi mahlûl olmağla emekdârlardan Mehmed bin Hüseyin 

mahall ü müstehakk ve ser-bölük hidmeti ûhdesinden gelmege kādirdir deyü kalʻa-ı mezbûr 

dizdârı içün arz itmegin ulûfesiyle virilmek, fî 4 Ra sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Merhûm Hayreddin Çavuş der-Üsküdar 

Zikr olunan tevliyete yevmî dört akçe vazîfe ve mâlîye berâtı ile mutasarrıf olan 

Ahmed müstakīm ve dindâr olub tevliyet-i mezbûre üzerinde iken âherden Seyyid Mustafa 

dahl itmekle ibkâ ve mukarrer olmak ricâ itmegin elinde olan mâlîye berâtı mûcebince ibkâ ve 

mukarrer olmak, fî 5 Ra sene [10]68 

 

[s.138] Müstahfızan-ı Kalʻa-ı Foça-yı Âtik 

Saruhân sancağında vâkiʻ kalʻa-i âtik iskelesi mahsulünden yevmî on akçe ulûfe ile 

kalʻa-ı mezbûre müstahfızanlarından olan Ahmed ser-bölük fevt olub müstahfızanlığı mahlûl 

olmağla kalʻa-ı mezbûre emekdârlarından Yûsuf bin Nasûh mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına [kalʻa] dizdârı Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 9 Ra sene [10]68 

 

Bi’l-fiʻil Âsitâne-i sa‘âdetde sekbân-başı olan İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Mustafa 

dâme mecdehû arz-ı hâl sunub ocaklarına mahsus olan lahmından on beş vukıyye lahmın 

mahlûlüne götürüb müstehak-ı inâyet ve sezâvâr-ı atifet olmağla yalnız beş vukıyye lahm 

ibkâsından virilmek, fî 7 Ra sene [10]68 

 

Meşîhat-i Bayram Paşa der-Câmiʻ-i Hâcı Bayram der-İstanbul 

Zikr olunan câmiʻ-i şerîf de vazîfe-i muʻayyenesiyle Şeyh olan Mehmed âher meşîhate 

nakl edüb yeri mahlûl olmağla Ümmî Sinan-zâde kıdvet’l-eslihaü’s-sâlikin Hasan Efendi 

mahall ü müstehakk olmağla Bayram Paşa meşîhati mûmâ-ileyh olmağ üzere fazîletlü 

şeyhü’l-islâm hazretlerinin arzı mûcebince virilmek, fî 7 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Merhûm Rûznâmeci Mehmed Efendi Câmiʻ-i Monlâ Çelebi 

tâbîʻ Kızıklı der-Kazâ-i Galata 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Abdullâtif bin Bâlî celâ-yı 

vatan edüp cüz-hânlığı mahlûl olmağla Ali Halîfe içün mahall ü müsteakdır deyü vakf-ı 

mezbûr mütevellîsi Ramazân arz itmegin mûcebince virilmek, fî 27 Ra sene [10]68 
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Müʻezzinlik-i Mescid-i Nahilbend Hâcı Hasan der-İstanbul 

Mescid-i mezbûrda yevmî altı akçe vazîfe ile müʻezzin olan Rahmetullah Halîfe 

Hasan dahl ferrâşı olmağla zikr olunan müʻezzinlikden büyük oğlı Mustafa olmak üzere hüsn-

ü ihtiyârıyla kasr-ı yed eyledügin ahâlî-i mahalle arz-ı hâlleri ile iʻlâm itmegin mûcebince 

virilmek, fî 6 Ra sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Bevvâban-ı Dergâh-ı âlî 

21 Mehmed 

Hüseyin 

Saka 

10 

Zümre-i [mezbûre] emekdarlarından otuzuncu bölükde Yûsuf Abdullah Hayyat 

dergâh-ı âlî bevvâblarından yigirmi birinci bölükde on akçe ulûfesi olan mezkûr Mehmed 

Hüseyin Saka içün fevt oldu deyü ulûfesini çaldırub ihbârın alub lâkîn fevti gayri vâkiʻ 

olmağla tashîh olunmak ricâsına arz-ı hâl itmegin tashîh olunmak, fî 5 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Hisarî Muslihiddin Efendi der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûrede yevmî beş akçe vazîfe ile câbî olan Hasan dahl ferrâşı olub 

hizmette iktidârı olmamağla hüsn-i ihtiyârıyla Mehmed bin Yûsuf kasr-ı yed eyledügin vakf-ı 

mezbûr mütevellîsi Şaʻban arz itmegin mûcenince virilmek, fî 9 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık Hûzur Evkaf-ı Seydi Çavuş der-İstanbul 

Çakır Ağa mahallesinde yevmî üç akçe vazîfe ile merhûm Seydi Çavuş rûhiyçün 

hûzurunda bir cüz-i şerîf tilâvet iden Mehmed fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Mehmed 

bin Ali mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 9 Ra sene [10]68 

 

[s.139] Cüz-hânlık-ı Merhûm Mollâ Efendi tâbîʻ Fındıklı 

Merhûm Mollâ Efendi’nin Fındıklı’da vâkiʻ câmiʻ-i şerîfinde ba’de’l-asr yevmî iki 

akçe vazîfe ile cüz-î şerîf tilâvet iden Mehmed fevt olub mahlûl olmağla İbrâhîm bin Receb 

Halîfe içün mahall ü müstehakdır deyü evkaf-ı mezbûr mütevellîsi arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 9 Ra sene [10]68 
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Cüz-hânlık-ı Huzûr Evkaf-ı Seydi Çavuş der-İstanbul 

Câʻfer Ağa mahallesinde yevmî üç akçe vazîfe ile merhûm Seydi Çavuş rûhiyçün 

huzûrunda bir cüz-î şerîf tilâvet iden Mehmed fevt olub cüz-hânlıgı mahlûl olmağla el-hâcı 

Ali bin Abdullah mahall ü müztehakdır deyü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi zîdet 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 9 Ra sene [10]68 

 

Ferrâşlık-ı Evkaf-ı Câmiʻ-i Ali Paşa-yı Âtik der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûre imâretinde yevmî dört akçe taʻâmmiye ve iki akçe ile ferrâş olan 

İlyâs celâ-yı vatan itmekle Ali bin Ahmed içün mahall ü müstehakdır deyü Sarây-ı cedîd ağası 

olub evkaf-ı mezbûre nâzırı kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed 

Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 10 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Emine Hânım der-Câmiʻ-i İsmihân Sultân der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede merhûm Emine Hânım rûhiyçün tilâvet olunan eczâ-i şerîfeden 

yevmî bir akçe vazîfe ile bir cüz-î şerîf tilâvet iden Abdullah bin Yûsuf fevt olub ciheti mahlûl 

olmağla Receb bin Hüdâverdi içün mahall ü müstehakdır deyü mütevellî-i kebîr olan 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Beg zîde mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 9 

Ra sene [10] 68 

 

Zâviyedâlık-ı Kalʻa-ı Sürh tâbîʻ Kalʻa-ı Alâiyye 

Alâiyye kalʻasına tâbîʻ Sürh kalʻası dimekle maʻaruf kalʻa’nın yevmî on akçe ulûfe ile 

dizdârı olan Hasan müstakīm ve dindâr ve neferât ile hüsn-i zindegânesi oldugundan maʻada 

hidmetinde mücd-ü sâʻî ve azli îcâb ider hâli yoğiken âherden Osmân nâm kimesne hilâf-ı 

inhâ ile zikr olunan dizdârlığı alub mezbûra gadr u dahl itmekle elinde olan berât mûcebince 

ibkâ ve mukarrer olmak içün Alâiyye kādısı olan Mevlânâ Mehmed arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 10 Ra sene [10] 68 

 

Ferrâşlık-ı Türbe-i Merhûme Emine Hâtûn der-Eyyûb 

Zikr olunan Emine Hâtûn türbesinde yevmî iki akçe vazîfe ile ferrâş olan İbrâhîm 

Halîfe bi-berât olmağla berât ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellî-i cedîd arz itmegin mûcebince 

virilmek. 
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Müstahfızlık-ı Kalʻa-ı Rodos 

Kalʻa-ı mezbûre müstahfızlarından otuz yedinci bölükde yevmî altı akçe ulûfe ile 

müstahfız olan Osmân Abdullah fevt olub müstahfızlığı mahlûl olmağla İbrâhîm Mehmed 

içün yarar ve emekdârdır deyü kalʻa-ı mezbûr ağası iʻlâmıyla Rodos sancağının kā’im-

makām-ı Mustafa zîde fazlehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 11 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Hâcı Kâbil der-mahalle-i Esirci Kemal der-İstanbul 

İstanbul’da Esirci Kemal Mahallesinde vâkiʻ merhûm el-hâcı Kâbil evkāfında vakt-i 

zuhr’da yevmî iki akçe vazîfe ile eczâ-i şerîf tilâvet iden Abdi fevt olub cüz-hânlığı mahlûl 

olmağla Hâfız Ahmed içün mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi Mahmûd 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 11 Ra sene [10]68 

 

[s.140] Cüz-hânlık-ı Mescid-i Kaliçeci Hasan der-Kurb-ı Parmakkapu der-

İstanbul 

Zikr olunan mescidde bundan âkdem imâm olan İlyâs imâmet-i meşrût üzere yevmî (   

) akçe bir cüz-î şerîf hilâfı şart-ı vakf oğlının oğlı olan Muharrem kasr-ı yed eyledüginden 

sâkin fevt olmağla hâlâ imâm olan Abdullah Halîfe meşrût olan eczâ-i şerîf içün nizâʻ itmekle 

vakfiye-i mûmâ-ileyha’ya müracât eyledüginden zikr olunan eczâ-i şerîf tilâveti mescid-i 

mezbûrede imâm olanlara meşrûta oldugı mastûr ve mûkayyet olmağla merkûm Muharrem 

refʻ olunub hâlâ imâm olan Abdullah Halîfe’ye bi-vech-i şert-ı vakf tevcih olunmak ricâsına 

vakf-ı mezbûr mütevellîsi Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 8 Ra sene [10]68 

 

Kethüdâlık-ı Müstahfızân-ı Kalʻa-ı Beyrut 

Kalʻa-ı mezbûre müstahfızlarının yevmî on akçe ulûfe ile kethüdâsı olan Eminüddin 

Mehmed hidmetinde mücd-ü sâʻî olub azli îcâb ider hâliyoğiken hilâf-ı inhâ Mehdullah nâm 

kimesne alub dahl itmekle zikr olunan kethüdâlık mezbûra ibka ve mukarrer olmak ricâsına 

Sayda ve Beyrut voyvodası İsmâʻîl arz itmegin mûcebince virilmek, fî 7 Ra sene [10]68 

 

Dizdârlık-ı Burc-ı Ulya 

Kalʻa-ı mezbûrede yevmî on akçe ulûfe ile dizdâr olan Hâcı Vahab kalʻa-i mezbûrenin 

hıfz-ı hırasetinde mücd-ü sâʻî olmayub tekâsül olmağla emekdârlardan Murad Ahmed mahall 

ü müstehakk dizdârlık hidmeti ûhdesinden gelmege kādirdir deyü Sayda ve Beyrut ve 

bevvâdesi İsmâʻîl arz itmegin mûcebince virilmek, fî 7 Ra sene [10]68 
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Dizdârlık-ı Kalʻa-i Beyrut 

Kalʻa-ı mezbûrede yevmî yigirmi akçe ulûfe ile dizdâr olan Nasureddin kendü heva-vü 

hevesînde olub kalʻa-nın hıfz-ı hırasetinde te’kîdî olmamağla dergâh-ı âlî yeniçerilerinden (   ) 

bölük (   ) akçe ulûfesi olan Şaʻban içün mahall ü müstehakdır dizdârlık hidmeti ûhdesinden 

gelmege kādirdir deyü Sayda ve Beyrut ve bevvâdesi İsmâʻîl arz itmegin mûcebince virilmek, 

fî 7 Ra sene [10]68 

 

Müstahfızlık-ı Kalʻa-ı Beyrut 

Kalʻa-ı mezbûre müstahfızlarının yevmî altı akçe ulûfe ile ser-bölük olan Ahmed 

hidmeti mezbûr ûhdesinden gelmege kādir olmağla Mustafa Ahmed içün mahall ü müstehakk 

ve hidmeti mezbûre ûhdesinden gelür deyü Sayda ve Beyrut ve bevvâdesi İsmâʻîl arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

Tevliyet-i İsâ Beg der-Birgi 

Birgi’de vâkiʻ İsâ Beg evkāfı tevliyetinin altmış sekiz senesinin Mart ibtidâsından bir 

sene tamamen diğer Mustafa’ya vazîfe-i muʻayyenesi zâbt ü rabt itmek içün Sarây-ı cedîd 

ağası olub nâzır-ı [vâkf] olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme ulûvvehu 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 11 Ra sene [10]68 

 

Vâʻizlik-i Câmiʻ-i Merhûm Avni Efendi Haric-i Galata 

Galata haircinde merhûm Avni Efendi câmiʻ-inde isneyn gününde yevmî beş akçe 

vazîfe ile vâʻiz ve nâsıh olan Mehmed fevt olub vâʻizliği mahlûl olmağla sulehadan Mustafa 

zîde zîde takvuhûya mahall ü müstehakdır deyü Galata kādısı Mevlânâ Mehmed Sâdık Efendi 

zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 

 

[s.141] Cüz-hânlık-ı Merhûm Hâdice Sultân der-İstanbul 

Edirne kapu kurbünde vâkiʻ merhûm Hâdice Sultân mescidinde yevmî iki akçe vazîfe 

ile cüz-hân olan Seyyid Ali fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla kendüye virilmek ricâ 

itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Harem-i Ahmed Paşa der-İstanbul 

İstanbul’da harem-i Ahmed Paşa vakfının tevliyeti evlâdı vâkiʻ meşrût olmağla şart-ı 

vakf üzere mütevellî olan Ahmed mutasarrıfken fevt olub tevliyeti mahlûl olmağla müteveffâ-
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ı mezbûrun oğlı Abdullah’a şart-ı vâkf üzere virilmek ricâsına İstanbul kādısı Abdülfettâh 

Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 

 

Enʻâm-hâlık-ı Evkaf-ı Sultân Bâyezıd Hân der-İstanbul 

Sulehâdan Süleymân arz-ı hâl sunub evkaf-ı mezbûrda yevmî dört akçe vazîfe ile 

enʻâm-hân olan Ali Efendi fevt olub enʻâm-hânlığı mahlûl olmağla kendüye virilmek ricâ 

itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 

 

İstanbul’da merhûm ve mağfûr-leh Sultân Bâyezıd Hân tâbe serâhû hazretlerinin 

imâret-i âmirelerinde yevmî iki akçe işe mutasarrıf olan Ali Efendi fevt olub mahlûl olmağla 

kendüye virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 

 

Tevliyet-i Meşʻaleci Hamza Beg der-mahalle-i Kabasakal der-İstanbul 

Vazîfe-i muʻayyenesiyle mütevellîsi olan Hüsrev fevt olmağla mahalle-i mezbûr 

imâmı olub müstâhkîm ve mahall olan Mehmed bin Ahmed içün İstanbul kādısı Abdülfettâh 

Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 

 

Muʻallimlik-i Mekteb-i Hâdice Sultân der-İstanbul 

Mehmed arz-ı hâl sunub Edirne kapusu kurbünde vâkiʻ merhûme Hadice Sultân 

mektebinde yevmî beş akçe vazîfe ile muʻallim olan Ali fevt olub muʻallimliği mahlûl 

olmağın kendüye virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Merhûm Hadice Sultân der-İstanbul 

Ümmî Seyyid Mustafa arz-ı hâl sunub Edirne kapusu kurbünde merhûme Hadice 

Sultân mescidinde yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ali Efendi fevt olub cüz-hânlığı 

mahlûl olmakla kendüye virilmek ricâsına arz-ı hâl itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene 

[10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Hasan Paşa der-İstanbul 

Merhûm Hasan Paşa vakfında vakt-i zuhr’ da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan 

el-Hâcı İbrâhîm terk-i hidmet idüb cüz-hânlığı mahlûl olmagın Siyami bin Hasan mahall ü 

müstehakdır deyü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 12 

Ra sene [10]68 
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Topcılık-ı Kalʻa-ı Foça-yı Âtik 

Saruhân sancağında Menemen nâhiyesinde foça-yı âtik kalʻa’sında yevmî altı akçe 

ulûfe ile topcı olan Hüseyin Hasan fevt olub ulûfesiyle topcılık gedügi mahlûl olmağla kalʻa-ı 

mezbûre emekdârlarından Ali içün mahall ü müstehakdır deyü foça-yı âtik kalʻası dizdârı 

Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 11 Ra sene [10] 68   

 

[s.142] İmâmet-i Mescid-i Molla Çelebi der-mahalle-i Tuztaşı der-İstanbul 

Mehmed arz-ı hâl sunub İstanbul’de tuztaşı mahallesinde vâkiʻ Mollâ Mehmed Çelebi 

mescidinde yevmî dört akçe vazîfe ile meşrûtiyet üzere imâm olan babası Abdülkazım fevt 

olub imâmeti mahlûl olmagın kendüye virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Ra 

sene [10]68 

 

İmâmet-i Mescid-i Hâdice Sultân der-kurb-ü bab-Edirne der-İstanbul 

İstanbul’da Edirne kapusu kurbünde Hadice Sultân mescidinde vazîfe-i muʻayyene ile 

imâm olan es-Seyyid Ali fevt olub imâmeti mahlûl olmağla yerine ba’de’l-imtihân Mehmed 

bin Hâlîl içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Ra sene [10]68 

 

Musallîlik-i Hâdice Sultân der-İstanbul 

Merhûm Hadice Sultân tâbe serâhû evkāfında yevmî dört akçe vazîfe ile musallî olan 

Seyyid Ali fevt olub mahlûl olmagın Mustafa mahall ü müstehakdır deyü Sarây-ı Cedîd ağası 

olub hazînedar-başı kā’im-makām-ı olan iftiharü’l- havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa 

dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Ra sene [10] 68 

 

Kitâbet-i Câmiʻ-i Cerrah Mehmed Paşa der-İstanbul 

Dîvân-ı Hümâyûn kâtiblerinde kâtib Süleymân arz-ı hâl sunub İstanbul da merhûm 

Cerrah Mehmed Paşa Câmiʻ-inde yevmî on akçe vazîfe ile kâtib olan Abdi fevt olub kitâbeti 

mahlûl olmağla kendüye virilmek ricâ itmegin mûcebinde virilmek, fî 13 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Hâlîl Beg der-Kasaba-i Manyas 

Evkaf-ı mezbûrenin yevmî beş akçe vâzife ile cibâyeti hidmetinde olan câbîsi İbrâhîm 

fevt olub hidmeti mahlûl olmağla Hüseyin kendüye virilmek ricâ itmegin mûcebince virilmek, 

fî 12 Ra sene [10]68 
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Kitâbet-i Evkaf-ı Kassab Hasan der-İstanbul 

İstanbul’da merhûm kassab Hasan vakfına vazîfe-i muʻayyenesiyle kâtib olan 

Abdülkazım fevt olub kitâbeti mahlûl olmağla el-Hâcı Hâlîl mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı 

mezbûr mütevellîsi İsmâʻîl arz itmegin mûcebince virilmek, fî 14 Ra sene [10] 68 

 

Cüz-hânlık-ı Ahmed Ağa Bâbü’s-saʻâde-i Sâbık der-Câmiʻ-i Emîn Sinân der-

İstanbul 

Sâbıka Bâbü’s-saʻâde Ağası merhûm Ahmed Ağa Emîn Sinân câmiʻ-inin vakf 

eyledügi eczâsı vakt-i subh’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan el-Hâcı Davûd âher 

diyâra gidüb cüz-hânlığı mahlûl olmagın Şaʻban bin Nasuh mahall ü müstehakdır deyü Sarây-

ı Cedîd ağası olub vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Ra sene [10]68 

 

Halîfelik-i der-Mekteb-i Abdullah Efendi Ali Çelebi-zâde der-İstanbul 

Mekteb-i mezbûrede yevmî üç akçe vazîfe ile halîfe olan Mehmed fevt olub halîfeliği 

mahlûl olmagın Ali dede bin Mustafa mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi 

Mevlânâ Mehmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Ra sene [10]68 

 

[s.143] Hekim-başılık-ı Tımar-hâne-i Nureddin Şehid der-Şam 

Şam-ı şerîf’de Nureddin Şehid Tımar-Hânesinde yevmî yirmi beş akçe vazîfe ile ber-

vechî teʻbîd hekim-başı olan Abdülhâk arz-ı hâl sunub zikr olunan hekim-başılık üzerinde 

olub berât-ı şerîf ile mutasarrıfken Seyyid İsmâʻîl nâm kadı mukaddema mezbûr ile nizâʻ 

eyledügine dîvân-ı hümâyûnda murâfadan mukarrer olmuşken girü bir tarîk ile arz alub 

hekim-başılığı mukarrer ittirüb gadr ve dahl itmekle hâlâ dîvân-ı hümâyûnda mezkûr Seyyid 

İsmâʻîl ile murâfaa oldukda elinde olan berât mûcebince murâfaadan mezbûr Abdülhâk’a ibka 

ve mukarrer kılınıb berât mûcebince virilmek, fî 11 Ra sene [10]68 

 

Bölük-başılık-ı Bab-ı Hümâyûn 

Bölük-başılık-ı Üçüncü 

Siyavuş 

(...?) 

22 
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Mezkûr Siyavuş nâm fevt olub iki akçe kapucılık ulûfesi ile bölük-başılığı yine zümre-

i mezbûr emekdârlarından üçüncü bölükde yevmî on130 üç akçe ulûfesi olan Dilâver Abdullah 

zikr olunan üçüncü bölüğün bölük-başılığı hidmetine mahall ü müstehakdır deyü Bab-ı 

Hümâyûn bevvâblarının kethüdâsı İbrâhîm zîde kadrehû arz itmegin müteveffâ’nın ulûfesi 

hâzîne-mânde olub yalnız bölük-başılığı mezbûra virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

Âb-keşlik-i Sebil-hâne-i Hoca Hayreddin der-İstanbul 

Zikr olunan sebil-hâne vakfında yevmî dört akçe vazîfe ile âb-keş olan Hüseyin fevt 

olub âb-keşliği mahlûl olmağla İbrâhîm içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına 

İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

23 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Mukattaʻat-ı Hasköy ve Koyunkâfiri der-Burusa 

Merhûm Hızır bin Kâsım evkaf-ı mukattaʻatından Hasköy ve Koyunkâfiri 

mukātaʻasında yevmî üç akçe vazîfe ile câbîsi olan İlyas edâ-i hidmet itmeyüb umûr-ı vakf 

muʻattal kalmağla Abdülbâkī mahall ü müstehakdır deyü Sarây-ı Cedîd ağası olub hâzînedar-

başı kā’im-makām-ı olan iftiharü’l- havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

 

İmâmet maʻa Hitâbet Câmiʻ-i Mustafa Çelebi der-Karye-i Su-başı der-Kasaba-i 

Çatalca 

Hâvvas-ı âliyyede muzâfatından Çatalca’ya tabîʻ Su-başı nâm karyede vâkiʻ merhûm 

Mustafa Çelebi binâ eyledügi mescidde yevmî beş akçe vazîfe ile imâm bedehû mescid-i 

mezbûr câmiʻ-i olmağla (...?) hasbî hatîb olan Mustafa Halife fevt olub imâmet ve hitâbetin 

mahlûle olmağla Abdi Halife içün mahall ü müstehakdır Çatalça nahiyesinde nâibi olan 

Abdülbakî arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

 

[s.144] Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Cerrah Mehmed Paşa der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî iki akçe vazîfe [ile] cüz-hân olan Abdülkerim bin Mehmed 

fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Ali Abdullah mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Yûsuf arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Ra sene [10]68 

                                                 

130 Metinde sehven mukarrer yazılmıştır. (on on üç akçe) 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Câmiʻ-i İsmâʻîl Ağa der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede baʻde’l subh yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ali fevt olub 

yeri mahlûl olmağla Hasan içün mahall ü müstehakdır detü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Hamza Ağa der-Mahalle-i Dülkar-zâde der-İstanbul 

İstanbul’da Dülkar-zâde mahallesinde vâkiʻ merhûm Hamza Ağa evkāfına yevmî iki 

akçe vazîfe ile câbî olan Abdullah fevt olub cibâyeti mahlûl olmağla Mehmed bin Ali mahall 

ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi Ahmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 

Ra sene [10]68 

 

Devr-hânlık-ı Süleymân Su-başı der-İstanbul 

Kapan vakfında vâkiʻ merhûm Süleymân su-başı câmiʻ-inde yevmî bir akçe vazîfe ile 

devr-hân ve bir akçe vazîfe ile cüz-hân olan Abdullah fevt olub zikr olunan cihetleri mahlûl 

olmağla İsmâʻîl Hâlife içün mahall ü müstehakdır ve hafız-ı Kur’ân-ı azîmü’ş-şâna olduğuna 

vakf-ı mezbûr mütevellîsi İzeddin Ali arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Kaysûnî-zâde Mehmed Efendi der-Südlice 

Mescid-i mezbûr evkāfına yevmî iki akçe vazîfe ile câbî olan Mustafa fevt olub 

cibâyeti mahlûl olmağla diger Mustafa’ya mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Mehmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 13 Ra sene [10] 68 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Çağırdıcı Hasan der-İstanbul 

Ahmed oğlı Hasan arz-ı hâl sunub İstanbul’da vâkiʻ Çağırdıcı Hasan mescidinde 

yevmî üç akçe vazîfe ile müʻezzin olan Emmisi Mustafa pîr ve ihtiyâr ve hidmete iktidârı 

olmayub kasr-ı yed ve berâtı virüb mahlûl oldıgun arz-ı hâl itmekle mûcebince virilmek, fî 13 

Ra sene [10]68  

 

Şâkirdlik-i der-Kilar İmâret-i Âmire-i Sultân Ahmed Hân der-İstanbul 

Müsellî arz-ı hâl sunub merhûm ve mağfûr-leh Sultân Ahmed Hân tâbe serâhû 

evkāfından olub imâret-i âmirelerin kilarında yevmî üç akçe vazîfe ile şâkird kilar olan 

Mustafa fevt olub kilar şâkirdliği mahlûl olmağla kendüye virilmek ricâ itmegin mûcebince 

virilmek, fî 17 Ra sene [10] 68 
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Kitâbet-i Başcı el-Hâcı Mahmûd der-İstanbul 

Mehmed arz-ı hâl sunub yevmî bir akçe vazîfe ile evkaf-ı mezbûrun kâtibi olan 

Abdülkerim fevt olub kitâbeti mahlûl olmağla kendüye virilmek ricâ itmegin mûcebince 

virilmek, fî 13 Ra sene [10]68 

 

Kitâbet-i Osmân Ağa ser-Bostaniyan-ı Hâssa der-İstanbul 

Zikr olunan evkafa yevmî beş akçe vazîfe ile kâtib olan Abdülkerim fevt olub kitâbeti 

mahlûl olmağla Ahmed bin Mustafa mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ 

Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 15 Ra sene [10]68 

 

[s.145] Taʻâmiyye İmâret-i Âmire-i Hâsekî Sultân der-İstanbul 

İmâret-i mezbûre taʻâm-bahasından yevmî üç akçeye mutasarrıf olan Ahmed fevt olub 

mahlûl olmağla Mehmed mahall ü müstehakdır deyü Sarây-ı cedîd ağası olub vakf-ı mezbûr 

nâzırı kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebin Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 16 Ra sene [10]68 

 

Duʻâ-gûyîlik-i İshâk Paşa Muzâfat-ı Burusa der-İnegöl 

Burusa muzâfatından olub İnegöl’de vâkiʻ  merhûm İshâh Paşa evkāfından yevmî beş 

akçe vazîfe ile duʻâ-gûyî olan Ahmed fevt olub mahlûl olmağla Mehmed mahall ü 

müstehakdır deyü Sarây-ı cedîd ağası iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebin Mehmed Ağa dâme 

uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 Ra sene [10]68 

 

Kitâbet-i Merhûme Fatıma Sultân bint Gazanfer Paşa der-İstanbul 

Evkaf-ı merzbûreye yevmî iki akçe vazîfe ile kâtib olan Abdülkerim fevt olub kitâbeti 

mahlûl olmağla Abdullah bin Mehmed mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ 

Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 Ra sene [10] 68 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Yahyâ Paşa der-İstanbul 

Zikr olunan evkafda yevmî iki akçe vazîfe ile kâtib olan Selim fevt olub kitâbeti 

mahlûl olmağla Mehmed içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ 

Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 Ra sene [10]68 
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Müʻezzinlik der-Tekye-i Merhûm İbrâhîm Ağa Bâbü’s-saʻâde-i Sâbık der-

Üsküdar 

Sâbıka Bâbü’s-saʻâde ağası merhûm İbrâhîm Ağa’nın tekyesinde yevmî altı akçe 

vazîfe ile müʻezzin olan Mehmed Halife celâ-yı vatan idüb mahlûl olmağla Musli dede 

mahall ü müstehakdır deyü Sarây-ı cedîd ağası olub vakf-ı mezbûr kā’im-makām-ı olan 

iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebin Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 16 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Evkaf-ı Mahmûd Beg der-İstanbul 

Zikr olunan cibâyete yevmî üç akçe vazîfe ile câbî olan Abdulrâhman heva ü 

hevesinde olub hidmetinde tekâsül olub cibâyeti mahlûl olmağla Mehmed Halife içün 

cibâyet-i mezbûre ûhdesinden gelür deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Hasan 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

 

Yâsin-hânlık-ı Merhûm Hekim-başı Mustafa Efendi der-İstanbul 

Merhûm hekim-başı Mustafa Efendi rûhiyçün yevmî bir akçe vazîfe ile hûzurunda 

yâsin-hân olan Abdülkerim fevt olub yâsin-hânlığı mahlûl olmağla sulbî-oğlı Mehmed mahall 

ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi Mehmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 

Ra sene [10] 68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Râziye Hâtûn der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûrede yevmî iki akçe ile eczâ-hân olan Abdülkerim fevt olub cüz-hânlığı 

mahlûl olmağla sulbî-oğlı Mehmed mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi el-

Hâcı İsmâʻîl arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Câmiʻ-i Abdulrâhman Efendi der-İstanbul 

Zikr olunan câmiʻ-i şerîfde vakt-i subh’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan 

Mehmed âher câmiʻ de imâm ve hatîb olmağla cüz-hânlığı mahlûl olmagın diger Mehmed 

mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 17 

Ra sene [10]68 
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[s.146] Muʻarriflik-i maʻa Devr-hânlık-ı Merhûme Mihrîmâh Sultân der-

Üsküdar 

Câmiʻ-i mezbûrede yevmî iki akçe ile muʻarrif ve iki akçe vazîfe ile devr-hân olan 

Mehmed bin Müsli fevt olub ciheti mahlûl olmağla Mehmed bin Ahmed içün mahall ü 

müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi kā’im-makām-ı Receb zîde mecdehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Tuğcı-başı Kabasakal Sinân Ağa der-İstanbul 

Zikr olunan vakfdan yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân ve bir buçuk akçe vazîfe ile 

noktacı olan Mustafa terk-i hidmet itmekle Ahmed bin Hasan mahall ü müstehakdır deyü 

İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

26 Ra sene [10]68 

 

Nezâret-i Evkaf-ı el-Hâcı Ahmed bin el-Hâcı Mustafa der-Mahalle-i Alifaki[h] 

der-İstanbul 

İstanbul’da Alifaki[h] mahallesinde el-Hâcı Ahmed bin hacı Mustafa vakf eyledügi 

nukûda yevmî iki akçe vazîfe ile nâzır olan Mahmed bin el-Hâcı Ahmed fevt olub nezâreti 

mahlûl olmağla İsmâʻîl mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi Hüseyin arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Merhûme Bula Hâtûn der-Mekteb-i Şâhkulı der-İstanbul 

Zikr olunan evkaf’da yevmî bir akçe vazîfe ile cüz-hân olan Abdullah fevt olub cüz-

hânlığı mahlûl olmagın Mehmed mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ 

Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

 

Cüz-hânlık- Evkaf-ı Merhûm Gâzenfer Ağa Bâbü’s-saʻâde-i sâbık der-İstanbul 

Gâzenfer Ağa evkāfından olub türbesinde vakt-i subh’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-

hân olan Ali İbrâhîm fevt olub mahlûl olmağla Mehmed bin Hüseyin mahall ü müstehakdır 

deyü vakf-ı mezbûr mütevellîsi kā’im-makām-ı Mehmed Arslan arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 
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Muʻallim-i Mekteb-i Yazıcı Mehmed Efendi der-Mahalle-i Müeyyed-zâde der-

Galata 

Zikr olunan muʻallim-hâne de yevmî altı akçe vazîfe ile muʻallim olan Ali Hoca fevt 

olub muʻallimliği mahlûl olmağla Abdullah Çelebi ibn Mehmed mahall ü müstehakdır deyü 

Galata kādısı Mevlânâ Mehmed Sâdık Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, 

fî 23 Ra sene [10]68 

 

Devr-hânlık-ı Câmiʻ-i Sunullah Efendi der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûre’de yevmî bir akçe vazîfe ile devr-hân olan Ali fevt olub devr-hânlığı 

mahlûl olmağla İbrâhîm içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh 

Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Câmiʻ-i Müstedam Çavuş der-İstanbul 

Câmi-i mezbûr’da yevm’ü-l cumaʻda yevmî iki akçe vazîfe ile salâ müʻezzini 

Mehmed fevt olub müʻezzinliği mahlûl olmağla Mahmûd bin Mustafa mahall ü müstehakdır 

deyü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 25 

Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Câmiʻ-i Müstedam Çavuş der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûr’da yevmî beş akçe vazîfe ile müʻezzin olan Mehmed fevt olub 

müʻezzinliği mahlûl olmağla Mustafa Çelebi içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı 

Abdülfettâh Efendi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 12 Ra sene [10] 68 

 

[s.147] Tevliyet-i Evkaf-ı Hoca Hayreddin der-İstanbul 

Hoca Hayreddin vakfına vazîfe-i muʻayyene ile mütevellî olan Seyyid Hasan fevt olub 

tevliyeti mahlûl olmagın Sulbî-oğlı Seyyid Ahmed mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı 

Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene 

[10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Kiremidci Süleymân der-İstanbul 

Evkaf-ı mezbûr da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Veli bin İshâh âher diyâra 

gidüb cüz-hânlığı mahlûl olmağla Ali bin İsmâʻîl mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi arz itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 
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Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Ali Paşa-yı Cedîd der-Eyyûb Ensârî 

Zikr olunan cüz-hânlığa yevmî iki akçe vazîfe ile mutasarrıf olan Davûd cüz-hânlığı 

kendü hüsn-i ricâsıyla Ali bin İshâk Ali’ye virüb kasr-ı yed eyledügi evkaf-ı mezbûr 

mütevellîsi Mehmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî13 Ra sene [10]68 

 

Hitâbet-i Evkaf-ı Câmiʻ-i Piyâle Paşa der- Kâsımpaşa 

Yevmî on beş akçe vazîfe ve meşrûtası olan on akçe ki cemʻan yirmi beş akçe vazîfe 

ile hatîb olan el-Hâcı Mûsa zikr olunan hitâbet de kasr-ı yed ve Sulbî-oğlı Mustafa’ya hitâbet-

i mezbûre olmak üzere berât virilmekle zikr olunan hitâbet mezbûr Mustafa’ya vârid olan 

fermân-ı âlî üzere virilmek, fî 23 Ra sene [10] 68  

[Derkenar: Şaʻban Efendi] 

 

Ser-Mahfillik-i Câmiʻ-i Evkaf-ı Piyâle Paşa der-Kâsımpaşa 

Yevmî beş akçe vazîfe ile câmiʻ-i mezbûrede ser-mahfil olan el-Hâcı Mûsa zikr 

olunan ser-mahfillikde Sulbî-oğlı Mustafa’ya [mahall ü müstehakk] olmak üzere kasr-ı yed 

itmekle mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

[Derkenar: Şaʻban Efendi] 

 

Cüz-hânlık der-Türbe-i Piyâle Paşa der-Kâsımpaşa 

Yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan el-Hâcı Mûsa zikr olunan cüz-hânlıkda kasr-ı 

yed ve Sulbî-oğlı Mustafa’ya [mahall ü müstehakk] olmak üzere inâyet ricâ itmegin 

mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

[Derkenar: Şaʻban Efendi] 

 

 

İmâmet-i Sânî der-Câmiʻ-i Kâsım Paşa 

Zikr olunan imâmet yevmî on beş akçe vazîfe ile imâm-ı sânî olan el-Hâcı Mûsa 

Halife imâmet-i mezbûr oğlı Mustafa’ya [mahall ü müstehakk] olmak üzere berât virüb kasr-ı 

yed itmegin mûcebince virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

[Derkenar: Şaʻban Efendi]  
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Halîfelik-i Mekteb-i Kapudan Hasan Paşa der-Harem-i Câmiʻ-i Sinân Paşa der-

Meydan-ı Ok der-Kâsımpaşa 

Yevmî beş akçe vazîfe ile Halife-i mekteb olan el-Hâcı Mûsa zikr olunan halifelik de 

kasr-ı yed ve Sulbî-oğlı Mustafa’ya [mahall ü müstehakk] olmak üzere berât virilmekle 

mûcebince virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Kabasal Sinân Ağa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul mescid-i mezbûrda yevmî üç akçe vazîfe ile müʻezzin olan 

Çelebi terk-i hidmet edüp mahlûl olmagın Abdullah bin Hasan içün mahall ü müstehakdır 

deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 23 Ra sene [10]68 

 

[s.148] Cüz-hânlık der-Mekteb-i Müftî Ali Efendi der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da müftî Ali Efendi mektebinde yevmî bir buçuk akçe vazîfe ile 

cüz-hân olan Ali fevt olub ciheti mahlûle olmagın Sulbî-oğlı Hidâyetullaha mahall ü 

müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık der-Câmiʻ-i Sunullah Efendi der-İsanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Sunullah Efendi câmiʻ-i’nde yevmî bir buçuk akçe vazîfe ile 

cüz-hân olan Ali fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Sulbî-oğlı Hidâyetullaha mahall ü 

müstehakdır deyü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık der-Mescidi Mağnisalı Mehmed Paşa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Mağnisalı Mehmed Paşa mescidinde yevmî iki akçe vazîfe ile 

cüz-hân olan Ali fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Sulbî-oğlı Hidâyetullaha mahall ü 

müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

Âb-keşlik der-Câmiʻ-i Zeyrek der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da Zeyrek câmiʻ-inde Pir-i Çelebi vakfında yevmî iki akçe vazîfe 

ile âb-keş olan Ali fevt olub âb-keşliği mahlûl olmağla Sulbî-oğlı Hidâyetullaha mahall ü 
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müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Adülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Câmiʻ-i Müstedam Çavuş der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrede vakt-i subh’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed fevt 

olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Abdüllâtif içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı 

Mevlânâ Abdülfettâh Efendi131  zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 21 Ra sene 

[10]68 

 

Teâl-î Sûre-i Mülk der-Mescid-i Abdi Kapudan der-Kâsımpaşa 

Mahmiyye-i Galata muzâfatından Kâsım Paşa’da vakîʻ merhûm Abdi Kapudan vakf 

eyledügi mescidin evkāfından beher-yevm bir sûrre-i mülk tilâvet iden Yusûf fevt olub 

mahlûl olmağla mescid-i mezbûrede imâm olan Ahmed Halife ibn Mahmûd mahall ü 

müstehakdır deyü evkaf-ı mezbûre mütevellîsi Abdi kapudan arz itmegin mûcebince virilmek, 

fî 25 Ra sene [10]68 

 

Nezâret-i Meşʻâledar Hamza Beg der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da meşâledar Hamza Beg vakfına yevmî üç akçe vazîfe ile nâzır 

olan Mehmed bin Derviş terk-i hidmet itmekle mahlûl olmagın Ramazân içün mahall ü 

müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı İmâm Ali der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da imâm Ali vakfına vazîfe-i muʻayyenesiyle mütevellî olan 

Seyyid Hasan fevt olub tevliyeti mahlûl olmağla Sulbî-oğlı Seyyid Ahmed mahall ü 

müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 25 Ra sene [10]68 

 

[s.149] Cüz-hânlık ve Müsebbihlik-i Sultân Süleymân Hân der-Rodos 

Rodos’da vakîʻ merhûm ve mağfûleh Sultân Süleymân Hân Gāzî tâbe serâhû rûhiyçün 

yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân ve bir buçuk akçe vazîfe ile müsebbihlik vazîfesi olan 

                                                 

131 Metinde sehven mükerer yazılmıştır. 
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Osmân mahlûlünde Yusûf’a tevcî berâtı virilüb mutasarrıfken âherden bazı kimesneler tevcî 

dahl itmeleriyle ciheti mezbûr berât mûcebince ibka ve mukarrer olmak ricâsına Sarây-ı 

Cedîd ağası olub evkaf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan kıdvetü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî 23 Ra sene 

[10]68 

 

Sandukcılık-ı Mekteb-i Müfti Ali Efendi der-İstanbul 

Zikr olunan evkafda yevmî bir akçe vazîfe ile sandukcı olan Ali fevt olub sandukcılığı 

mahlûl olmağla Sulbî-oğlı olan Hayretullah mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı 

Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene 

[10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Süleymân Paşa der-Taraklı Borlı 

Kıdvetü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Sarây-ı Cedîd ağası Mehmed Ağa dâme uluvvehû 

mektub gönderüb nâzırı olduğu evkafda Taraklı Borlı’da vakîʻ merhûm Süleymân Paşa evkaf-

ı tevliyetinin altmış sekiz martı ibtidâsından bir sene tamamına değin vazîfe-i muʻayyenesiyle 

zabt itmek üzere Ebûbekir’e mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Rıdvan Hâtûn Câmiʻ-i İbrâhîm Paşa der-Kumkapu İstanbul 

İstanbul’da vakîʻ Kapudan İbrâhîm Paşa Câmiʻ-inde Rıdvan Hâtûn rûhiyçün yevmî iki 

akçe vazîfe ile cüz-hân olan Abdi hüsn-ü ihtiyârıyla Mustafa’ya kasr-ı yed itmekle arz-ı hâlî 

mûcebince virilmek, fî 18 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Rıdvan Hâtûn der-İstanbul 

İstanbul’da vakîʻ Rıdvan Hâtûn rûhiyçün tilâvet olunan eczâ’da yevmî iki akçe vazîfe 

ile cüz-hân olan Hâcı Mehmed hüsn-ü ihtiyârıyla oğlı Mustafa’ya kasr-ı yed itmekle arz-ı hâlî 

mûcebince virilmek, fî 18 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Mahmûd Beg Câmiʻ-i Kürkci-başı132 Haric-i Kumkapu der-

İstanbul 

                                                 

132 Metinde sehven ‘Paşa’ olarak yazılmıştır. 
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İstanbul’da vakîʻ kumkapu haricinda Kürkci-başı câmiʻ-i’nde Mahmûd Beg rûhiyçün 

tilâvet olunan eczâ’da yevmî iki akçe ile cüz-hân olan Mehmed’e hüsn-ü ihtiyârıyla oğlı 

Mustafa’ya kasr-ı yed itmekle arz-ı hâlî mûcebince virilmek, fî 18 Ra sene [10]68 

 

Tekye Nişinlik-i Halîm Dede der-Üsküdar 

Yevmî üç akçe vazîfe ile tekye nişin olan Ali fevt olmağla sûlehâdan Mehmed’e arz-ı 

hâlî mûcebince virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

Türbedârlık-ı Şemsi Paşa der-Üsküdar 

Vakf-ı mezbûrda yevmî üç akçe vazîfe ile türbedâr olan İbrâhîm fevt olmağla Rıdvan 

dede’ye mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına Üsküdar mahkemesinde nâib-i şerʻ olan 

Mevlânâ Abdullah Efendi arzıyla virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

[s.150] Cüz-hânlık-ı Vakf-ı İskender Paşa Oğlı Ahmed Paşa der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’da vakt-ı subh’da yevmî bir buçuk akçe vazîfe ile cüz-hân olan Osmân 

fevt olmağla Osmân Halife’ye virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi kā’im-makām-ı arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Başcı el-Hâcı Mahmûd der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî bir akçe vazîfe ile kâtib olan Abdülkerim fevt olub kitâbeti 

mahlûl olmağla Mehmed’e arz-ı hâlî mûcebince virilmek, fî 13 Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Câmiʻ-i Ali Paşa-yı Âtîk der-İstanbul 

Câmiʻ-i mezbûrda yevmî beş akçe vazîfe ile müʻezzin olan Hamdi fevt olub 

müʻezzinliği mahlûl olmağla Hüseyin içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-

ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olub Sarây-ı Cedîd ağası olan iftihârü’l-havâss ve’l-

mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Ra sene 

[10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Piyâle Paşa der-kasaba-i Kâsımpaşa 

Kâsım Paşa’da vakîʻ Piyâle Paşa türbesinde seheri iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan 

Ebûbekir fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Ali bin Abdulrâhman içün mahall ü 
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müstehakdır virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Ahmed arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık ve Muʻarriflik-i Câmiʻ-i Hasan Efendi Kasaba-i Kâsımpaşa 

Zikr olunan câmiʻ-inde yevmî altı akçe vazîfe ile cüz-hân ve muʻarrif olan Mustafa 

Dede fevt olub ciheti mahlûl olmağla müteveffâ-yı mezbûrun oğlı İbrâhîm mahall ü 

müstehakdır deyü Galata kādısı Mevlânâ sâbık Mehmed Efendi zîde fezâilehû arz itmegin 

oğlı olmağla mezkûra virimek, fî 27 sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Câmiʻ-i Hâfız Ahmed Paşa der-İstanbul 

Zikr olunan câmiʻ-inde yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed fevt olub cüz-

hânlığı mahlûl olmağla Mustafa mahall ü müstehakdır deyü iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Bâbü’s-saʻâde ağası olan Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 21 M 

sene [10]68 

 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Mahalle-i Üçler der-kurb-ı At Meydânı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da At Meydânı kurbünde üçler mescidinde yevmî iki buçuk akçe 

vazîfe ile müʻezzin olan Abdullah fevt olub müʻezzinliği mahlûl olmağla müteveffâ-yı 

mezbûrun nâʻibi olub kā’im-makām-ı olan Abdi bin Hâmit ahâlî-i mahalle arz itmeleriyle 

virilmek, fî 27 Ra sene [10]68 

 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Hoca Hayreddin der-İstanbul 

Zikr olunan tevliyete mutasarrıf olan Seyyid Hasan fevt oldukda bin altmış sekiz 

rebîü’l-evvel’inin üçüncü gününde İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi arzı ile oğlı Seyyid 

Ahmed’e virilmegin dergâh-ı âlî müteferrikalarından defterdâr-ı sâbık müteveffâ Hüseyin 

Efendi’nin oğlı olub yevmî otuz dokuz akçe ulûfesi olan Abdülbâkî zîde mecdehû arz-ı hâl 

sunub zikr olunan ulûfesi hâzîne mânde olub mukabelesinde tevliyet-i mezbûr kendüye 

virilmek ricâ itmegin ulûfesi hâzîne mânde olmak üzere tevliyet-i mezbûra virilmek, fî 26 Ra 

sene [10]68 
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[s.151] Cibâyet-i Evkaf-ı Merhûm Bâlî der-İstanbul 

Zikr olunan vakf’da yevmî iki akçe vazîfe ile câbî olan Mustafa fevt olub cibâyeti 

mahlûl olmağla Hâlî içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh 

Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Ra sene [10]68 

 

Enʻâm-hânlık-ı Vakf-ı Mehmed Beg der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da merhûm Mehmed Beg vakfının huzurunda yevmî iki akç e 

vazîfe ile enʻâm-hân olan Mustafa fevt olub enʻâm-hânlığı mahlûl olmağla Hâlîl içün mahall 

ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 19 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Mehmed Beg der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî iki akçe vazîfe ile huzurunda cüz-hân olan Mustafa fevt olub 

cüz-hânlığı mahlûl olmağla Abdullah içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına 

İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 

27 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Ali Efendi der-mescid-i Üçler der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan müʻezzin Şükrullah fevt olub 

cüz-hânlığı mahlûl olmağla Hacı Mustafa içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına 

mütevellî-i vakf Hâmit arz itmegin mûcebince virilmek, fî 27 Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik maʻa Devr-hânlık ve Cüz-hânlık-ı Câmiʻ-i Muîd-zâde der-Galata 

Vakf-ı mezbûr’da câmiʻ-i mezbûrede yevmî on akçe vazîfe ile müʻezzin ve devr-hân 

ve cüz-hân olan Ali Hoca fevt olub ciheti mahlûl olmağla Ömer bin Mehmed içün mahall ü 

müstehakdır deyü Galata kādısı Mevlânâ sâbık Mehmed Efendi arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 23 Ra sene [10] 68  

 

Nezâret-i Vakf-ı el-Hâcı Ahmed ibn Hâcı Mustafa Mahalle-i Alifakih der-

İstanbul 

Vakf-ı mezbûra yevmî iki akçe vazîfe ile nâzır olan Mehmed ibn el-Hâcı Ahmed fevt 

olub nezâreti mahlûl olmağla Mehmed bin İsmâʻîl mahall ü müstehakdır deyü virilmek 
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ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi Hüseyin arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Ra sene 

[10]68 

 

Türbedârlık-ı Şemsi Paşa der-Üsküdar 

Yevmî üç akçe vazîfe ile türbedâr olan İbrâhîm Halife fevt olub türbedârlığı mahlûl 

olmağla Ra[ma]zan dede içün mahall ü müstehakdır deyü Üsküdar kādısı nâʻibi olan Mevlânâ 

Abdullah arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Canbaziyye der-İstanbul 

Zikr olunan Canbaziyye mescidinde yevmî iki akçe vazîfe ile müʻezzin olan Mehmed 

fevt olub müʻezzinliği mahlûl olmağla Ali halife içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul 

kādısı Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Ra sene 

[10]68 

 

Sebilcilik-i Vakf-ı Ruʻûs-nâmeci İbrâhîm Efendi der-Galata 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî altı akçe vazîfe ile sebilci olan Mahmûd fevt olub sebilciliği 

mahlû olmağla Seyyid Ali içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına tersâne-i âmîre 

kethüdâsı olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-ekârim Ahmed dâme izzihû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 29 Ra sene [10]68 

 

[s.152] Cüz-hânlık maʻa Tilâvet-i Sûrre Dûhân Vakf-ı Kurd Beg der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî dörk akçe vazîfe ile cüz-hân ve sûrre-i dûhân tilâvet iden 

Mehmed bin Ahmed fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Hüseyin içün mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr mütevellîsi kā’im-makām-ı olan 

Abdulrâhman arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10] 68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Merhûme İsporça Sultân der-Burusa 

Mahrûse-i Burusa’da medfûn merhûme İsporça Sultân rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe 

ile cüz-hân olan Ali Mustafa fevt olub yeri mahlûl olmağla Fazullah Ahmed içün mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan Saray-ı Cedîd 

ağası olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 
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Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Merhûme Mahidevrân Hâtûn der-Burusa 

Merhûme Mahidevrân Hâtûn’un türbesinde yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ali 

Mustafa fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Mehmed Abdülvehâb içün mahall ü 

müstehakdır deyü virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan Saray-ı Cedîd 

ağası olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10] 68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Gülşen Hâtûn der-Burusa 

Mahrûse-i Burusa’da merhûme Gülşen Hâtûn rûhiyçün yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-

hân olan Ali Mustafa fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmagın Feyzullah Ahmed’e mahall ü 

müstehakdır deyü Saray-ı Cedîd ağası olub vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan 

iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Alemşâh der-Türbe-i Sultân Mustafa-ı Âtîk der-Burusa 

Mahrûse-i Burusa’da merhûm Sultân Mustafa-yı âtîk türbesinde Alemşâh rûhiyçün 

yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ali Mustafa fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmagın 

Resûl Kādir içün mahall ü müstehakdır deyü Saray-ı Cedîd ağası olub vakf-ı mezbûr nâzırı 

kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Mahalle-i Üçler der-kurb-ı At Meydânı der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da At Meydânı kurbünde üçler mescidinde yevmî iki buçuk akçe 

vazîfe [ile] müʻezzin Abdullah bin Mahmûd pîr ü ihiyâr olmağla oğlı Ömere kasr-ı yed 

itmekle mezbûr Ömer fevt oldukda damadı Hüseyin alub mezbûr Hüseyin âher diyâra gidüp 

müʻezzinliği mahlûl olduğundan maʻada mukaddemâ müʻezin olan Abdullah dahi fevt 

olmağla mescid-i mezbûrede müʻezzin kā’im-makām-ı olan Abdi bin Himmet mahall ü 

müstehakk olduğundan âhali-i mahalle arz-ı hâlleriyle iʻlâm itmegin mûcebince virilmek, fî 

27 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Meşʻaleci Hamza Beg der-Mahalle-i Sinân Ağa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da meşʻaleci Hamza Beg vakfında Sinân Ağa mahallesinde 

yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla sulbî-
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oğlı Abdulrâhim mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 

 

[s.153] Cibâyet-i Evkaf-ı Hamza Beg der-Mahalle-i Kabasakal der-İstanbul 

Resûl arz-ı hâl edüp Kabasakal mahallesinde Hamza Beg evkāfından yevmî (   ) akçe 

vazîfe ile câbî olan Ak(   ) fevt olub cibâyeti mahlûle olmağla kendüye virilmek ricâ itmegin 

mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Hemdem Çavuş der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûrun nukûdunda yevmî beş akçe vazîfe ile kâtib olan el-Seyyid Nesimi pîr 

ü ihtiyâr olub edâ-i hidmete iktidârı olmamağla hüsn-ü ihtiyârıyla sulbî-oğlı el-Seyyid 

Ahmed’e kasr-ı yed itmegin mezbûra virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı olan Pir Mehmed 

arz itmegin mûcebince virilmek, fî 25 Ra sene [10]68 

 

Kitâbet-i Vakf-ı Büyük Emine Hânım der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûrun nukûdunda yevmî beş akçe vazîfe ile kâtib olan el-Seyyid Nesimi pîr 

ü ihtiyâr olub edâ-i hidmete iktidârı olmamağla sulbî-oğlı el-Seyyid Ahmed’e hüsn-ü 

ihtiyârıyla kasr-ı yed itmegin mezkûra virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr nâzırı olan Pir 

Mehmed arz itmegin mûcebince virilmek, fî 25 Ra sene [10]68 

 

Ders-i ‘ammlık-ı Vakf-ı Sâid Efendi der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûrdan yevmî üç akçe vazîfe ile ders-iʻamm ve ders âhirinde dûa-gûyi olan 

el-Seyyid Nesimi pîr ü ihtiyâr olub edâ-i hidmete iktidârı olmamağla hüsn-ü ihtiyârıyla sulbî-

oğlı el-Seyyid Ahmed’e kasr-ı yed itmegin mezkûra virilmek ricâsına vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi Osmân arz itmegin mûcebince virilmek, fî 25 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Şehzâde Sultân Ahmed Hân der-Burusa 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ali Mustafa fevt olub yeri 

mahlûl olmağla Ahmed Yusûf içün mahall ü müstehakdır deyü virilmek ricâsına Sarây-ı 

Cedîd ağası olub vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 
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Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Gülruh Hâtûn der-Burusa 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ali Mustafa fevt olub cüz-

hânlığı mahlûl olmağla Mehmed Yûsuf içün mahall ü müstehakdır deyü Sarây-ı Cedîd ağası 

olub vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn Mehmed 

Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Hâtûniyye der-Burusa 

Vakf-ı mezbûrdan ba’de’s-subh yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ali Mustafa 

fevt olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Mehmed Yûsuf içün mahall ü müstehakdır deyü Sarây-ı 

Cedîd ağası olub vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Evkaf-ı Mihrîmâh Sultân der-Türbe-i Merhûm Rüstem Paşa der-

İstanbul 

Merhûm ve mağfûr-lehâ Mihrîmâh Sultân tâbe serâhûnun evkāfında merhûm Rüstem 

Paşa türbesinde vakt-i asr da tilâvet olunan eczâda yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan el-

Seyyid Abdullah fevt oldukda Gāzî Mehmed nâm kimesneye virilüb lâkin mezbûr el-Seyyid 

Abdülfâkih’in karîn oğlı el-Seyyid Mehmed’e virilmek bâbında fermân-ı âlî vârid olmağın 

merkûm Mehmed refʻinden mezbûr es-Seyyid Mehmed mahall ü müstehakdır deyü mütevellî-

i vakf kā’im-makām-ı Receb zîde mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 27 Ra sene 

[10]68 

 

[s.154] Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Mihrîmâh Sultân Türbe-i Sultân Süleymân der-

İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mustafa fevt olmağla oğlı Osman’a müteveffâ 

kā’im-makām-ı Receb arzıyla virilmek, fî 2 Ra sene [10]68 

 

 

Kitâbet-i Vakf-ı Hamza Ağa Mahalle-i Dülger-zâde der-İstanbul 

Yemî bir akçe ile kâtib olan Abdullah fevt olmağla Mustafa’ya mütevellîsi Ahmed’in 

arzıyla virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 
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Kapucılık-ı Emîn-i Şehr 

İbrâhîm Paşa Sarâyı hidmetinde yevmî on akçe vazîfe ile şehremîni kapucısı olan 

Mehmed fevt olmağla yevmî bir akçe ulûfesi olub Sarây-ı mezbûre serdârları oda-başısı olan 

Süleymân Beg’in nâzar içün yirmi bir seneden berü Sarây-ı mezbûr hidmetinde olub emekdâr 

ve mahall ü müstehakdır deyü değer olunan kapucılık ulûfesiyle virilmek ricâsına Sarây-ı 

mezbûre ağası Ali Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 19 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Safiye Hâtûn Vakt-i Subh ve Zuhr der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî bir buçuk akçe vazîfe ile evka[fı] mezbûrenin iki cüz tilâvet 

iden Mustafa fevt olmağla Seyyid Osmân’a kadı arzıyla virilmek, fî 20 Ra sene [10]68 

 

İhlâs-hânlık-ı Vakf-ı Bostancı-başı Osmân Ağa der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî iki akçe vazîfe ile huzûrunda ihlâs-hân olan Abdülkerim 

fevtinden Abdullah’a kadı arzıyla virilmek, fî 20 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Takyeci Karagöz der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’da yevmî bir akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mustafa fevt olub mahlûl 

olmağla İbrâhîm kadı arzıyla virilmek, fî 19 Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Karaki Hüseyin Çelebi kurb-ı Hoca Paşa der-İstanbul 

Yemî altı akçe vazîfe ile mescid-i mezbûrede müʻezzin olan Osmân fevtinden hâlife 

nâzırı olan imâm Ömer Efendi arzıyla virilmek, fî 21Ra sene [10]68 

 

Kitâbet-i Vakf-ı Ebûbekir Çelebi der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile vakf-ı mezbûr’un kâtibi olan Abdülkerim fevtinden 

Abdullah’a kadı arzıyla verilmek, fî 20 Ra sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i Mehterân-ı Hayme-i Hâssa 

Hasan 

Yusûf 

Yevm 

22 
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Mezbûr fevt olmağla Sulbî-oğlı Feyzullah kânun üzere virilmek ricâsına kapu ağası 

kā’im-makām-ı olub Sarây-ı Cedîd ağası Mehmed Ağa arz itmegin kânun üzere yalnız iki 

akçesi virilüb bâkîsi hazîne-mânde olmak, fî 20 Ra sene [10]68 

 

Tevliyet-i Vakf-ı Hâne-i Feyzullah Efendi Mahalle-i Muhtesib Karagöz der-

İstanbul 

Yevmî bir akçe vazîfe ile mütevellî olan Mustafa fevt olmağla oğlı Ahmed kadı 

arzıyla virilmek, fî 21 Ra sene [10]68 

 

Muʻarriflik ve Devr-hânlık-ı Câmiʻ-i Yaş Hasan Efendi der-Kasaba-i Kasımpaşa 

Yevmî beş akçe vazîfe ile mutasarrıf olan Mustafa dede’nin fevtinden Mehmed 

mütevellî-i vakf Mehmed’in arzıyla virilmek, fî 19 Ra sene [10]68 

 

[s.155] Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Sâliha Hâtûn der-İstanbul 

Huzûrunda yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mustafa fevtinden oğlı Ahmed’e 

kadı arzıyla virilmek, fî 21 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Câmiʻ-i Piyâle Paşa der-Kasımpaşa 

Yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mustafa dede fevt olub cüz-hânlığı mahlûl 

olmağla mahall ü müstehakdır deyü Ali’ye mütevellîsi Ahmed’in arzıyla virilmek, fî 20 Ra 

sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Ahmed Çavuş der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Murad fevtinden Mehmed’e nâzırı Ahmed’in 

arzıyla virilmek, fî 20 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Vakf-ı Hürmüz Ağa der-İstanbul 

Yevmî bir akçe vazîfe ile câbî olan Abdullah fevtinden Mehmed mütevellî-i vakf 

Mehmedi’in arzıyla virilmek, fî 20 Ra sene [10]68 

 

Sebilcilik-i Câmiʻ-i Hâfız Ahmed Paşa der-İstanbul 

Yevmî beş akçe vazîfe ile sebilci olan Ali terk-i hidmet ve celâ-yı vatan itmegle 

Mustafa’ya nâzırı vakf Bâbü’s-saʻâde ağası Ali Ağa arzıyla virilmek, fî 20 Ra sene [10]68 
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Cibâyet-i Fekle? Evkaf-ı Merhûm Ebû’l-feth Sultân Mehmed Hân der-İstanbul 

Mahrûse-i İstanbul’da merhûm ve mağfûr-leh Ebû’l-feth Sultân Mehmed Hân tâbe 

serâhû hazretlerinin câmiʻ-i şerîfleri evkāfında yevmî beş akçe vazîfe ile Fekle? câbî’si olan 

Mehmed İsmâʻîl fevt olub cibâyeti mahlûl olmağla Ali içün mahall ü müstehakdır deyü vakf-ı 

mezbûr mütevellîsi Abdülkādir arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68  

 

Cüz-hânlık maʻa Nokta-i Tuğcu-başı Ahmed Beg der-Mescid-i Kabasakal Sinân 

Ağa der-İstanbul 

Mahmiyye-i İstanbul’da tuğcu-başı kabasakal Sinân Ağa vakfında yevmî iki akçe 

vazîfe ile cüz-hân ve bir buçuk akçe ile tuğcı olan Mustafa terk-i hidmet idüb mahlûl olmağla 

Ahmed bin Hasan mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ Abdülfettâh Efendi 

zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 26 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Sefer Ağa der-Türbe-i Şehid Mehmed Paşa der-Eyyûb Ensârî 

Nâzır-ı vakf Ahmed Beg dâme mecdehû mektûb gönderib sâbıka vezîr-i â‘zam iken 

şehid olan dedesi Koca Mehmed Paşa kullarından Sefer Ağa rûhiyçün hazreti Ebâ Eyyûb 

Ensârî’de vakîʻ müşârün-ileyh’in türbe-i şerîfinde ba’de’l-sülûk el-zuhûr tilâvet olunan eczâ-i 

şerîfde yevmî bir buçuk akçe vazîfe ile bir cüz-i şerîf tilâvet iden Mustafa fevt olub cîheti 

mahlûl olmağla Osmân bin Bayram mahall ü müstehakdır deyü arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 28 Ra sene [10]68 

 

Kitâbet-i Evkaf-ı Sefer Ağa der-Eyyûb Ensârî 

Nâzırı vakf Ahmed Beg dâme mecdehû mektûb gönderib sâbıka şehid olan dedesi 

Koca Mehmed Paşa tâbe serâhûnun kullarından Sefer Ağa vakfında yevmî bir akçe vazîfe ile 

kâtib olan Mustafa fevt olub yeri mahlûl olmağla el-Hâcı Eyyûb mahall ü müstehakdır deyü 

virilmek ricâsına arz itmegin mûcebince virilmek, fî 27 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Hoca Sinâ[n] der-kurb-ı Uzun Çarşu der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’dan yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mehmed bin Ahmed fevt 

olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Mustafa bin Mehmed içün mahall ü müstehakdır deyü 

İstanbul kādısı olan Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîde fezâilehû arz itmegin mûcebince 

virilmek, fî 29 Ra sene [10]68 
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[s.156] Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Bâlî Çavuş der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’dan yevmî bir akçe vazîfe ile huzûrinde cüz-hân olan Mustafa fevt olub 

cüz-hânlığı mahlûl olmağla Sâdık Mehmed içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı 

olan Mevlânâ Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Ra 

sene [10]68 

 

Aşır-hânlık-ı Mescid-i Kâtib Sinân der-kurb-ı Kadırga Limanı der-İstanbul 

Zikr olunan mescid’de yevmî bir akçe vazîfe ile aşır-hân olan Ali fevt olub aşır-hânlığı 

mahlûl olmağla sulbî-oğlı İbrâhîm içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ 

Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık der-Türbe-i Ferîdûn Paşa der-Eyyûb 

Yevmî iki akçe vazîfe ile türbe-i mezbûrede cüz-hân olan Siyâvuş fevt olub cüz-

hânlığı mahlûl olmağla Mehmed bin Ali içün mahall ü müstehakdır deyü Eyyûb kādısı olan 

Mevlânâ Ömer Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Ra sene [10]68 

 

İmâmet-i Mescid-i Çıkrıkcı Hasan Beg der-Mahalle-i Hâcı Hüseyin der-İstanbul 

Mescid-i mezbûrede vazîfe-i muʻayyene ile imâm olan Abdullah fevt olub imâmeti 

mahlûle olmagın İlyâs Çelebi içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Mevlânâ 

Abdülfettâh Efendi zîdet fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Merhûm İsâ Beg der-Mahrûse-i Burusa 

Merhûm İsâ Beg vakfında yevmî bir akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ali Mustafa fevt 

olub cüz-hânlığı mahlûl olmağla Abdi Çelebi içün mahall ü müstehakdır deyü sarây-ı cedîd 

ağası olub vakf-ı mezbûr nâzırı kā’im-makām-ı olan iftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn 

Mehmed Ağa dâme uluvvehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Kurd Beg der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûr’dan yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân ve yine iki akçe vazîfe ile teâle-i 

surre-i cumʻa olan Seyyid Mehmed fevt olub cîheti mahlûl olmağla Ahmed ibn Mustafa içün 

mahall ü müstehakdır deyü kā’im-makām-ı mütevellî olan Abdulrâhman arz itmegin 

mûcebince virilmek, fî Selh-i Ra sene [10]68 
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Kayyumluk-ı Câmiʻ-i Kapu Ağası İsmâʻîl der-Mahalle-i Hasan Ağa der-Üsküdar 

Câmiʻ-i mezbûr da yevmî altı akçe vazîfe ile kayyum olan Yusûf fevt olmağla Şeyh 

İsmâʻîl arz-ı hâli mûcebince virilmek, fî 19 Ra sene [10]68 

 

An-Cemâʻat-i İtmekciyan-ı Fırın-ı Hassâ 

Usta Mehmed 

İbrâhîm 

Yevm  

18 

Mezkûr fevt olmağla baş-mülâzım olan Mehmed’e kanûn üzere iki akçe ulûfe ile 

gedük virilmek, fî 12 Ra sene [10]68 

 

Nezâret-i Takyeci Karagöz der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûrun yevmî iki akçe vazîfe ile nâzırı olan Mustafa fevt olmağla oğlı 

Ahmed’e mahall ü müstehakdır deyü kadı arzıyla virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

[s.157] Nezâret-i Vakf-ı İmâm Nureddin der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûrun yevmî beş akçe vazîfe ile nâzırı olan Mustafa (...?)133 yeri Ömer arz 

ile virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

Müʻezzinlik-i Mescid-i Muhtesip Karagöz der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile müʻezzin olan Mustafa fevt olmağla oğlı Ahmed’e kadı 

arzıyla virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

İhlâs-hânlık-ı Vakf-ı Pîr-i Çelebi der-İstanbul 

Yevmî bir buçuk akçe vazîfe ile huzûrunda ihlâs-hân olan Mustafa fevt olmağla oğlı 

Ahmed’e kadı arzıyla virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Eğerci Ali Çelebi der-Mescid-i Revâni der-İstanbul 

Yevmî bir akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mustafa fevt olmağla oğlı Ahmed’e kadı 

arzıyla virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

                                                 

133 Metnin tahrifinden dolayı okunamamıştır. 



304 

 

Cibâyet-i Vakf-ı Hoşkâdem der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile câbî olan Mustafa fevt olub mahlûl olmağla oğlı Ahmed’e 

kadı arzıyla virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

Noktacılık-ı Vakf-ı Eczâ-i Ebrûni? Mustafa Çavuş der-İstanbul 

Yevmî bir akçe vazîfe ile noktacı olan Mustafa fevt olmağla oğlı Ahmed’e kadı arzıyla 

virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Merhûm Sultân Murad Hân kurb-ı Câmiʻ-i Ayasofya der-İstanbul 

Türbe-i şerîfinde yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Mustafa fevt olmağla 

Muslı’ya mütevellî-i vakf Süleymân arz itmegin mûcebince virilmek, fî 16 Ra sene [10]68 

 

Taʻâmiyye-i Vakf-ı İmâret-i Merhûm Şehzâde Sultân Mehmed Hân der-İstanbul 

Bir taʻâmiye mutasarrıf olan Mustafa fevt olmağla Ahmed dedeye mütevellîsi Hacı 

İbrâhîm arzıyla virilmek, fî 17 Ra sene [10]68 

 

Musallîlik-i Vakf-ı Mekteb-i Vezzan Sinân der-İstanbul 

Yevmî beş akçe vazîfe ile müsellîliği Ahmed’in üzerinde olub lâkîn şart-ı vâkf otuz iki 

akçe olub vakfın müsâʻidi olmadugun mürtezika ve mütevellîsi iʻlâm ve mezbûr Ahmed iki 

akçe ile kabul itmekle kadı arzıyla virilmek, fî 19 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Vakf-ı Hızır Çavuş kurb-ı Balat der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile câbî olan Mûsa fevt olmağla Receb’e kadı arzıyla virilmek, 

fî 18 Ra sene [10]68 

 

Nezâret-i Vakf-ı Köse Sinân der-İstanbul 

Mehmed[in] fevtinden vazîfe-i muʻayyenesiyle Ahmed’e mütevellîsi Ramazân arzıyla 

virilmek, fî 18 Ra sene [10]68 

 

Cüz-hânlık-ı Kaliçeci Hasan der-Parmakkapu der-İstanbul 

Yevmî iki akçe vazîfe ile cüz-hân olan Ahmed fevt olmağla Hüseyin’e kadı arzıyla 

virilmek, fî 18 Ra sene [10]68 
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[s.158] Cüz-hânlık-ı Vakf-ı Kâtib Mehmed der-İstanbul 

(...?)134fevt olmağla iki akçe ile Eyyûb’e kadı arzıyla virilmek, fî 19 Ra sene [10]68 

Meşihât-i İmâret-i Ali Paşa-yı Âtîk der-İstanbul 

Yusûf fevt olmağla vazîfe-i muʻayyenesiyle Muslî’ye vakf-ı mezbûr nâzırı kapu-ağası 

kā’im-makām-ı sarây-ı cedîd ağası Mehmed Ağa arzıyla virilmek, fî 18 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Vakf-ı Kadı Hüsam 

Yevmî üç akçe vazîfe ile câbî olan Yusûf fevt olmağla Ali’ye kadı arzıyla virilmek, fî 

19 Ra sene [10]68 

 

Âlemdarlık-ı Âzeban-ı Barkan-ı Bekerek der-Livâ-i Çanat 

Zikr olunan âlemdarlığa yevmî sekiz akçe vazîfe ile mutasarrıf olan Şaʻban fevt olub 

âlemdarlığı mahlûl olmağla Yusûf bin Oruç içün mahall ü müstehakdır deyü evkaf-ı mezbûre 

zabiti olub evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere mütevellî-i kebîri olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim 

Ahmed Beg dâme mecdehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 22 Ra sene [10]68 

 

Tevliyet-i Evkaf-ı Debbâğ Hâcı Süleymân der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûrun yevmî üç akçe vazîfe ile mütevellîsi olan Abdullah fevt olub tevliyeti 

mahlûl olmagın Mehmed’e virilmek ricâsına İstanbul kādısı fazîletlü Abdülfettâh Efendi arz 

itmegin mûcebince virilmek, fî 29 Ra sene [10]68 

 

Cibâyet-i Vakf-ı Câmiʻ-i İskender Paşa der-İstanbul 

Vakf-ı mezbûrda yevmî bir akçe vazîfe ile câbî olan Mustafa fevt olub câbîliği mahlûl 

olmagın Zülfikâr içün mahall ü müstehakdır deyü İstanbul kādısı Abdülfettâh Efendi zîde 

fezâilehû arz itmegin mûcebince virilmek, fî 20 Ra sene [10]68 

 

[s.159] 

(...?)135 Iyd-ı şerîf günü Âsitâne-i sa‘âdetde kā’im-makāmlık-ı hidmetinde (...?)136 

Dîvân-ı hümâyuna varmayup kendü sarayında ıyd iderler anda kanûn dâhî böyle imiş sene-i 

semân ve sittîn ve elf tarihine vakîʻ olan ıyd-ı şerîfde sâbıka Edirne bostancı-başısı iken 

                                                 

134 Metnin tahrif olmasından dolayı okunamamıştır. 
135 Metnin tahrif olmasından dolayı okunamamıştır. 
136 Metnin tahrif olmasından dolayı okunamamıştır. 
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saadetlü ve âzametlü padişahımız Erdel seferine çıkıp Edirne’de Bostancı-başı Sinân Ağa’ya 

(...?)137 kā’im-makāmlık ihsân edüp İstanbul’a gönderüp sâbıka kā’im-makām olan Hasan 

Paşa’ya Girid su-başılığu ihsân olunmuştur. 

 

[s.160-161 Sayfalar Eksik] 

 

[s.162] Muhzır-başılık-ı Rumeli 

Emekdârlardan İvâz zîde kadrehû üzerinde olmağla (...?)138, fî 5 N sene [10] 67 

 

Muhzır-başılık-ı Anatolı 

(   ) 

 

Muhzır-başılık-ı İstanbul Kethüdâ 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde kadrehûya virilmiştir, fî 13 

L sene [10]67 

 

Emekdârlardan kapucı Mustafa’ya şurûtuyla ruʻûs yazılmak, fî 23 M sene [10] 68 

Dergâh-ı âlî kapucılarından 3 [Bölü]k yevmî 13 akçe ulûfesi olan Mustafa’ya Ferhâd zîde 

kadrehûya virilmiştir, fî 23 L sene [10] 68 

 

Muhzır-başılık-ı Burusa 

Emekdârlardan olub (   ) bölük de yevmî (   ) akçe ulûfesi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân (   ) zîde kadrehû mahall ü müstehakk olmağla virilmek, fî 16 Za sene 1067 

 

Yigirminci bölük de yevmî on üç akçe ulûfesi olan dergâh-ı âlî kapucılarından 

Mustafa Abdullah şâkird sarây içün mahall ü müstehak olmağla virilmiştir, fî 6 Ş sene [10]68, 

Kethüdâ-i kā’im-makām paşa an yed-i Şaʻban  

 

Dergâh-ı âlî kapucılığından (   ) bölükde yevmî (   ) akçe ulûfesi olan (   ) zîde 

kadrehûya virilmek, fî 26 L sene [10] 68  

 

                                                 

137 Metnin tahrif olmasından dolayı okunamamıştır. 
138 Metnin tahrif olmasından dolayı okunamamıştır. 
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[s.163] Muhzır-başılık-ı Edirne 

Emekdârlardan (   ) bölük de yevmî (   ) akçe ulûfesi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (   

) zîde kadrehûya virilmek, fî 25 Za sene [10]68 

 

Muhzır-başılık-ı Mısır 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafa nev-müslim zîde kadrehûya 

virilmek, bâb-ı hümâyûn bevvâblarından birinci bölükde yevmî dört akçe ulûfesi olub, fî 16 

Za sene [10]68, Bostancı (...?)  

 

Dergâh-ı âlî haymecilerinden (...?)139 ulûfesi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed 

zîde kadrehû mahall ü müstehakk olmağla arz-ı hâli mûcebince virilmek, fî 23 Ş sene [10] 68 

 

Muhzır-başılık-ı Şam 

Üzerinde olmağla elinde olan berâtı mûcebince zâiʻinden hükm yazılmıştır (...?) 

hazînedâr fî Evâil-i B [10]68  

 

Muhzır-başılık-ı Galata 

Dergâh-ı âlî kapucılarından (   ) bölük de yevmî (   ) akçe ulûfesi olan kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân (  ) zîde kadrehûya virilmek, fî 10 Za sene [10] 67 

 

(...?)140 ulûfesi olan Süleymân Abdullah zîde kadrehûya virilmek, fî 19 C sene [10]68 

 

(...?)141 tabîʻ Şeyhü’l-islâm (   ) zikr olunan muhzırbaşılık mezkûr kapucu Süleymân 

Abdullah’ın üzerinde olmağla kemâkân ibkâ ve mukarrer olmak, fî 28 Ş sene [10] 68 

 

[s.164] Muhzır-başılık-ı Haleb 

Dergâh-ı mu’allâm kapucılarından onuncı ser-bölük bölügünde yevmî on yedi akçe 

ulûfesi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Derviş İbrâhîm zîde kadrehûya virilmek, fî 3 Za sene 

[10]67, tabîʻ Selâmî Ağa’ya 

 

                                                 

139 Metin tahrifinden dolayı okunamamıştır. 
140 Metin tahrifinden dolayı okunamamıştır. 
141 Metin tahrifinden dolayı okunamamıştır. 
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Muhzır-başılık-ı Selânik 

Dergâh-ı mu’allâm kapucılarından üçüncü bölükde yevmî beş akçe ulûfesi olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ahmed zîde kadrehûya mahall ü müstehakk olmağla virilmek, fî 

Gurre-i Za sene [10]67 Telhis-i Abdurrahmân Ağa 

 

Dergâh-ı âlî kapucılarından on dördüncü bölükde (   ) akçe ulûfesi olan Ali nâma 

(...?)142 virilmiştir, fî 15 C sene [10]68 

 

Muhzır-başılık-ı Yenişehir 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hüseyin Arnavit zîde kadrehûya virilmek, 

fî 21 L sene [10]61  

 

Dergâh-ı âlî kapucılarından (   ) bölük de yevmî (   ) akçe ulûfesi olan (   ) viriliştir, fî 

15 C sene [10]68 

 

Dergâh-ı âlî kapucılarından on dördüncü bölükde yevmî altı akçe ulûfesi olan Ali 

nâma virilmiştir, fî 27 L sene [10]68 

 

Muhzır-başılık-ı İzmir 

Dergâh-ı âlî kapucılarından olub (   ) beşinci bölük de yevmî (   ) akçe ulûfesi olan 

İbrâhîm zîde kadrehûnun üzerinde olmağla mukarrer olmak, fî 6 N sene [10]67, tabîʻ kapu 

kethüdâsı kā’im-makāmı  

 

Dergâh-ı âlî kapucılarından on üçüncü bölükde yevmî beş akçe ulûfesi olan Hâcı 

İbrahîm zide karehûya virilmek, fî 15 C sene [10] 68 

 

[s.165] Muhzır-başılık-ı Sarâybosna 

Emekdârlardan (   ) bölük de yevmî (   ) akçe ulûfesi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (   

) zîde kadrehûya virilmek, fî 16 Za sene [10]67 

 

 

                                                 

142 Metin tahrifinden dolayı okunamamıştır. 



309 

 

Muhzır-başılık-ı Filibe 

(   ) 

Muhzır-başılık-ı Mekke-i Mükerreme 

(   ) 

Muhzır-başılık-ı Medine-i Münevvere 

(   ) 

[s.166] Muhzır-başılık-ı Kudüs-ü Şerîf  

(   ) 

Muhzır-başılık-ı Trablusşam 

Dergâh-ı âlî kapucılarından yigirmi sekizinci bölükde yevmî dört akçe ulûfesi olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Yahyâ (   ) zîde kadrehûya virilmek, fî 2 Z sene [10]67 

 

Muhzır-başılık-ı Bağdad 

Emekdârlardan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (   ) zîde kadrehûya virilmek, fî Gurre-i Za 

sene [10]67,  Kethüdâ Beg 

 

Hasan’a virilmiştir, fî 3 L sene 1068 

 

Muhzır-başılık-ı Diyârbekir 

Virilmek, fî 15 M sene [10]68 

 

[s.167] Muhzır-başılık-ı Sofya 

(   ) 

Muhzır-başılık-ı Sakız 

Dergâh-ı mu’allâm kapucılarından (   ) bölük de yevmî (   ) akçe ulûfesi olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (   ) zîde kadrehûya virilmek, fî 13 Za sene [10]67,  Kethüdâ Beg 

 

Muhzır-başılık-ı Üsküdar 

(   ) 

Muhzır-başılık-ı Kütahya 

(   ) 

[s.168] Muhzır-başılık-ı Eyyûb 

(   ) 
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Muhzır-başılık-ı Erzurum 

(   ) 

Muhzır-başılık-ı Konya 

(   ) 

Muhzır-başılık-ı Kayseriyye 

Dergâh-ı mu’allâm kapucılarından (   ) bölük de yevmî (   ) akçe ulûfesi olan Mustafa 

zîde kadrehûya mahall [ü müstehakk] olmağla virilmek, fî 7 Za sene [10]67 
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4. SONUÇ 

Osmanlı Devlet teşkilatı ve bürokrasisinin en üst merci olan Divan-ı hümayun da 

alınan karaların kayıt altına alınması usulü devlet sınırlarının genişlemesine pararlel olarak 

daha da önem kazanmıştır. Divan-ı hümayunun alt kalemlerinden biri olan Ruûs kaleminin 

tutmuş olduğu Ruûs defterleri Osmanlı devleti sınırları içerisinde ki tayin, tevcih ve atama 

silsilerinin takip edilebilmesini sağlayan en temel kaynaklardır. 

Çalışmamıza konu olan 270 No’lu Ruʻûs Defterin transkripsiyonu ve 

değerlendirilmesi yapıldı. Defter Hicri 1067-1068/Miladi 1656-1657 tarihleri arasında ki 

Ruûs kayıtlarını içermektedir. Tutulan kayıtlarda defterin tutulduğu dönemde ki yer adları, 

buralarda faaliyet gösteren kurumların adları, bu kurumlara yapılan görevli atamalarına dair 

bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca farklı amaçlar için kurulmuş vakıflar ve bu vakıflara bağlı 

cami, mescit, türbe ve zaviyelere ait görevli atama, azil, görevli ücretleri hakkında da kayıtlar 

içermektedir. 

Sonuç olarak, çalışmamıza konu olan 270 Numaralı Ruûs defteri, XVII. yüzyılda 

Osmanlı devletinin sınırları içerisinde ki eyalet, liva, kaza, nahiye, köy ve mahalle isimlerine 

ve bu yerleşim alanlarında ki dini, sosyal, ekonomik ve kültürel hayat içinde önemli bir yere 

sahip olan cami, mescid, türbe, imaret, medrese, muallimHâne ve zaviyeler ile çeşitli vakıf 

kurumlarında çalışan görevli personele dair bilgilere ışık tutmaktadır. Mâmâfih XVII. asır 

Osmanlı devlet bürokrasisinin teşekkülü olan bu defter zengin muhtevâsı ile Osmanlı arşivini 

ve akademisyenleri aydınlatacaktır. 
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