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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, 

kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının 

bu üniversite veya başka bir üniversitede tez çalışması olarak sunulmadığını beyan 

ederim. 

Abdulhadi Uysal 

23 Mayıs 2021 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Osmanlı Arşivi’nde mahfuz bulunan ve timar sisteminin önemli 

kaynaklarından biri olarak kabul edilen timar-zeamet ruznamçe defterlerinin bugüne 

intikal eden en eski numunelerinden biri olan ve Anadolu Beylerbeyiliği’ne tâbi sancaklar 

ile Trabzon sancağına ait 923-927/1517-1521 tarihlerine ait kayıtları muhtevi 1 Numaralı 

Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri’nin genel bir incelemesi yapılmıştır. Defterde yer alan 

kayıtlardan hareketle timar erbâbı, timar tevcih muameleleri ve hudutları dahilinde timar 

tevcihatı yapılan sancaklar hakkında tesbit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Çalışmanın Ekler kısmında defterden seçilen bazı kayıtların metinleri ile defterdeki 

bilgilere göre hazırlanan sancakbeyi tayinleri ve Osmanlı idarecileri ile şehzade 

maiyetlerine verilen timarlara dair listelere yer verilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: 1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri, timar sistemi, timar-

zeamet ruznamçe defterleri 
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ABSTRACT 

In this study, it was done a general research on “1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe 

Defteri” which is one of the oldest samples of the tīmār-ze‘āmet rūznāmçe defterleri (they 

are considered among the significant sources of the tīmār system) preserved in the 

Ottoman Archive. It consists of the registers belonging to the sandjaks of the 

beglerbegilik of Anadolu and the sandjak of Trabzon, dated 923-927/1517-1521. 

According to these registers, some considerations and detections were made on the tīmār-

holders, tīmār affairs and the sandjaks where the tīmārs are enfeoffed. In the Appendixes, 

the texts of some records selected from the defter and also the lists of sandjak-begi 

appointments, the tīmārs given to the Ottoman administrators and shehzādes’ retinues 

prepared based on the information in the defter are included. 

Keywords: 1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri, tīmār system, tīmār-ze‘āmet 

rūznāmçe defterleri 
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ÖNSÖZ 

Timar sisteminin Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemini anlamada mühim bir yeri 

olduğuna şüphe yoktur. Timar tevcihleri ile alakalı olarak Osmanlı bürokrasisi tarafından 

tutulmuş olan ve bugün Osmanlı Arşivi’nde muhafaza edilen “timar-zeamet ruznamçe 

defterleri” timar sisteminin önemli kaynakları arasındadır. Lisans bitirme tezi olarak 

takdim etmekte olduğumuz bu çalışma, bu defterlerin günümüze intikal eden en eski 

numunelerinden biri olan ve esas itibariyle 923-927/1517-1521 tarihlerine ait kayıtları 

ihtiva eden “1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri” üzerine genel bir tetkik 

mahiyetindedir. Defterin bin sayfayı mütecaviz bir hacimde olması defterin tam metninin 

hazırlanması yerine belirlenen bazı meselelerin defterde yer alan kayıtlar üzerinden ana 

hatlarıyla incelenmesini zaruri kılmıştır. 

Çalışmada, incelenen defterden tevcih muameleleri, timar tevcih edilen kişiler, 

hudutları dahilinde timar tevcihatı yapılan sancaklar vb. hususlar ile alakalı tesbit 

edilebilen bilgilerin bir değerlendirmesi yapılarak literatüre mütevazı bir katkıda 

bulunmak hedeflenmiştir. Çalışmalarım sırasında karşılaştığım müşkülleri halletme 

noktasında kendilerinden her an destek alabileceğim hocalarım bulunduğu için kendimi 

talihli addediyorum. Yardımına sık sık müracaat ettiğim muhterem danışman hocam Prof. 

Dr. İlhan Şahin ile çalışmama konu olan timar tevcih defterini yıllar evvel inceleyerek 

defterin bir tarih kaynağı olarak ehemmiyetini fark eden ve tez konumu belirlememe 

vesile olan kıymetli hocam Prof. Dr. Feridun M. Emecen’e teşekkürlerimi arz ederim. 

Abdulhadi Uysal 

İstanbul 2021 
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GİRİŞ 

Timar sistemi, kaynak olarak ziraî ekonomiye dayalı vergilerin esas alınması suretiyle 

askerî yahut idarî bir hizmetin yerine getirilmesi karşılığında bu hizmeti ifa eden şahıslara 

gelir tahsis edilmesi şeklinde tarif edilebilir. Osmanlılardan önce de farklı adlar altında 

farklı şekillerde tatbik edilmesi dolayısıyla köklü bir geçmişi olduğu bilinen timar 

sisteminin, Osmanlı devlet teşkilâtında ilk devirlerden itibaren mevcut olduğu 

anlaşılmakta olup bununla alakalı en erken kayıtlar Orhan Bey (1324-1362) dönemine 

kadar inmektedir. Timar sisteminin sefer sırasında kendisinden faydalanılabilecek büyük 

bir taşra süvari ordusunu teşkil etme gibi askerî hususiyetleri ön planda olmakla beraber 

yerleşmiş kanaatin aksine N. Beldiceanu’nun da vurguladığı üzere sahiplerine askerî 

yükümlülük getirmeyen “sivil” timarların olduğu1 da belirtilmelidir. Bu sebeple, çok 

fonksiyonlu ve kompleks bir iktisadî sistem olduğu aşikâr olan timar sisteminin Osmanlı 

İmparatorluğu’nun klasik dönemini anlamada önemli bir yeri bulunmaktadır.2  

Bugün Osmanlı Arşivi’nde mahfuz bulunan “tahrir defterleri”, “timar-zeamet 

ruznamçe defterleri”, “ruûs defterleri” ve “tahvil ahkâm defterleri” Osmanlı bürokrasisi 

bünyesindeki Defterhâne-i Âmire ile ruûs ve tahvil kalemlerinin timar sistemiyle alakalı 

olarak tuttuğu kayıtları ihtiva eden dört önemli kaynak grubunu teşkil etmektedir. Tahrir 

defterleri, imparatorluk topraklarının timar sistemiyle idare edilen bölgelerindeki tarım 

arazilerini, buralardan elde edilen mahsulleri, gelirleri ve vergi türleri ile vergi 

mükelleflerini tesbit etme maksadıyla yapılan çok geniş mikyastaki sayımların dökümünü 

 
1  Nicoarǎ Beldiceanu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, trc. Mehmet Ali Kılıçbay, 

(İstanbul: Teori Yayınları, 1985), s. 33-43, 99. 
2  Timar sistemi hakkında genel bilgiler için bkz. Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi 

(İstanbul: İsam Yayınları, 2011), s. 117-134. 
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hâvî olan ve bu cihetlerinin el verdiği ölçüde araştırmacılara timar sistemini ve Osmanlı 

taşrasının sosyo-ekonomik yapısını anlamaya imkân veren çok mühim bir defter serisidir. 

Ruûs defterleri ile tahvil ahkâm defterleri de timarların intikali için verilen buyurulduların 

kaydı ve bunlara istinaden tezkire hazırlanması ameliyeleri için kullanılmaktaydılar.3 

Diğer bir defter serisi olan ve “timar-zeamet ruznamçe defterleri” yahut “timar tevcih 

defterleri” gibi isimlerle anılan defterler ise kendilerine timar tevcih edilen kimselerin 

berat alabilmesi için hazırlanan tezkirelerin suretlerini ihtiva etmektedirler. 

Bu çalışmada, timar tevcih defterlerinin günümüze ulaşan en eski örneklerinden biri 

olan 923-927/1517-1521 tarihli “1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri”nin4 timar 

tevcih muamelelerine, askerî seferlere, Osmanlı idarî teşkilâtına, sınırları dahilinde timar 

tevcihatı yapılan sancaklara, sancakbeyi tayin kayıtlarına, timar tasarruf eden zümrelere 

ve tanınmış kimselere dair ihtiva ettiği bilgilerin çeşitli başlıklar altında ana hatlarıyla bir 

değerlendirmesi yapılmaya çalışılacak ve hayli hacimli olması sebebiyle defterin tam 

metni verilmeyerek seçilen bazı kayıtların ve hazırlanan listelerin Ekler bölümüne 

dercedilmesiyle iktifa edilecektir. 

 

 

 

 
3  Zikredilen iki defter serisinin timar ruznamçe defterleri ile olan ilgisi için bkz. Bilgin Aydın, XVI. 

Yüzyılda Dîvân-ı Hümâyûn ve Defter Sistemi, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2017), s. 133-146. 
4  BOA, DFE.RZ.d., nr. 1. İncelememize konu olan bu deftere çalışma boyunca “Defter” şeklinde atıf 

yapılacak ve defterden nakledilen kayıtlar o kaydın sayfada yukarıdan aşağıya kaçıncı sırada yer 

aldığına işaret etmek üzere sayfa numarasından sonra (/) işareti kullanılarak “s. 145/3” şeklinde 

belirtilecektir. Çalışmanın dipnotlara boğulmaması için ayrıca bir açıklama yapılması gereken durumlar 

haricinde defterdeki kayıtlara yapılan atıflar genel olarak metin içinde gösterilecektir.       
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A. TİMAR-ZEAMET RUZNAMÇE DEFTERLERİ 

XVI. asrın ikinci yarısında timar tahsis edilecek bir kişi için önce tâbi olduğu alaybeyi, 

sancakbeyi veya beylerbeyi tarafından Dîvân-ı Hümâyûn’a arzda bulunulmaktaydı. 

Mesele Dîvân’da görüşüldükten sonra padişah veya veziriazama sunulur ve uygun 

bulunması hâlinde üzerine “buyuruldu” yazılırdı. Bu buyuruldu bazı devlet görevlileri 

söz konusu olduğunda ruûs defterlerine işlenirdi. Bu arada buyurulduya istinaden 

reisülküttaplıkta tahvil hükmü hazırlanır ve timar sahibi tahvil hükmünü bağlı olduğu 

beylerbeyiliğe götürerek tezkire alırdı. Bunu müteakiben timar sahibi tekrar Dîvân’a 

müracaatta bulunarak burada tezkiresinin timar tevcih defterine kaydedilmesinin 

ardından beratını alırdı. Bu işlemin yüzyılın ikinci yarısında bu şekilde tahakkuk ettiği 

ilgili defterlerdeki kayıtların takibinden ortaya konulmuştur.5 Tahvil ahkâm defterlerinin 

yüzyılın başlarında da mevcut olduğu bilindiğinden timar tevcih işleminin incelediğimiz 

defterin tanzim edildiği sıralarda da genel olarak bu şekilde cereyan ettiği söylenebilir. 

Timar-zeamet ruznamçe defterlerinin muhtelif devirlerde tanzim edilen 

örneklerinin diplomatik ilmi bakımından birbirleriyle mukayesesi ayrı bir araştırma 

konusu olmakla beraber, XV. asır sonuna ve XVI. yüzyıla ait defterlerin tanzim edilme 

usulü incelediğimiz defter üzerinden tarif edilebilir. Bu usul aşağıya derc edilen 

görüntüdeki (bkz. Resim 1) numaralar üzerinden takip edilecek olursa, bir kayıt, tevcih 

edilen timarın hangi nahiyede bulunduğunu belirten “Nâhiye-i” şeklinde son kısmı satır 

boyunca uzanan bir serlevha ile başlar ve bunu nahiye ismi takip eder (1). Ardından “der-

” ibaresi ile o nahiyenin bağlı bulunduğu sancak zikredilir (2). Bir alt satırda ise verilen 

timarın statüsüne işaret etmek üzere “Tîmâr-ı X”, “Ze‘âmet-i X” yahut “Hâshâ-i X” 

 
5  Aydın, XVI. Yüzyılda Dîvân-ı Hümâyûn ve Defter Sistemi, s. 138-139. 
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başlığıyla aynı şekilde satır boyunca uzanan bir serlevha yer alır (3). Sancakbeyi tayin 

kayıtlarında bu serlevha “Livâ-i X” şeklindedir.6 Bunun altında timar sahibinin 

vazifesiyle birlikte adı (zaman zaman babasının da adı) ve her zaman olmamakla beraber 

“an-Tahvîl-i X” ibaresi ile timarın eski sahibinin de adı verilir (4). Padişah ve şehzadeler 

hariç isimden sonra genellikle elkab yazılmadığı görülmektedir. Bundan sonra, timar 

sahibinin gelir elde ettiği kalemlerin kaydına geçilir ve “Karye”, “Mezra‘a” ve “Çiftlik” 

gibi yerleşim birimleri yahut “Bâc-ı Bâzâr”, “Âdet-i Ağnâm” ve “Resm-i Arûsiyye” gibi 

vergi adları yan yana stilize başlıklar hâlinde yazılarak (5) buralardan hasıl olan gelirler 

ve bunların toplamı (“Yekûn”) -incelediğimiz defter için söz konusu olduğunda- 

umumiyetle Hint-Arap rakamlarıyla, bazen de dîvân rakamlarıyla akçe cinsinden belirtilir 

(6). Kayıt metni (7) çoğunlukla “İşbu (...) akçalık tîmâra mutasarrıf olan (...) nâm 

bendenüz...” yahut “Mezkûr (...) kulunuzun zikr olan (...) ve gayrı nâm karyelerden 

tasarruf itdüği (...) akçalık tîmârı...” şeklinde timara talip olan reaya adeta padişaha 

takdim ediliyormuş gibi bir üslupla yazılan bir klişe ile başlar. Gelir kalemleri tekrar 

sıralanmayarak mesela köylerden birkaçının adı zikredilip “ve gayrıdan” şeklindeki 

ifadelerle diğerlerine atıfta bulunulur ve timarın ne sebeple ve ne şart ile tevcih edildiği 

ifade edilir. Bunu takiben deftere yazılan kayda esas olan timar tezkiresinin tarihi 

“Tahrîren fî” yahut sadece “Fî” ibaresi ile gün, ay ve yıl bilgisi verilerek belirtilir (8). 

Timarın tasarrufuyla alakalı meydana gelen gelişmeler üzerine sonradan kaydın üstüne 

düşülen şerhler asıl metinden tefrik edilebilmesi için genellikle çaprazlamasına yazılır 

(9). 

 
6  Sancakbeyi tayinleriyle ilgili bazı kayıtların serlevhalarının “livâ” yerine “tîmâr” şeklinde yazıldığı 

yerler de mevcuttur, mesela bkz. Defter, s. 112/1. 



5 

 

 

      Resim 1: Timar tevcih defterlerine kaydedilen tezkire suretlerinin rükünleri (Defter, s. 473/3). 

Timar ruznamçe defterlerindeki tezkire suretleri ile bunların üzerine düşülen şerhler 

tevcih muameleleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağladığı için bazı araştırmacılar bu 

defterleri “timar sisteminin en önemli kaynakları”7 şeklinde tavsif etmiştir. Bu defterler 

 
7  Erhan Afyoncu, Osmanlı Devlet Teşkilâtında Defterhâne-i Âmire (XVI.-XVIII. Yüzyıllar), (Ankara: 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014), s. 29. Bu eserde timar ruznamçe defterleri hakkında verilen 

bilgiler için bkz. s. 29-33. 
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vasıtasıyla devlet ricalinin, şehzadeler ile maiyetlerinin, muhtelif hizmetlerdeki 

memurların ve taşra ümerasının “kariyer”leri bir dereceye kadar takip edilebilir ve 

haklarında biyografik malumat toplanabilir.8 N. Göyünç timar ruznamçe defterlerinin 

tarih araştırmaları bakımından “en değerli yanı”nı ruûs, mühimme ve muhasebe 

ruznamçe gibi defter serilerine göre daha erken tarihli kayıtları ihtiva etmesi olarak 

görmektedir.9 Nitekim incelediğimiz defterde de Sultan Süleyman’ın Saruhan sancağında 

idareci olarak bulunduğu sırada kendisine yapılan arz yahut şikâyetler üzerine bilgisi 

dahilinde yapılan timar tevcihatı ile alakalı bazı kayıtlar bulunmaktadır. O devre ait 

“şehzade divanı defterleri”nin10 bugüne intikal etmediği düşünüldüğünde bu kayıtların 

onun bir şehzade olarak Saruhan’daki idarî tasarrufları hakkında bilgi edinmeye imkân 

verdiği fark edilebilir.  

Timar tevcih defterleri, Osmanlı Arşivi’nin geçen yüzyılda birbirinden farklı 

usullere göre yapılan tasnif çalışmalarına maruz kalması yüzünden arşivin muhtelif 

fonlarında dağınık bir hâlde bulunmakta olup 1980’li yıllarda Provenance Tasnif 

Metodu’nun esas alınması ve arşiv malzemesinin teşekkül ettiği aslî düzeni içerisinde, 

fonların (evrak veya defter gruplarının) parçalanmadan tasnif edilmeye başlanmasıyla 

yaklaşık iki bin adet defter “DFE.RZ.d” kısaltması kullanılarak Defterhâne-i Âmire 

tasnifinde ve “Timar Zeamet (Ruznamçe) Defterleri” başlığı altında müstakil bir tasnife 

 
8  Timar tevcih defterlerinin bu hususiyetine dikkat çeken bir çalışma için bkz. Nejat Göyünç, “Timar 

Ruznamçe Defterlerinin Biyografik Kaynak Olarak Önemi”, Belleten, sy. 227 (Nisan 1996), s. 127-138 

(Bu makalede bizim incelediğimiz 1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri’nden de istifade 

edilmiştir.) 
9  Göyünç, “Timar Ruznamçe Defterlerinin Biyografik Kaynak Olarak Önemi”, s. 138. 
10  Sancağa çıkan şehzadelerin divanlarında tutulan ve günümüze ulaşan ilk örneği 1544 yılına ait olan 

kayıtları hâvî defterlere, bunları Osmanlı Arşivi’nde tesbit eden F. M. Emecen tarafından verilen addır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Osmanlı İdarî Teşkilâtının Kaynakları: Şehzâde Dîvânı Defterleri: Manisa 

Şehzâde Dîvânı (1544-1594), haz. Feridun M. Emecen, Zekai Mete, Arif Bilgin (Ankara: Türkiye 

Bilimler Akademisi, 2017).    
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kavuşmuş ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Bu çalışmada inceleyeceğimiz 

defter bu tasnifte “1” numarada yer almakla beraber bugüne ulaşan en eski timar tevcih 

defteri değildir. Arşivin zikredilen tasnif yapısı konu üzerinde çalışan araştırmacıları 

çeşitli tasniflerden tesbit edebildikleri erken tarihli defterleri en eski defter olarak takdim 

etmeye sevk etmiş, mesela K. Röhrborn 918-921/1512-1515 tarihli defter için böyle bir 

iddiada bulunmuştur. D. Howard’ın tesbit ettiği 892-894/1487-1489 tarihli defter ise 

şimdilik bugüne ulaşan en eski timar zeamet tevcih defteri olarak bilinmektedir.11 

Önceleri geniş sahalara ait timar tevcihatını ihtiva eden defterlerin yerini zamanla daha 

dar bölgelere hasredilmiş defterler almıştır. Timar ruznamçe defterlerinin timar 

sisteminin kalkmasına kadar benzer usullerle tutulduğu ifade edilmektedir.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11  Göyünç, “Timar Ruznamçe Defterlerinin Biyografik Kaynak Olarak Önemi”, s. 128. 
12  Afyoncu, Osmanlı Devlet Teşkilâtında Defterhâne-i Âmire, s. 29, 163. dipnot. 
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B.  1 NUMARALI TİMAR-ZEAMET RUZNAMÇE DEFTERİ’NİN 

TANITIMI VE ŞEKLÎ HUSUSİYETLERİ 

1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri, ihtiva ettiği timar tevcih kayıtları (tezkire 

suretleri) her bir sancak için ayrı bir kısım tahsis edilmek suretiyle tanzim edilmiş olan 

ve aralarda boş sayfalar bulunmakla beraber 1060 sayfadan13 müteşekkil oldukça hacimli 

bir defterdir. Defterin 1 ilâ 756. sayfaları o tarihte Anadolu beylerbeyiliğine bağlı bulunan 

sancakların tamamına (Saruhan, Aydın, Kütahya, Menteşe, Hudâvendigâr, Bolu, Ankara, 

Kengırı, Teke, Biga, Karesi, Karahisâr-ı Sâhib, Sultanönü, Hamid, Kastamonu, Koca-ili, 

Alâiye) ait kayıtları muhtevi olup 786-846. sayfalar arasında Trabzon sancağına ait timar 

tevcih kayıtları bulunmakta ve 853-1057. sayfalar arasında ise Anadolu ve Rumeli’nde 

birçoğu birkaç yüz akçeyi geçmeyen düşük gelirli timarları tasarruf eden atmacacılar, 

avcılar, çakırcılar ve doğancılar gibi zümrelere ait kayıtlar yer almaktadır. Kayıtlar 

müteakip yüzyıllara ait defterlerde görülenin aksine nokta kullanılarak açık ve okunaklı 

bir kırma dîvânî hat ile yazılmıştır.   

Defter esas itibariyle 923-927/1517-1521 tarihleri arasına ait timar tevcih 

tezkirelerinin suretlerini ihtiva etmektedir. En erken tarihli kayıt 13 Zilkade 922/8 Aralık 

1516 tarihini taşımakta olup 922/1516 yılına ait defterdeki yegâne kayıttır (s. 275). Diğer 

kayıtlar 923 yılından itibaren başlamaktadır. Defterdeki kayıtlar bu hâliyle Yavuz Sultan 

Selim’in (1512-1520) Mısır Seferi’ni (1516-1518) ve bu seferi takip eden son yılları ile 

 
13  Defterin bazı kısımlarının dijital kopyasında bulunmaması sebebiyle 2021 yılı başlarında Osmanlı 

Arşivi’ne müracaat ederek bu kısımların da görüntülerinin çekilmesini talep etmiştik. Arşiv, 2021 

Şubat’ında hazırladığı yeni dijital kopyada bu eksiklikleri ikmal etmiş fakat bu sırada isabetli olmayan 

bir tasarrufta bulunarak defterin sayfalarını yeniden numaralandırma yoluna gitmiştir. Bu sebeple, daha 

evvel defterden istifade edip ona atıf yapan araştırmacıların eserlerinde verdikleri sayfa numaraları ile 

defterin hâlihazırdaki -bizim de esas aldığımız- sayfa numaralarının yer yer örtüşmeyebileceği 

belirtilmelidir.       
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Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) saltanatının başlarını ihata etmektedir. Deftere 

suretleri geçirilen tezkirelerin bazılarının Mısır Seferi sırasında tutulduğu kayıtlarda 

geçen “sefer-i hümâyûndan avdet olıcak berât-ı hümâyûn ala”14 gibi ifadelerden 

anlaşılmaktadır. Bu sefere atıf yapan kayıtlar defterin önemli bir kısmını teşkil 

etmektedir. Timarın tasarruf hakkı ve timar sahibiyle alakalı olarak sonradan meydana 

gelen gelişmeler üzerine kayıtların üzerine düşülen şerhlerden anlaşıldığı kadarıyla defter 

939/1533 yılına kadar15 Defterhâne’de kullanılmıştır.  

Defterin tanzim şekli, tezkire suretlerinin günü gününe deftere kaydedilmediğini ve 

kaydedilirken de kronolojik sıranın gözetilmediğini ortaya koymaktadır. Yer yer aynı 

sayfada bile farklı yıllara ait kayıtların yer alması16 kâtiplerin Defterhâne’de müteferrik 

hâlde bekleyen tezkire suretlerini sancaklara göre tasnif edip bilahare deftere 

geçirdiklerini düşündürmektedir. Ayrıca bazı sancaklara ait kayıtların sehven başka 

sancağın kayıtlarının olduğu kısma yazıldığı ve bunlardan kâtipler tarafından fark 

edilenlerin umumiyetle üzerlerinin çizilip “Mahalline yazıldı.” yahut “Yirine kayd 

olundı.” şeklindeki ifadelerle şerh düşülerek bulunması gereken yere kaydedildiği 

görülmektedir.17 Maamafih, kayıtlar bütünüyle gelişigüzel bir şekilde kaydedilmiş 

değildir, istibdâl kayıtları gibi birbirleriyle doğrudan ilgili olanların arka arkaya 

kaydedildiği ve “Sıhhati üzre kâğıdun bir cânibine kayd olundı.” gibi ifadelerle bu 

 
14  Defter, s. 466/2. Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 27. 
15  Tesbit edebildiğimiz en geç tarihli şerh 12 Şevval 939/7 Mayıs 1533’e aittir, bkz. Defter, s. 404/2. Bu 

bir istisna gibi görünmekle beraber defterde 930-934 yıllarına ait birçok şerh bulunmaktadır.   
16  Aynı sayfada farklı yıllara ait kayıtların yer almasına defterde sıkça rastlanabilmektedir. Mesela 334. 

sayfada 923 ve 925 yıllarına ait kayıtlar bulunurken müteakip sayfada (s. 335) 926 senesine ait bir kayıt 

yer almaktadır. 
17   Bazıları için bkz. Defter, 295/4, 544/3. Bazılarına bu şekilde notların düşülmediği fark edilmiş olup 

(mesela bkz. Defter, 204/2, 285/3, 416/1, 752/2) bunlardan tesbit edebildiklerimiz aşağıda sancaklara 

göre muhteva değerlendirmesinin yapıldığı kısımda belirtilmiştir. Defterde İç-il sancağı ve Erzincan 

nahiyesi gibi idarî birimlerde yapılan tevcihata dair üzerlerinde “Mahalline yazıldı.” şeklinde şerh 

düşülen kayıtlara rastlanmıştır, defterde buralara mahsus bir “mahal” bulunmadığından bu kayıtların 

başka bir deftere ait olma ihtimali mevcuttur. Bkz. Defter, s. 590 ve s. 832/3.    
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durumun belirtildiği dikkat çekmektedir.18 Bu tür kayıtlar muhtemelen Defterhâne’de 

birbirine tutturulmuş bir şekilde mahfuz bulunmaktaydı. 

Dil ve İmlâ Hususiyetleri 

Defterin XVI. asrın başlarında tanzim edilmiş olması dolayısıyla devrin dil 

hususiyetlerinin bir icabı olarak isim ve fiillere gelen eklerin yuvarlak ünlülü olduğu 

görülmektedir:  

بكوك >  ;814/1 [bizüm] < بزوم > ;s. 75/1 [bendenüz] < بندكوز >  Hüseyin] < حسين 

Beğ’ün] s. 156/3; < يتشدورمك > [yetişdürmek] s. 548. 

Bununlar beraber, bazı eklerin hem dudak uyumuna bağlı olan hem de olmayan 

örneklerine de rastlanılmıştır:  

 اولينوب  > ;s. 109/3, 112/1, 122/3 [konulan] < قونوالن > ;s. 184/3 [bulınup] < بولينوب >

> [olınup] s. 331/1 ve 473/3; < اولونمق > [olunmak] s. 814/1; < اولوندى > [olundı] s. 

112/1. 

Defterde Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin yer yer kalıplaşmış imlâ göz ardı 

edilerek Türkçeleşmiş şekilleriyle yazıldığı örnekler dikkat çekmektedir (mesela bkz. < 

باخچاسنداود   كپاشا   > [Davud Paşa Bahçası’nun] s. 25/1). Türkçeleşen kelimelere dair 

örneklerde daha ziyade Arapça asıllı kelimelerde sonda bulunan < ب > [be]’nin tıpkı 

konuşma dilinde “p”ye dönüşmesinde olduğu gibi yazıda da < پ >’ye dönüştüğü 

görülmektedir: 

پوسمح > ;s. 36/2, 75/3 [kâtip] < کاتپ >  > [mahpûs] s. 231/2, < پمكتو  > [mektûp] s. 

پطال > ;845/3  > [tâlip] s. 581/3; < يعقوپ > [Ya‘kūp] s. 25/1. 

 
18  Defter, s. 550-551. Birbiriyle alakalı olan kayıtların bir arada kaydedilmesine birkaç örnek için bkz. 

Defter, s. 85/1-2, 185/1-2, 195/1-2, 277/3-4, 492/1-2-3.  
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Dikkat çekici bir başka imlâ hususiyeti, bu döneme ait metinlerde araştırmacıların 

umumiyetle “ṭ” şeklinde yorumlamaya meyilli oldukları < ط > harfiyle alakalıdır. Bu harf 

kullanılarak mesela < طوغمق > imlâsıyla yazılan kelimeler metin nâşirleri tarafından 

genellikle “ṭoġmak” şeklinde Latin harflerine nakledilmektedir. Defterde geçen bir özel 

isim olan < آيدوغمش > [Aydoğmış] kelimesinin yazılış şekli (bkz. s. 34/3) ise “doğ-” 

fiilinin başındaki bu sesin daha bu yüzyıl başlarında “d” sesiyle de telaffuz edildiğini 

göstermektedir. Bu delile istinaden defterde < ارطوغدى > imlâsıyla yazılan ismin (bkz. s. 

492/1) de “Erdoğdı” şeklinde okunması mümkündür. Zira < ط > harfi hem “d” hem de 

“t” olarak yorumlanabilirken < د >  harfi yalnızca “d” şeklinde telaffuz edilmektedir. 

Maamafih her iki şeklin de kullanımda olma ihtimali mevcuttur. Aynı şekilde < تيمور > 

imlâsıyla yazılan kelimenin de bugün bilinen şekline benzer tarzda yazıldığı örneklere 

rastlanmıştır: ( < یدمرج  > [Demürci] s. 19/1 ve 612/1; eski imlâyla yazıldığı örnekler de 

bulunmaktadır: < تمرجى > [Temürci] s. 27/3. 

Bazı eklerin ince olması beklenirken kalın, kalın gelmesi beklenirken ince olması 

şeklinde görülen dil uyumsuzluğu hadisesine dair de defterde örnekler bulunmaktadır:  

ويريلدقدن  > ;s. 829/3 [seraskerlık]  < سرعسكرلق > ;merdânelıklar 814/1 < مردانه لقلر >

 .s. 546/2, 550/2 [virildukdan sonra] < صوكره

Defterde geçen bazı yer isimlerinin imlâ ediliş tarzı bunların farklı telaffuzları 

hakkında da bilgi edinmeye imkân vermektedir. Mesela İstanbul’un < استنبول > ve < 

 ”şeklindeki bilinen imlâlarının (s. 222/2) yanı sıra “İstambul” yahut “İstambol < استانبول

okunmaya müsait bir şekilde < استامبول >   imlâsıyla yazıldığı yerler de mevcuttur (s. 222/1, 

798/1). Aynı şekilde kelimenin baş tarafını “kal‘a” okutturacak şekilde yazılan <  قلعه جق 

> [Kal‘acık] imlâsından (s. 466/2) başka, aynı kelimenin < قلعه جك > [Kal‘ecik] imlâsıyla 
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yazıldığı örnekler (s. 611/3) de bulunmaktadır ki bu ikinci yazılış kelimenin o dönemde 

Türkçeleşmiş şekliyle “kale” olarak da telaffuz edildiğini göstermesi bakımından 

mühimdir. 
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C.  DEFTERİN MUHTEVASI 

1. Tarihî Arkaplan (Timar Tevcihlerinde Tesirleri Bulunan Gelişmeler ve Askerî 

Seferler) 

Timar tevcihlerinin sebeplerini dönemin muhtelif gelişmelerinde aramak gerekmektedir. 

1517-1521 tarihleri arasına ait kayıtları ihtiva eden 1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe 

Defteri’ne bu açıdan bakılacak olursa öncelikle defterde bulunan çok sayıda “tecdîd-i 

berât” kaydı dikkat çeker. Bunların Sultan Süleyman’ın tahta cülusu dolayısıyla 

hazırlandığı düşünülebilirse de bir kısmı 1520 öncesine tarihlenen bu beratların bu 

sebeple yenilendiğini belirten bir ifadeye rastlanamamıştır. Görülebildiği kadarıyla 

saltanat tebeddülüyle alakalı tek kayıt padişahın tahta geçmek üzere İstanbul’a gidişi 

sırasında kendisine kılavuzluk yapması dolayısıyla Güzelhisar Nahiyesi (Aydın) 

seraskeri Kaya’nın timar gelirine terakki yapılmasına dairdir.19 

Bazı kayıtlardan defterin tanzim edildiği dönemde ve öncesinde meydana gelen 

önemli tarihî hadiselerin timar tevcihatına tesirlerinin izlerini bulmak mümkündür. 

Mesela Safevî yanlısı dinî fikirlere sahip olan Şahkulu Baba Tekeli’nin (ö. 1511) 1510 

yılında Osmanlı idaresine isyanı neticesinde Anadolu’da meydana gelen karışıklıklara ve 

bu meyanda 1511’de Kütahya’nın yakılmasına atıf yapan bir kayıt yer almaktadır. 21 

Cemaziyelevvel 925/21 Mayıs 1519 tarihli bu kayda göre Şahkulu’nun Kütahya’yı 

yaktığı sırada timar tezkiresi kâtibi sıfatıyla orada bulunduğu anlaşılan Kâtib Dede Balı 

“Berâtum Teke vilâyetinde hurûc iden Kızılbaş tâyifesi Kütahya’ya gelüp şehri ihrâk 

eyledükde esbâbumla yanup zâyi‘ oldı.” diyerek beratının yandığını arz etmiş ve 

 
19  “Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri yümn ü ikbâl-ile serîr-i saltanata teveccüh eyledükde mezkûr Kaya 

kulağuzluk eyleyüp...” (Defter, s. 151/2). Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 6. 
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merkezden timar talep etmişti.20 Bu dönemde bu kabilden vuku bulan bir başka karışıklık 

Bozoklu Şeyh Celal’in mehdîlik iddiasıyla 1519’da Tokat ve civarında başlattığı isyan 

hareketi olup Celal’in sebebi ne olursa olsun sonraki yıllarda çıkan isyanlara da ismini 

verdiği (“Celâlî İsyanları”) bilinmektedir. Defterde yer alan 10 Cemâziyevvel 926/28 

Nisan 1520 tarihli bir kayıt daha o günlerde bu hareketin “Celâliye” olarak 

isimlendirildiğini göstermesi bakımından ilginçtir.21    

Yavuz Sultan Selim dönemine mührünü vuran bir dizi askerî sefer ise defterde 

kayıtları bulunan timar tevcihlerinin yapılmasında doğrudan müessir bir rol oynamış gibi 

gözükmekte ve bunlara dair kayıtlarda çokça atıf bulunmaktadır. Bunların ekserisi Mısır 

Seferi ile alakalı olup defterin bu hâliyle Anadolu’daki timar erbâbının sefer akabindeki 

son durumunu aksettirdiği söylenebilir. Safeviler üzerine icra edilen sefer (1514) gibi 

devrin diğer mühim askerî gelişmelerine ait defterde çok az sayıda kayıt mevcuttur. Bu 

seferlere dair kayıtların daha erken tarihli defterlerde aranması gerektiği ifade edilebilir.  

Defterin tanzim edilmesinden maksat timar tevcihatının kayıt altına alınması 

olduğundan bu kayıtlardan seferlerin askerî ve siyasî cihetlerine dair fazla bir bilgi elde 

edilememektedir. Kayıtlarda yalnızca sefere katılmaları dolayısıyla geliri arttırılan 

(“terakki” yapılan), muharebelerde hayatını kaybeden yahut sefer akabinde fethedilen 

bölgelerin muhafazasında bırakılan ve bu sebeple Anadolu’da tasarruf ettiği timarı bir 

başkasına tevcih edilen timar erbâbına ait bilgiler yer almaktadır. Sipahilerin sefere katılıp 

katılmadığı sefer esnasında çeşitli menzillerde yapılan yoklamalar sayesinde tesbit 

 
20  Defter, s. 506/1 (Bu kaydın tam metni için bkz. EK-I, nr. 30). Dede Balı’nın timarı Teke sancağı 

dâhilindedir. Bu zâtın s. 520/1’deki kaydın şerhinden 26 Rebiülahir 929/14 Mart 1523 tarihinden önce 

vefat ettiği anlaşılmaktadır. 
21  “Hâliyâ vâki‘ olan Celâliye Seferi’ne ihmâl ve müsâhele idüp gelmedi diyü...” (Defter, s. 429/2). 
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edilmekteydi. Defterde “Karahisar yoklaması”,22 “Fırat yoklaması”,23 “Ferhad Paşa 

yoklaması” (s. 147/3), “Şam yoklaması”,24 “Erciş yoklaması”25 ve “Aksaray yoklaması” 

(s. 153/1) adlarıyla anılan muhtelif yoklamalara atıf yapan kayıtlar bulunmaktadır. 

Aşağıda, kayıtlarda atıf yapılan seferlerle alakalı defterden istihraç edilebilen bilgilerin 

ilgili başlıklar altında bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. 

a. Şark Seferi (1514-1516) 

Yavuz Sultan Selim’in saltanatının başlarında Safevilere karşı giriştiği seferlere dair 

defterde muhtelif kayıtlar bulunmaktadır. Tesbit edebildiğimiz kadarıyla Osmanlı 

ordusunun Safevileri Çaldıran’da mağlup edip bunu müteakiben Tebriz’e girdiği sefere 

atıf yapan yalnızca birkaç kayıt mevcuttur (bkz. s. 126/2, 319/1, 627/3). 1514 seferi bu 

kayıtlarda “Tebriz Seferi” olarak isimlendirilmiş olup “Kızılbaş Muhârebesi” de 

muhtemelen bu sefere işaret etmek üzere kullanılan bir ifadedir. Sefere dair kayıtlar sefere 

katıldığı için kendisine terakki verilen26 yahut katılmadığı için timarı elinden alınan 

sipahilerle27 alakalıdır.  

Seferin ardından Sultan Selim’in 1515 Mayıs’ında Kemah’ı zaptının kayıtlarda 

“Kemah Seferi” adıyla zikredildiği görülmektedir. Bu kayıtlarda seferde bulunmadığı 

için timarı elinden alınan kimselerin durumu söz konusu edilmiştir.28 Yine İran Seferi’nin 

ardından Şah İsmail’in emirlerinden Ustacalu Karahan ile Osmanlı kuvvetleri arasında 

 
22  Defter, s. 27/2, 33/1, 516/2. 
23  Defter, s. 5/3, 72/1, 83/1, 89/1, 100/2, 102/4, 182/3, 185/1, 288/2, 295/4, 299/4, 304/1, 306/2, 322/3, 

388/4, 424/1, 584/2, 631/2, 668/3, 669/3, 672/1, 673/1, 676/1, 699/3, 717/2. 
24  Defter, s. 113/3, 125/4, 141/2, 286/3, 289/2, 298/2, 301/4, 308/2, 308/3, 400/1, 480/4, 522/2, 693/3. 
25  Defter, s. 125/3, 126/2, 144/1, 255/2, 298/1, 310/2, 313/2, 368/3, 386/4, 686/4. 
26  “Mezkûr Hasan sâbıkā Kızılbaş Muhârebesi’nde yoldaşlık idüp iki bin akça terakkī içün hükm-i şerîf 

virilmeğin...” (Defter, s. 627/3). 
27  “Tebriz Seferi’ne gelmedi diyü ma‘zûl olan Mustafâ” (Defter, s. 126/2). 
28  Defter, s. 153/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 7), 286/3. Kemah sancakbeyliğinin Koçı Bey’e 

verilmesi ile alakalı da bir kayıt bulunmaktadır, bkz. s. 326-327.  
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Diyarbekir havalisinde bir müddet devam eden çatışmalar ve Karahan’ın 1516’da 

öldürülmesi hadisesi defterde “Karahan Muhârebesi” şeklinde zikredilmiştir. Bu 

muharebeye katılan ve hayatını kaybeden kimselerle alakalı kayıtlar yer almaktadır.29 

Diyarbekir’in fethi üzerine Trabzon’daki timar erbâbından timarlarını bırakarak 

Diyarbekir’den timar alan kimselere dair kayıtlar da bulunmaktadır.30 

b. Dulkadıroğulları Üzerine Sefer (1515) 

Dulkadıroğlu Alâüddevle Bey’in ölümü ve Dulkadıroğulları Beyliği’nin Osmanlı nüfuz 

sahasına girişi ile neticelenen 1515 tarihli muharebeye atıfta bulunan tek bir kayıt tesbit 

edilebilmiş olup o da Aydın sancağı alaybeyi Davud Bey’in bu sefere iştiraki dolayısıyla 

timar gelirine 2000 akçe terakki yapılmasına dairdir. Muharebe bu kayıtta “Alâüddevle 

Muhârebesi” adıyla zikredilmiştir.31 

c. Mısır Seferi (1516-1518) 

Bilâdü’ş-Şâm ve Mısır’ın Osmanlıların hakimiyetine girmesi ile neticelenen ve Osmanlı 

tarihinin umumi seyri içerisinde çok mühim bir yeri bulunan Mısır Seferi’ne atıf yapan, 

bu sefere iştirak ettiği için kendisine timar tevcih edilen yahut terakkide bulunulan 

kimselerle alakalı kayıtlar incelediğimiz defterin sancaklarla ilgili kısımlarının neredeyse 

dörtte birini teşkil etmektedir. Trabzon sancağı hariç defterde yer alan sancakların 

tamamından bu sefere katılan sipahilerin olduğu görülmektedir. Defterde sefer için 

kullanılan “Mısır muhârebeleri”32 ve “Arab muhârebeleri”33 gibi ifadelerin bütün bir 

 
29  “Hamza Karahan muhârebesinde şehîd olup...” (Defter, s. 585/1), “Karahan’da yoldaşlık idüp...” (s. 

810/1). 
30  Bunlardan bazıları için bkz. Defter, s. 836, 839/1, 839/2, 840/3. 
31  Defter, s. 86/1. Bu kaydın metni için bkz. EK-I, bölümü nr. 4. 
32  Defter, s. 176/3, 181/3, 188/1, 189/1, 189/3, 192/3, 193/1, 193/3, 199/2, 199/3, 200/2, 200/3, 202/2, 

204/2, 207/1 vd. 
33  Defter, s. 308/2, 630/1, 685/1. 



17 

 

sefere işaret eden isimlendirmeler olduğu, “Haleb Muhârebesi”nin34 Mercidâbık 

Savaşı’nı (1516), “Şâm Muhârebesi”nin35 Hân Yûnus’taki (Gazze) çatışmaları ve “Mısır 

Muhârebesi”36 ifadesinin ise Ridaniye Savaşı’nı (1517) kasdetmek üzere kullanıldığı 

söylenebilir.   

Defterde sefer sırasında yahut muharebede hayatını kaybeden askerlerin tasarruf 

ettiği timarların başkalarına intikal ettirilmesine dair kayıtlar bulunmaktadır. Gürcistan 

üzerine yapılan seferler başta olmak üzere bazı savaşlarda ölenler için umumiyetle 

“şehîd” lafzının kullanılmasına mukabil Mısır Seferi’nde hayatını kaybedenler için 

görebildiğimiz kadarıyla “fevt olmak” ifadesinin tercih edilmesinin özel bir anlamı olup 

olmadığını tesbit etmek mümkün görünmemektedir.37 Timar erbâbından bazı kimseler, 

iki seneye yakın devam eden Mısır Seferi sebebiyle uzun müddet topraklarından uzakta 

kalmış ve bu esnada merkezden yapılan tevcih muamelelerindeki karışıklıklar sebebiyle 

timarlarını kaybetmişlerdir. İlgili kayıtlardan bu kişilerin timarlarının kendilerine iade 

edilerek haklarının korunduğu anlaşılmaktadır. Mesela 1516 başlarında, yani seferden 

önce, öldüğü yönünde asılsız bir haber gelen Kethüda Hasan’ın timarı bir başkasına 

tevcih edilmiş, bilahare hayatta olduğunun ve Mısır Seferi’nde bulunduğunun 

öğrenilmesi üzerine iade edilmiştir (s. 204/2). Kastamonu’da timar tasarruf eden Pîrî’nin 

seferde bulunduğu zaman zarfında elinden alınıp başkasına verilen timarı da aynı şekilde 

sonradan kendisine iade edilmiştir.38  

 
34  Defter, s. 187/3. “Haleb Seferi” isimlendirmesi için bkz. s. 200/1, 307/2, 332/3. 
35  Defter, s. 310/2. 
36  Defter, s. 8/1, 578/2, 585/1. 
37  “Mısır’da fevt oldı” (Defter, s. 505/2). “Hamza’nun oğlı Mehemmed Mısır muhârebesinde fevt olup...” 

(s. 585/1).  
38  “Pîrî bendeleri bundan evvel ber-mûceb-i emr-i âlî İskender Beğ ile medîne-i Mısır’a gitdükde 

tasarrufında olan tîmârın vilâyet kâtibi sene hamse ve ışrîn ve tis‘a-mi’e Cemâziyelâhir’inin on altıncı 

güninden âhara tevcîh itmiş idi. Hâliyâ mezbûr Pîrî bendeleri Dergâh-ı Mu‘allâ’dan hükm-i şerîf îrâd 
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Sefere iştirak edenleri teşvik etme ve ödüllendirme maksatlı verilen ve kayıtlarda 

“Mısır terakkīsi” (s. 209/1, 669/2) veya “Mısırlu terakkīsi” (s. 367/3) şeklinde ifade 

edilen terakkilerin tam bir “tarife”si tesbit edilemese de defterdeki kayıtlara göre genel 

itibariyle timarlı sipahilerden bu sefere katılanların yıllık gelirlerine 1500 akçe,39 

zaimlerinkine ise 2000 akçe40 zam yapıldığı anlaşılmaktadır. Sefere katılan ve katılmayan 

kimseler “Mısırlu defteri” (s. 516/1) şeklinde hususi bir adla anıldığı anlaşılan yoklama 

defterleri sayesinde tesbit edilmekteydi. Bazı sipahiler hakkında Mısır’a gitmediklerine 

dair şahitlikte bulunulması ise bunların terakki elde etmek için yalan beyanda bulunmuş 

olmaları ihtimalini akla getirmektedir.41 Kimilerinin ise seferden firar ettikleri tesbit 

edilip timarları ellerinden alınmış olup42 bunlardan bazıları sonradan affedilmiştir.43 

Defterde Mısır Seferi akabinde yeni fethedilen bölgelerin muhafazasında bırakılan 

askerlere dair kayıtlar da mevcuttur. Kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bunlardan bazıları 

Haleb (s. 190/2), Şam (s. 487/2), Trablusşam44 ve Mısır’da45 kalmıştır. Buraların 

 
idüp mazmûn-ı şerîfinde vâkı‘â mezkûr emr-i âlî mûcebince Mısır’a gitdükde tîmârın il kâtibi âhara 

tevcîh itmiş ise girü ibtidâ-i târîhden tîmârın mukarrer kılasız diyü emr olunmağın...” (Defter, s. 697/2). 
39  Bazıları için bkz. Defter, s. 1/1, 1/2, 3/2, 19/2, 174/2, 175/1, 502/2, 511/1, 509/3, 632/3, 636/2, 704/1, 

712/2. Timar tasarruf ettiği hâlde 2000 akçe terakki alanlar (s. 669/2) da vardır.  
40  Bazıları için bkz. Defter, s. 78/1, 85/4, 86/1, 94/3, 580/1, 748/2. Zaim olduğu hâlde muhtemelen tasarruf 

ettiği zeametin durumuna göre 1500 akçe (s. 323/1), 3000 akçe (s. 628/1), 4000 akçe (s. 19/1, 106/4, 

627/1, 628/1) ve 5000 akçe (s. 305/1, 593/3) terakki alan kimseler de mevcuttur. 
41  Saruhan sancağında timar tasarruf eden Mustafa için kayıt metninde Mısır Seferi’nde bulunduğu 

belirtildiği hâlde “Mezkûr içün Mısırlu değüldür diyü Durdı Çavuş şehâdet eyledi.” şeklinde şerh 

düşüldüğü görülmektedir. Bkz. Defter, s. 53/3.  
42  Bazıları için bkz. “Mısır’dan gaybet itdi.” (Defter, s. 178/1. Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 9), 

“İbrâhîm Şâm’dan gaybet itmeğin...” (s. 181/1), “İskender Haleb’den gaybet itmeğin...” (s. 197/1), 

“Oruç Hân Şâm’dan gaybet itmeğin...” (s. 198/2), “Kāsım Haleb seferinin ibtidâlarında gaybet 

itmeğin...” (s. 307/2). 
43  “Şâm’dan gaybet itdi diyü ma‘zûl olan Mustafâ kulunuzun günâhı afv olunup...” (Defter, s. 111/4). Bu 

şekilde başka kayıtlar da olmakla beraber hangi seferle alakalı oldukları belirsiz olduğu için burada 

onlara atıf yapılmamıştır.   
44  Defter, s. 8/1. Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 3. 
45  İlgili kayıtlarda şehir ismi zikredilmemekle beraber Mısır muhafazasında bırakıldığı ifade edilen 

askerlerin Kahire ve İskenderiye gibi şehirlerde kaldıkları düşünülebilir. Bu minvaldeki çok sayıda 

kayıttan bazıları için bkz. Defter, s. 65/3, 66/2, 70/3, 73/4, 77/1, 84/4, 98/3, 103/4, 104/3, 104/4, 109/3, 

110/2, 112/1, 114/2, 114/3, 114/4, 120/1, 122/2, 122/3, 123/3, 124/3, 126/3, 126/4, 142/1, 285/1, 388/2, 

393/1, 409/2, 410/1. 
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muhafazasında bırakılacak askerlerin seçilmesi bazı durumlarda gönüllülük esasına göre 

yapılmış gibi gözükmektedir.46  

d. Rodos Seferi (1522) 

Defterde yalnızca bir kaydın şerhinde Sultan Süleyman dönemi seferlerinden Rodos 

Seferi’ne yapılmış bir atıfa rastlanabilmiş olup bu şerhte sefere katıldığı için gelirine 

terakkide bulunulan bir askerin durumu söz konusu edilmiştir.47 

e. Gürcistan’daki Muharebeler 

Defterin Trabzon sancağına tahsis edilen kısmında Gürcistan’daki Hristiyan krallıklara 

karşı farklı tarihlerde icra edilen harekâta dair çok sayıda atıf bulunmaktadır. İlgili 

kayıtlarda bu seferlerden “Gürcistan Muhârebesi” yahut “Gürcistan Gazâsı” şeklinde 

bahsedilmiştir.48 Diğer sancaklardan da bu seferlere iştirak edildiğine dair bir kayda 

tesadüf edilememiş olup Trabzon’un burada ön plana çıkması Gürcistan havalisine olan 

coğrafî yakınlığı ile alakalıdır. İlgili kayıtlarda Gürcistan’daki muharebelere katıldığı için 

kendisine timar tevcih edilen (bkz. s. 806/1), savaşta şehit olduğu için timarı başkasına 

devredilen49 ve sefer sırasında beratını kaybettiği için yeniletmek isteyen sipahilere50 dair 

bilgiler mevcuttur. Ayrıca Osmanlıların uyguladıkları istimalet politikaları icabı 

Gürcistan ümerasından olduğu anlaşılan Yuvani adlı bir Gürcü beyine zeamet tevcih 

edildiği de dikkat çekmektedir.51  

 
46  “Seferşâh ihtiyârıyle Mısır’da kalup” (Defter, s. 673/3). Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 34. 
47  “Mezkûr Rodos Muhârebesi’nde yoldaşlık itmeğin iki bin akça terakkī buyurulup...” (Defter, s. 244/3). 
48  Defter, s. 793/1, 797/2. Ayrıca Mirza Bey’in de bu seferlerde bulunması dolayısıyla bazı 

muharebelerden “Mîrzâ Beğ Muhârebesi” şeklinde bahsedildiği görülmektedir (s. 791/4, ayrıca bkz. s. 

806/1). Bu Mirza Bey’in Bayburt beylerbeyi olduğu anlaşılmaktadır, bkz. s. 786/1.   
49   Bazıları için bkz. Defter, s. 786/3, 791/3, 797/2, 804/2, 813/1, 817/1, 820/2, 823/3, 824/2, 831/1.   
50  Birkaçı için bkz. Defter, s. 793/1, 793/3, 826/2. 
51  Defter, s. 803/1. Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 46. 
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2. Timar Tevcihi Yapılan Şahıslar ve Timar Karşılığı Deruhde Edilen Vazifeler 

Giriş’te de işaret edildiği üzere timar tevcih defterlerinde çok farklı kesimlerden timar 

sahiplerine ait tevcih kayıtları yer almakta olup kayıtlar yalnızca askerî hizmetleri yerine 

getirenlerle sınırlı değildir. İncelediğimiz defterde yer alan muhtelif zümrelerin 

başlıcaları ve bunların deruhde ettikleri vazifeler aşağıda ilgili başlıklar altında 

sıralanarak tesbit edilen bilgilerin bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

a. Osmanlı Hanedanı Mensupları 

Defterde Yavuz Sultan Selim’in52 ve Kanuni Sultan Süleyman’ın53 hâslarına ilhak edilen 

timarlara dair kayıtlar mevcuttur. Ayrıca bir kayıttan Hafsa Sultan’a (ö. 1534) 21 

Rebiülahir 927/31 Mart 1521 tarihinde oğlu Sultan Süleyman tarafından bir timarın 

temlik edildiğini öğreniyoruz.54 Bunlar dışında defterde Osmanlı hanedanı mensuplarına 

ait tesbit edilebilen kayıtlar daha ziyade şehzadelerle alakalıdır. Bunların en erken 

dönemlere atıf yapanı Sultan Selim’in şehzadeliği döneminden bahseden bir kayıttır. 

Kayıt, Yavuz’un Trabzon’da şehzade olarak bulunduğu sırada (1487-1510) katırcıbaşı 

olan Lala Hamza’ya timar tevcihi ile ilgilidir.55 

Defterde sureti bulunan bazı kayıtlar Kanuni Sultan Süleyman’ın Saruhan’da 

sancakbeyi olarak bulunduğu zaman zarfında (1513-1520) tutulmuş olup ayrıca 

kendisinden önce Saruhan sancağı beyliği yapmış olan şehzadelerden Korkut (1483-

1502, 1511-1513), Alemşâh (1502-1503) ve Mahmud’un (1504-1507)56 buradaki 

 
52  Bazıları için bkz. Defter, s. 32/1, 283/2, 293/3, 294/1, 300/1, 373/2.  
53  Defter, s. 509/1. 
54  “Zikr olan karye[yi] pâdişâh-ı âlem-penâh vâlidelerine temlîk eylediler.” (Defter, s. 373/1). 
55  Defter, s. 829/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 49). 
56  Parantez içerisindeki tarihler şehzadelerin Saruhan’da sancakbeyi olarak bulundukları yıllara işaret 

etmektedir. Bkz. Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsı (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013), 

s. 29-31; Emecen, “Korkut, Şehzade”, DİA, C. XXVI, s. 205. 
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idareciliklerine atıf yapan kayıtlar da mevcuttur. Vaktiyle II. Bayezid’in isimleri 

zikredilen oğullarının maiyetinde bulunan ve defterdeki kayıtlara göre 1518-1520 

tarihleri arasında hala Saruhan’da timar tasarruf eden kimselerden, efendilerinin 

ölmesinin üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen kayıtlarda “merdüm-i Sultân 

Korkud” (s. 46/1, Şehzade Korkut’un adamları[ndan]) ve “ser-zağarcıyân-ı merhûm 

Sultân Alemşâh” (s. 45/3, merhum Şehzade Alemşâh’ın zağarcıbaşısı) şeklinde 

bahsedilmesi ilginçtir. Şehzadelerin maiyetinde bulunan kimseler ve bunlarla alakalı 

defterden istihraç edilen bilgiler EK-IV’te liste hâlinde verilmiştir. 

Şehzade Süleyman’ın Saruhan sancağındaki idarî tasarruflarıyla alakalı bilgiler 

ihtiva eden dört adet kayıt tesbit edilmiştir. Bunların ilkinde kale muhafazasında ihmali 

görülen ve sarhoş vaziyette dışarıda yatıp kale kapısını da açık bıraktığı için kale halkının 

kendisinden şikâyetçi olduğu bir dizdarın durumu söz konusu edilmektedir. Tarhaniyan 

kadısı şikâyeti Şehzade Süleyman’a arz etmiş, Şehzade de bu vazifeyi kendi maiyetindeki 

müteferrikalardan Yunus’a tevcih etmiştir.57 Bir diğer kayıt da aynı şekilde görevini 

lâyıkıyla yapmayan bir dizdar ile alakalı olup Süleyman meselenin kendisine intikal 

ettirilmesi üzerine mahlul kalan bu vazifeyi vaktiyle babasının sancakbeyi olarak 

bulunduğu ve kendisinin de çocukluğunun geçtiği Trabzon’da daha evvel dizdarlık 

yapmış olan eski bir “emekdâr”ına tevcih etmiştir.58 Tesbit edilen üçüncü kayıtta ise 

mektupla Şehzade’ye arzda bulunarak eski timarını elde etmek isteyen bir timar sahibinin 

talebinin kabul edildiği görülmektedir (s. 7/1).  

 
57  Defter, s. 3/1. Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 1. 
58  Defter, s. 3/3. Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 2. 



22 

 

Zikredilen kayıtların sonuncusu yine bir dizdar ile alakalı olup bu defa şikâyette 

bulunan Şehzade Süleyman’ın bizzat kendisidir. Mezkûr dizdar hakkında Şehzade 

“Kendü ve oğlı niçe şenâ‘atler idüp bu diyâr anlardan tahlîs olunmaludur ve eski sâhibi 

Kosovalu Hamza yarar kimesne[dü]r, bu diyâr halkı andan râzî ve şâkirlerdür.” şeklinde 

şikâyette bulunarak bu dizdarlığın tekrar eski sahibine verilmesini sağlamıştır. Bununla 

beraber, bu kaydın altına bir sene sonra düşülen bir şerhten anlaşıldığına göre 

Şehzade’nin kendisi hakkında müsbet kanaate sahip olduğu Hamza da tıpkı selefi gibi 

“şenâ‘at” ehli olduğuna dair şikâyetler sebebiyle azledilerek dizdarlık görevi bir 

başkasına tevcih edilmiştir.59 Bunlar Şehzade’nin Saruhan sancağı dahilindeki idarî 

tasarruflarına dair kayıtlar olup defterin muhtelif kısımlarında da şehzadeliği döneminde 

kendi iltimasıyla başka sancaklarda yapılan tevcihlere ait kayıtlara rastlanmıştır.60 Timar 

ve vazife tevcihleriyle alakalı olan bu kararların Şehzade’nin arzı ve Osmanlı merkezinin 

tasvibiyle tahakkuk ettiği hatırda tutulmalıdır. Bu husus ilgili kayıtlarda geçen “Dergâh-

ı Mu‘allâ’dan berât içün tezkire virildi.” (s. 3/1) ve “defter-i hâkānî gelicek tezkiresi 

tashîh ve makbûl oldukdan sonra berât-ı hümâyûn ala.” (s. 3/3) gibi ifadelerden 

anlaşılmaktadır. 

b. Saray Vazifelileri 

Sarayda ve divanda vazife yapan kimselere ait defterde birçok kayıt bulunmaktadır. 

Bunlara çavuşlar,61 kapıcıbaşılar (s. 54/1), silahdarlar (s. 246/1, 553/1), kâtipler (s. 310/1, 

 
59  Defter, s. 17/3. 
60  Mesela Kestel’de (Aydın) Şehzade’nin iltimas ricasıyla yapılan bir timar tevcihi için bkz. Defter, s. 

82/3; Keza Hızırbey-ili Nahiyesi’nde (Bolu) Şehzade’nin iltimasıyla yapılan bir timar tevcihi için bkz. 

s. 394/2.  
61  Defterde kayıtları bulunan çok sayıdaki Dergâh-ı Âlî çavuşlarından bazıları için bkz. Defter, s. 155/2, 

194/2, 219/2, 319/2, 321/2, 325, 338/2, 338/3, 339/1, 342/1, 349/3, 357/2, 361/2, 370/1, 372/2, 372/3, 

375/2, 376/1, 377, 378/2, 378/3, 380/1, 383/1, 383/2, 408/1, 408/2, 415/1, 546/2, 553/3, 554/1, 578/2, 

609/2, 617/2. 
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368/1, 732/1), tabipler (s. 321/1), cerrahbaşılar (s. 717/1), saksoncubaşılar (s. 151/1), 

doğancılar (s. 193/2, 196/1, 196/2, 221/1, 221/2, 348/1, 374/3, 583/3, 599/1, 613/1), 

çakırcılar (s. 382/1), mirahurlar (s. 667), mücellitler (s. 23/1), kuyumcular (s. 476/1), 

körükçüler (s. 24/2), kazancılar (s. 24/3), çeşnigirler (s. 789/1), saraçlar (s. 234/3) vb. 

misal olarak verilebilir. 

c. Osmanlı İdarecileri ve Bürokrasideki Önemli Şahıslar  

Defterde Anadolu beylerbeyi, Hazîne-i Âmire defterdarı, timar defterdarı, çavuşlar 

kethüdası, azeban ağası, yeniçeriler kethüdası ve acemi oğlanları ağası gibi Osmanlı idarî 

teşkilâtındaki ve bürokrasideki önemli vazifelilerin tasarruf ettikleri timarların kayıtları 

bulunmaktadır. Bunlardan tesbit edilebilenler EK-III’te listelenmiştir. 

d. Sancakbeyleri ve Sancaklardaki Sair Vazifeliler 

Defterde bulunan sancakbeyleri ile yaya ve müsellem beylerine ait tayin kayıtları ve 

bunların tasarruf ettikleri zeamet ve hâslar EK-II’de liste hâlinde sunulmuştur. Bu 

kayıtların tahlilinden hasıl olan netice sancakbeylerinin umumiyetle daha evvel 

sancakbeyliği yapmış olan yahut hâlihazırda sancakbeyi olarak görev yapan kimselerden 

seçildiği, çoğunlukla bir yıl kadar görev yaptıkları ve bunlara tevcih edilen timar 

miktarının -incelediğimiz defterdeki kayıtlar söz konusu olduğunda- 200.000 ilâ 400.000 

akçe arasında değiştiğidir. Piyade ve müsellem sancaklarının beyleri ise on binlerle ifade 

edilebilecek miktarlarda daha düşük gelirli timarları tasarruf etmekte idiler. Yaya ve 

müsellem beyleri zaman zaman zaimlerden de tayin edilebilmekteydi.  
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Defterde ayrıca sancaklarda çeşitli hizmetleri yerine getiren kâtipler (s. 153/3, 192/1, 

276/1, 300/3, 507/1, 520/1, 722/1, 725/1), il yazıcıları (s. 328) ve asesbaşıları (s. 72/4) 

gibi kimselere ait kayıtlar da bulunmaktadır. 

e. Askerî Timarlar 

Timar tevcih defterlerinde yer alan tezkire suretlerinin büyük bir kısmını timarlı 

sipahilere ait tevcih kayıtları teşkil etmektedir. İlâveten yeniçeriler,62 alaybeyleri,63 

seraskerler,64 çerisürücüler65 ve sekbanbaşıları (s. 47/1) ile dizdarlar ve hisar erenleri gibi 

askerî hizmetlerde bulunan diğer vazifelilere ait kayıtlar da yer almaktadır.  

Askerî hizmet ifa eden timar sahipleri arasında dizdarlar ilginç bir zümre olarak 

dikkat çekmektedir. Defterde dizdarlar ve hisar erlerinin işledikleri suçlar sebebiyle 

vazifelerinden azledilip timarlarının ellerinden alındığına dair çok sayıda kayıt 

bulunmaktadır. Kayıtlarda bunların işledikleri belirtilen suçlardan bazıları kale 

muhafazasında ihmal göstermek, kaleye hariçten adam sokmak, kaleden dışarı mahpus 

kaçırmak, kaleyi tahrip etmek, hırsızlık yapmak, zina etmek, idaresi altındaki hisar 

erenlerinin timarlarını ellerinden almak ve evrakta sahtecilik yapmak vb. şeklinde 

 
62  Defterde yeniçerilerle alakalı olan bazı tevcih kayıtları için bkz. Defter, s. 5/1, 8/1, 18/2 (yeniçeriler 

kethüdası), 26/2, 39/3, 115/1, 116/1, 125/3, 156/2, 189/3, 195/1, 202/3, 206/2, 212/3, 228/1, 235/2, 

236/1, 253/3, 257/3 (yeniçeri ağası), 280, 282/2, 282/3, 283/2, 286/3, 292/2, 293/2, 293/4, 296/4, 297/2, 

301/4, 307/1, 308/1, 314/2, 324/3, 356/4, 364/1, 388/1, 411/1, 411/2, 548 (yeniçeriler kethüdası), 556/3, 

602/2, 609/1, 687/1, 752/1.  
63  Alaybeylerine ait bazı kayıtlar için bkz. Defter, s. 86/1, 369/3, 415/2, 475/3, 605/1, 639/1, 666/3, 668/1, 

681/3, 698/1. 
64  Seraskerlere yapılan tevcihat hakkındaki bazı kayıtlar için bkz. Defter, s. 39/3, 40/2, 40/3, 46/2, 54/3, 

74/2, 76/3, 81/3, 108/4, 117/2, 134/3, 142/2, 151/2, 185/3, 217/3, 218/2, 230/1, 232/3, 241/2, 246/2, 

249/1, 249/4, 323/2, 330/1, 330/2, 336/2, 336/3, 338/1, 339/3, 340/3, 346/2, 347/3, 348/2, 351/2, 353/1, 

353/2, 356/1, 360/1, 363/3, 364/2, 371/1, 398/2, 405/3, 425/1, 468/1, 480/1, 517/3, 539/3, 557/2, 559/1, 

583/3, 597/1, 602/1, 609/1, 627/2, 666/2, 679/2, 679/3, 682/1, 687/3, 694/2, 701/3, 715/1, 717/2, 786/3, 

787/2, 791/1, 800/1, 801/2, 815/1, 819/1, 821/1, 834/2. 
65  Bazıları için bkz. Defter, s. 45/1, 45/2, 72/2, 220/1 (çerisürücüler kethüdası), 227/1, 331/4, 341/2, 396/2, 

406/3, 410/2, 482/3, 606/1, 612/1, 672/1, 695/2, 699/2. 
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sıralanabilir.66 Bu kayıtlardan taşradaki dizdarların büyük bir kısmının kendi başlarına 

buyruk, merkezî otoriteden bağımsız ve keyfî bir şekilde hareket etme temayülünde 

oldukları anlaşılmaktadır. Mesela Eğrigöz Kalesi dizdarı Seydi Ali’nin dizdarlığa 

getirildikten sonra kaleye yalnızca bir kere uğrayıp vazifesini ifa etmemesi, durumu 

soruşturan görevlilerle “Ben yurdumı koyup anda varmazın. Kime virürlerse virsünler!” 

şeklinde olmayacak bir üslupla konuşması (s. 183/1), aynı şekilde Yenice Kalesi dizdarı 

Mustafa’nın da kale muhafazasıyla ilgilenmeyip koyun sağımı mevsiminde koyunlarının 

yanına taşraya gitmesi ve kaleye üç ay boyunca uğramaması (s. 333/1) zikredilen bu keyfî 

hareket tarzına örnek olarak verilebilir. Bu iki kayıtta bahsedilen dizdarların görev 

yaptıkları yerin ahalisinden oldukları anlaşılmakta olup serbest hayat tarzları ve 

hayvancılıkla alakaları sebebiyle konargöçer Türkmenlere mensup olmaları ihtimal 

dahilindedir.  

f. Sivil Timarlar 

Defterde askerî bir hizmet ifa etmeyen timar sahiplerine zağarcıbaşılar (s. 45/4), bazı 

paşaların maiyetinde kapıcıbaşılık yapanlar (s. 175/2, 239/4), tabipler (s. 706/1), neccarlar 

(s. 721/2), kasaplar (s. 707/3), mirahurlar (s. 287/2), terziler (s. 832/2), şarâbdârlar (s. 

832/2) misal olarak verilebilir. Sancak ve kazalarda kazaî ve manevî görevleri yerine 

getiren kadılar, imamlar ve müezzinlerle alakalı bazı timar tevcih defterlerinde kayıtlar 

yer almakta ise de incelediğimiz defterde bu zümrelere ait bir kayda tesadüf 

edilememiştir. 

 
66  Defter, s. 3/1, 3/3, 183/1, 231/2, 252/1, 333/1, 522/1, 707/3, 708/2, 708/5, 714/3 (231/2 hariç diğer 

kayıtların metinleri için bkz. EK-I). 
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D.  DEFTERE GÖRE TİMAR TEVCİH USULÜ VE TEVCİH 

MUAMELELERİNE DAİR NOTLAR 

1. Timar Tevcih Muamelelerine Dair Bazı Notlar 

Defterdeki bazı kayıtlardan, bunların üzerine düşülen şerhlerden ve satır aralarından timar 

tevcih muamelelerine dair bilgiler elde edilebilmektedir. İncelediğimiz defterde dikkat 

çeken bazı hususlar tevcih muamelesinin safhaları üzerinden sırayla şu şekilde 

açıklanabilir: Yukarıda da işaret edildiği gibi bir timarın tevcihi için öncelikle timara talip 

olan kişinin tâbi olduğu alaybeyi, sancakbeyi yahut beylerbeyinin Dîvân-ı Hümâyûn’a 

arzda bulunması gerekmekteydi. Kanuni’nin Saruhan’da bulunduğu sırada sancağın 

idarecisi olması dolayısıyla timar tevcihi için kendisine müracaatta bulunulduğu da 

görülmektedir (s. 7/1).  

Taşradan gönderilen arzda söz konusu edilen mesele, merkezde muhafaza edilen 

defterlerdeki (“defter-i şâhî” s. 68/1) bilgilerle mukayese edilerek tahkik edilmekte ve 

arzdaki bilgilerin merkezdeki kayıtlarla örtüşmesi yahut tenakuz hâlinde olması 

durumuna hazırlanan tahvil hükümlerinde “mukayyed olmağın” veya “muhâlefeti 

olmağın” şeklinde işaret edilmekteydi.67 Defterlerden tesbit edilemeyen hususların bazı 

kalemlerin âmirlerine danışılarak çözüldüğü dikkat çekmektedir. Mesela Mısır Seferi’ne 

katılıp katılmadığı defterlerden anlaşılamayan bazı kimseler hakkında Mevkufatçı 

Mehmed Çelebi’nin şakirdlerinden bilgi alındığı ve kayıtların buna göre hazırlandığı 

 
67  Bazı örnekler için bkz. “Ba‘zı tezkireler göndermişsiz, târîhleri kānûna muhâlif olmağın buyurdum 

ki...” (s. 491/2), “ze‘âmetin defter-i cedîdden muhâlefeti olmağın” (s. 800/2), “Anadolı 

beğlerbeğisinden gelen defterde mukayyed olmağın...” (s. 671), “Mezkûr Balı bendenüzün berâtı zâyi‘ 

olup ve ze‘âmeti Defter-i Hâkānî’de üzerinde mukayyed olmağın tecdîd-i berât içün tezkire virilüp arz 

olundı.” (s. 304/3). 
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“Anadolı mevkūfâtçı[sı] Mehemmed Çelebi’nin şâkirdi didüği gibi yazıldı.” şeklindeki 

ifadelerden anlaşılmaktadır.68 

Timar tevcihi için verilen arzın kabul edilmesinin ne şekilde tahakkuk ettiği 

kayıtlarda umumiyetle belirtilmemekte ve “arz olunup arz olundukda kabûl olunup 

berât-ı hümâyûn sadaka olunmak içün tezkire virildi.” şeklinde genel ifadeler 

kullanılmaktadır (s. 422/1). Maamafih arzların kabul edilmesi hakkında bazı kayıtlarda 

teferruata girildiği, hatta padişahın doğrudan müdahale ettiği durumların kayıt altına 

alındığı dikkat çekmektedir. Mesela bir kayıtta timar talebinde bulunan bir kişinin 

talebinin padişah tarafından münasip görüldüğü ve bunun kapıcıbaşı tarafından Dîvân-ı 

Hümâyûn’da meseleyi görüşen paşalara bildirildiği vurgulanmıştır.69 

Kayıtlara bakılacak olursa timar sahiplerinin tezkire alırken ödedikleri “resm-i 

tezkire” hususunda kendilerine kolaylık gösterildiği söylenebilir. Dîvân-ı Hümâyûn ve 

saray vazifelileri resm-i tezkireden muaf oldukları70 gibi, tâbi oldukları beylerbeyinden 

tezkire alıp bilahare yeni bir tezkire almak için Dîvân’a başvuranlardan da tekrar resm-i 

tezkire istenmemekteydi.71 Genel itibariyle timar sahibi, tezkiresinin suretinin timar 

tevcih defterine kaydedilmesinin ardından kendisine verilen berat ile resmen timarını 

 
68  “Mezkûr tezkire içün Mısırlu defterinde bulunmadı diyü Anadolı mevkūfâtçı[sı] Mehemmed Çelebi’nin 

şâkirdi didüği gibi yazıldı.” (Defter, s. 516/1). Aynı minvalde başka bir kayıt için bkz. “Mezkûr Mısır’da 

kalmamışdur diyü Mevkūfâtçı Mehemmed Çelebi şâkirdi gelüp haber virdi ve hem tezkire üzerine 

yazmış.” (s. 124/1). 
69  “İşbu tîmâr içün kapucılar kethudâsı Ya‘kūb Beğ Dîvân-ı Âlî’de paşayân-ı izâm hazretlerine gelüp bu 

tîmâr bu kişinün yurdıymış, yine buna virilsün, el-ân sâhibi olana âhar bedel çıkarılsun diyü pâdişâh-ı 

âlem-penâh hazretleri şöyle emr eyledi didüği ecilden mezkûr tîmâr müşârun-ileyh Ca‘fer’e virildi.” (s. 

347/3, bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 24). 
70  Birkaç örnek için bkz. “Dergâh-ı Mu‘allâ hizmetkârı olmağın resm-i tezkiresi afv olundı.” (Defter, s. 

153/3), “Dergâh-ı Mu‘allâ’da hizmetde olmağın resm-i tezkireleri alınmadı.” (s. 725). 
71  Mesela bkz. “Mezkûr beğlerbeğiden tezkire getürüp anda resm alınmağın bu tezkiresinden resm 

alınmadı.” (Defter, s. 485/1). “Mezkûr Kâtib Sinân Anadolı beğlerbeğisinden tezkire getürüp makbûl 

olmayup ve andan resm alınmağın bu tezkirenün resmi afv olundı. Be-emr-i paşayân-ı izâm.” (s. 507/1). 

“Mukaddemâ resm-i tezkiresi alınmağın bu def‘a alınmadı.” (s. 715/2). 
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tasarruf etmeye başlayabilirdi. Bununla beraber, zaman zaman sadece tezkire ile timara 

mutasarrıf olanlar da mevcuttu. Mesela bürokrasinin seferde olması dolayısıyla bazı 

kimselerin sonradan berat almak üzere tezkire ile timar tasarruf etmelerine müsaade 

edildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır.72  

Trabzon gibi merkeze uzak bazı sancaklarda timar sahiplerinin beylerbeyi beratıyla 

timar tasarruf ettiklerine dair kayıtlar bulunmaktadır.73 Bu sebeple defterin bilhassa 

Trabzon sancağına ayrılan kısmında timar erbâbının timarını padişah beratıyla mı 

beylerbeyi beratıyla mı tasarruf ettiği hususunun vurgulandığı dikkat çekmektedir 

(mesela bkz. s. 806/1). Son olarak timar sahibinin timarını tasarruf etmeye başladıktan 

sonra meydana gelen gelişmeler üzerine vuku bulan şikâyetleri ve berat yeniletme gibi 

talepleri için zaman zaman İstanbul’a geldiği de belirtilmelidir (mesela bkz. s. 128/2, 

366/1, 646). 

2. Gelir Cinslerine Göre Muhteva Değerlendirmesi (Timar – Zeamet – Hâs) 

Timar gelirlerinin 20.000 akçeye kadar olanlarının “tîmâr”, 100.000 akçeye kadar 

“ze‘âmet” ve bundan yukarısının da “hâs” şeklinde tesmiye edilmesi yerleşmiş bir bilgi 

olarak kabul görmekle beraber erken tarihli kayıtlarda bu şekilde keskin bir ayrımın 

bulunmadığı ifade edilmelidir. İncelediğimiz defterde de 20.000 akçeden aşağı miktarda 

olduğu hâlde zeamet olarak kaydedilen timarlara rastlanmaktadır. Mesela 10.000 akçelik, 

 
72  “Zikr olan tîmâra mezbûr Mehemmed tezkire ile mutasarrıf olup hizmet ide, sonra defter-i hâkānî 

gelicek berât ide...” (Defter, s. 707/3, bu kaydın metni için bkz EK-I, nr. 39), “Zikr olan tîmâra mezbûr 

tezkire ile mutasarrıf olup hizmet ide, sonra defter-i hâkānî gelicek berât ide...” (s. 708/2, bu kaydın 

metni için bkz. EK-I, nr. 40). Yine aynı şekilde uzun süre devam eden seferler sebebiyle bir türlü berat 

alamayan kişilerin durumu da buna benzetilebilir: “Ol vakitden berü seferler vâki‘ olmağın berât almak 

müyesser olmamış.” (s. 790). 
73  Ferhad Paşa beratıyla: Defter, s. 673/2, 673/4; Bıyıklı Mehmed Paşa beratıyla: s. 795/3, 796/3, 801/2, 

803/3, 805/2, 809/2, 810/1; “Livâ-i Bayburd’da ebnâ-i sipâhiyândan Mehemmed Paşa berâtıyla” (s. 

838/3, 844/3). Ayrıca bkz. s. 792. 
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hatta 7547 akçelik gelirlere sahip bazı kimselerin dirliklerinin zeamet ismiyle 

kaydedildiği dikkat çekmektedir.74 H. İnalcık, bu döneme ait kayıtlarda görülen bu tarz 

belirsiz tanımlamaların Defter-i Hakani’deki kâtiplerin tasarrufuna yani bir timarı deftere 

ne şekilde kaydettiklerine bağlı olduğu kanaatindedir.75 Nitekim Aydın yaya sancağı beyi 

Serrâc Ali Bey’in tasarruf ettiği 85.000 akçelik dirliğin incelediğimiz defterin bir yerinde 

“tîmâr”, bir başka yerinde ise “ze‘âmet” şeklinde kaydedilmesi de bu şekilde mütalaa 

edilebilir (krş. s. 86/2 ve 99/2). Maamafih bazı zeametlerin bu şekilde düşük gelirli 

olmasının bunlara esas olan hisselerin dağınık bir şekilde verilmesiyle alakalı olma 

ihtimali de unutulmamalıdır.76  

Defterde bulunan bazı kayıtlar zeametlerin alt sınırının 20.000 akçe ile tahdid 

edilmesinin tam da defterin tanzim edildiği döneme rastladığını göstermesi bakımından 

oldukça dikkat çekicidir. Defterde geçen “Hâliyâ hükm-i şerîf vârid olup mazmûnında 

yiğirmi binden aşağa ze‘âmet olmasun diyü emr olunmağın” (s. 147/1) ve “min-ba‘d 

yiğirmi binden aşağa ze‘âmet olmasun diyü emr olunmağın” (s. 694/1) gibi ifadelerdeki 

“hâliyâ” ve “min-ba‘d” ibareleri bu kayıtların tutulduğu 1519-1520 dolaylarında ısdâr 

edilen bir ferman ile zeametlerin alt sınırının 20.000 akçe olarak tayin edildiğini ve timar 

ile zeamet ayrımının bu sıralarda netleşmeye başladığını düşündürmektedir. Bu emir 

üzerine 20.000 akçe altındaki bazı zeametlerin statüsünün timara tahvil edildiğine dair 

 
74  20.000 akçe altındaki zeametlere birkaç örnek için bkz. Defter, s. 61/3, 108/2, 193/3, 274/3, 817/1. 
75  Halil İnalcık, “Osmanlı Timar Rejimi ve Sipahi Ordusu”, Türk Kültürü, sy. 118 (1972), s. 140.  
76  Bu durumun Manisa’daki zeamet sahipleri bakımından örneklendiği şu tesbite bkz. “...bâzı zeâmet 

sâhiblerinin gelir kaynaklarının tamâmının Manisa kazâsı veya Saruhan sancağında bulunmadığı, gelir 

yekûnunun düşük olmasından anlaşılmaktadır. Umûmiyetle, küçük tîmârlarda olduğu gibi, prensip 

itibariyle, büyük tîmârlarda da gelir kaynaklarının, dirlik sâhibinin “evi düzülü olduğu” yerde ve 

yakınında olmasına dikkat gösterildiği hâlde, bilhassa, XVI. asrın ikinci yarısında sipâhî sayısındaki 

artış bu tatbikatı zorlaştırmış; sâdece bir sancak içinden değil, aynı zamanda başka sancaklardan da 

dirlik sâhiblerine hisse tevcihi zarureti hâsıl olmuştur.” (Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsı, s. 282-

283). 
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kayıtlar mevcuttur. Mesela Kastamonu’da 14.000 akçelik zeamet tasarruf eden 

Mustafa’nın zeameti timara tahvil edilip beratı yenilenmiştir.77 

3. Tevcih, Azil ve Feragat Sebepleri 

Timar tevcih defterlerindeki kayıtlarda bir timarın ne sebeple tevcih edildiği ve ne sebeple 

timarın geri alındığı ile alakalı açıklamalar bulmak mümkündür. Bununla beraber, 

defterlerde timar sahibinden timarının geri alınmasının sebepleri sıklıkla belirtilirken 

timar tevcihine sebep olan durumların her zaman tebarüz ettirilmediği dikkat 

çekmektedir.78 Aşağıda timar tevcihi, timarın geri alınması ve timar sahibinin timarından 

feragat etmesi meseleleri incelediğimiz defter üzerinden örneklendirilecektir.   

Tevcih Sebepleri 

a. Liyakat Sahibi Olmak 

Tevcih kayıtlarında bir kimsenin timar almaya lâyık ve ehil olmasının vurgulandığı 

görülmektedir. Mesela defterde “müstahıkk-ı inâyet ve yarar yiğit olmağın” (s. 12/1), 

“emekdâr, yarar ve mahall-i himmet kimesnedür” (s. 811/2), “yarar yiğit olmağın” (s. 

828/1), “yarar ve yoldaş kimesnedür” (s. 837/4), “yararca yiğitler olup mahall-i himmet 

ve sezâvâr-ı inâyet [ve] vâcibü’r-ri‘âye kimesneler olmağın” (s. 845/1) ve “deryâ 

ahvâlinden habîrdür ve yarar yoldaşdur” (s. 833/2) gibi benzer şekillerde çokça tekrar 

eden ifadelerle timar sahibinin kendisine tevcih edilen timarı tasarruf etmeye hakkı 

olduğu belirtilmiştir.  

 

 
77  Defter, s. 694/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 38). Zeametlerin alt sınırının 20.000 akçe olduğunu 

vurgulayan diğer kayıtlar için bkz. s. 147/1, 692/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 36), 698/1. 
78  Beldiceanu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, s. 66. 
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b. Sefere İştirak 

Bir sipahi sefere iştirak ederek timarı yoksa timar elde edebilir yahut mevcut timarının 

gelirinin artmasını (“terakki”) temin edebilirdi. Defterde sefere katılmaları sebebiyle 

timar elde eden ve gelirine terakki yapılan çok sayıda kimseye ait kayıt bulunmaktadır.79 

Kayıtlarda bu kişilerin seferde başarı göstermelerinden “Mısır muhârebelerinde gereği 

gibi yoldaşlığı zâhir olmağın” (s. 176/3) şeklindeki ifadelerle bahsedilmektedir.    

c. Önemli Bir Kimsenin Ailesine Mensup Olmak Yahut İstimalet Siyaseti İcabı 

Timar Almak 

Devlet kademelerinde vazife yapan bir idarecinin yahut tanınmış birinin ailesine mensup 

olmak, bir kimse için timar tahsis edilmesini kolaylaştıran sebeplerdendir. Kendilerine 

timar tevcih edilmesinin öncelikli sebebinin bu olduğu kesin olmamakla birlikte 

incelediğimiz defterde bu gibi tanınmış kimselerin oğullarına yapılan timar tevcih 

kayıtlarına rastlanmıştır. Meşhur âlim Ali Kuşçu’nun (ö. 1474) oğlu Abdürrahim’e80 ve 

Fatih’in vezirlerinden Zağanos Paşa’nın (ö. 1464[?]) oğlu Mehmed’e zeamet tevcih 

edilmesi81 ile alakalı kayıtlar buna misal olarak verilebilir. Kayıtlarda sancakbeyleri ile 

piyade ve müsellem beylerinin oğullarına ve kardeşlerine de zeamet tevcih edildiği dikkat 

çekmektedir. Mesela Aydın’da timar tasarruf eden Ali’nin “Aydın sancağı beği 

Mehemmed Beğ’ün ana bir karındaşı” olduğunun vurgulanması (s. 90/1) bu bakımdan 

anlamlıdır. Trabzon sancakbeyi İskender Bey’in oğlu Rüstem de Of’ta zeamet tasarruf 

 
79  Mesela Mısır Seferi ile alakalı olanlardan bazıları için bkz. Defter, s. 179-180, 189/3, 199/2, 199/3.  
80  Defter, s. 693/3 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 37). Ali Kuşçu’nun bu isimde bir oğlu olup 

olmadığını devrin kaynaklarından tahkik edemedik. Derviş Çelebi isimli bir oğlu için bkz. İlhan Gök, 

“Atatürk Kitaplığı, MC.O.071 numaralı 909-933/1503-1527 Tarihli İn‘amât Defteri, Transkripsiyon-

Değerlendirme” (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü, 2014), s. 122. 
81  Defter, s. 539/2 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 35). 
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etmekteydi. İlgili kayıtta Rüstem’in nüfuzunu kötüye kullanarak ahaliye zulmettiği ve 

gayrımüslim kadınlara sarkıntılık ettiğine dair şikâyetlerin çıkması üzerine zeametinin 

elinden alındığı belirtilmiştir.82 Aynı şekilde yaya sancağı beyi oğullarına timar tevcih 

edilmesinin teamül hâline geldiği de kayıtlarda yer alan “Bunun emsâli yaya sancağı beği 

oğullarına ne denlü tîmâr olunugelmiş ise düşenden bunlara dahı ol mikdâr tîmâr idesiz 

diyü emr olunmağın...”83 şeklindeki ifadelerden ve bu kimselere de babalarına verildiği 

gibi yaya sancağı beyliği verilmesinden84 anlaşılmaktadır. 

Defterde Osmanlıların istimalet politikaları icabı ele geçirdikleri memleketlerin 

hükümdar ailelerinden yahut ümerasından kimselere timar tahsis etmelerine dair kayıtlar 

da bulunmaktadır. Mesela Dulkadıroğulları’ndan Ahmed Bey ve Sungur Bey85 ile 

Gürcistan ümerasından Yuvani isimli bir Gürcü beyine muhtemelen bazı bölgelerin 

zaptını kolaylaştıran yardımlarından ötürü zeamet tevcih edildiği görülmektedir.86   

Azil/Timar Tasarrufunun Sona Erme Sebepleri 

a. Ölüm 

Timar sahibinin ölümü tabii olarak timarı üzerindeki tasarrufunun sona ermesi ve mahlul 

kalan timarın başkalarına intikal etmesini beraberinde getirmekteydi. Bu kimselerden 

kayıtlarda “fevt ol-”,87 “müteveffâ ol-”88 ve şayet muharebede hayatını kaybetmişse 

“şehîd ol-”89 şeklinde bahsedilmekte ve bunların ölüm haberleri umumiyetle tâbi 

 
82  Defter, s. 822/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 48). 
83  Defter, s. 307/2 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 20). 
84  Mesela bkz. Defter, s. 539/1 (Bkz. EK-II, nr. 5). 
85  Defter, s. 203/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 12). 
86  Defter, s. 803/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 46). 
87 Birkaç örnek için bkz. Defter, s. 11/1, 187/3, 204/2, 221/3, 282/2, 307/1, 307/2, 321/1, 322/1, 364/1, 

585/1. 
88  Birkaç örnek için bkz. Defter, s. 156/2, 290/4, 629/1. 
89  Bazı örnekler için bkz. Defter, s. 585/1, 786/3, 791/3, 797/2, 804/2, 813/1, 817/1.   
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oldukları alaybeyi yahut sancakbeyi tarafından merkeze bildirilmekteydi.90 Yukarıda 

işaret edildiği üzere zaman zaman bir kimsenin öldüğüne dair asılsız bir haberin merkeze 

ulaşması üzerine timarı elinden alınabilir ve hak mahrumiyeti hâsıl olabilirdi. Bu gibi 

durumlarda yapılan tahkikattan sonra timarın yine eski sahibine iade edildiğine dair 

defterde kayıtlar bulunmaktadır (bkz. s. 204/2). 

b. Sefere Katılmamak 

Sefere iştirak etmek timar ve terakki elde etmek için bir fırsat olduğu gibi sefere 

katılmamak ve seferden firar etmek de bir kimsenin timarının elinden alınmasında tesiri 

bulunan başlıca sebeplerden biridir. Yukarıda seferlerle ilgili kısımda da belirtildiği gibi 

timar erbâbının sefere iştirak edip etmediği yapılan yoklamalarla tesbit edilmekte ve 

bunlar defterlere kaydedilmekteydi. Sefere katılmayan kimselerin timarlarının elinden 

alınması ile alakalı incelediğimiz defterde çok sayıda kayıt yer almaktadır.91 Bazı 

durumlarda katı bir tutum sergilenerek sefere katılmayan kişilerin timar taleplerinin 

reddedilip tezkirelerinin geri çevrildiği,92 bazen de bu kişilerin affedilerek kendilerine 

timar tevcih edildiği görülmektedir.93   

 

 

 
90  “Fevt oldı diyü alaybeği bildürmeğin...” (Defter, s. 289/1); “Mezkûr içün Teke sancağı beği Mısır’da 

fevt  oldı diyü bildürmeğin...” (Defter, s. 505/2). 
91  Bunlardan bazıları ve kullanılan ifadeler için bkz. “sefere gelmeyüp mahlûl olmağın...” (s. 94/4), 

“hizmet-i pâdişâhîde olmayup...” (s. 796/2), “hizmetde olmayup üç yıldan berü sefer-i hümâyûna gelmiş 

kimesne değüldür...” (s. 797/1). Ayrıca bkz. Defter, s. 107/2, 301/1, 307/2, 506/2, 669/3, 672/3, 828/1, 

830/1, 838/2. 
92  Mesela bkz. “Mezkûr Şâm Seferi’nde bulunmadı diyü tezkire gelürse makbûl olmaya diyü hükm-i şerîf 

virilmişdür.” (Defter, s. 310/2). 
93  Birkaç örnek için bkz. “Şâm’dan gaybet itdi diyü ma‘zûl olan Mustafâ kulunuzun günâhı afv olunup...” 

(Defter, s. 111/4), “seferden gaybet itdi diyü ma‘zûl olan İbrâhîm kulunuzun cerîmesi afv olunmağın...” 

(s. 194/1), “seferden gaybet eyledi diyü ma‘zûl olup günâhı afv olunan Osmân...” (s. 463/2). 
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c. Timarı İşlememek 

Timar sahibinin timarını işlemeyip bırakması da vazifeden azline ve timarını 

kaybetmesine sebep olabilmekteydi. Defterde “şenletmeğe kādir olmaduğı ecilden” (s. 

833/1) ve “Bir yıldan ziyâdedür ki tîmârın koyup gidüp hizmet-i pâdişâhîde değüldür.” 

(s. 835/2) şeklindeki ifadelerle timarı elinden alınan kimselerden bahsedilen kayıtlar 

bulunmaktadır. 

d. Suç İşlemek ve Vazifeyi Kötüye Kullanmak 

Timar erbâbından suç işleyenler, haklarında şikâyet bulunması durumunda yapılan 

tahkikatın ardından vazifeden azledilebilmekteydi. Defterde işledikleri suçlar sebebiyle 

timarı elinden alınan çok sayıda kimseye ait kayıt mevcuttur. Bunlar arasında cinayet (s. 

835/1, 842/2), zina (s. 842/1), reayaya zulüm (s. 844/3) gibi suçları irtikâb etmeleri 

dolayısıyla timarları ellerinden alınan kişilere rastlanmıştır. Defterde bilhassa dizdarlar 

ve kalelerde görev yapan diğer vazifelilerle alakalı kayıtlarda bu şekilde adı suça karışıp 

vazifeden azledilen pek çok kimseden bahsedilmektedir. Kale muhafazasında ihmali 

görülen, kaleye hariçten adam sokan, kaleden dışarı mahpus kaçıran, kaleyi tahrip eden, 

hırsızlık yapan, zina eden, idaresi altındaki hisar erenlerinin timarlarını ellerinden alan ve 

evrakta sahtecilik yapan dizdarların ve kalelerde görev yapan sair kimselerin suçlarının 

tesbit edilip vazifeden azledildikleri görülmektedir.94  

e. Liyakatsizlik 

Defterde liyakat sahibi olmadığı ve verilen vazifeyi istenilen şekilde ifa edemediği için 

timarı elinden alınan kimselere ait kayıtlar yer almaktadır. Bu gibi kimselerin durumuna 

 
94  Ayrıca bkz. bu çalışmada “Timar Tevcih Edilen Şahıslar ve Timar Karşılığı Deruhde Edilen Vazifeler” 

başlığının “e” maddesi. 
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işaret etmek üzere umumiyetle “nâ-ehil”, “bî-haber” ve “hizmete kādir değüldür” gibi 

ifadelerin kullanıldığı ve vazifeden azledilip yerlerine söz konusu işi yapabilecek kişilerin 

getirildiği görülmektedir.95 Maamafih liyakatin ve liyakatsizliğin bir vazifeye tayin 

edilmede ve azledilmede umulanın aksine her zaman için belirleyici olmadığı, bazen bir 

işe ehil olmadığı tevcih kaydında belirtilen kimselere bile timar verildiği bir vâkıadır. 

Mesela Trabzon’da kaptan olan İskender’in liyakatsizliği sebebiyle yerine işin ehli olan 

Mustafa’nın getirilmesi fakat İskender’in bilahare vazifesine iade edilmesi96 bu gibi 

durumlara bir misal olarak verilebilir.  

f. Sebep Gösterilmeksizin Timarın Geri Alınması 

Bazı kayıtlarda bir sebep gösterilmeksizin bir kimsenin timarının elinden alındığı ve bu 

hususun “bilâ-sebeb” ifadesiyle belirtildiği görülmektedir.97 Bu durumu “otoritelerinin 

canlarının öyle istemesi” sebebiyle “Osmanlı merkezi tamamen keyfine kalmış bir şekilde 

ve hiçbir neden göstermeden bile timarı geri alabilirdi” 98 şeklinde yorumlamak isabetli 

gözükmemektedir. Defterdeki bu tür kayıtlar incelendiğinde timarı elinden alınan bir 

kişinin vazifeden azlini icap ettiren bir hareketi olmasa bile bunun merkezî idare 

tarafından bir maksada matuf olarak yapıldığı, yani en azından idareciler açısından geçerli 

bir sebebi olduğu anlaşılmaktadır. Mesela 45.000 akçe ile Karesi’nin yaya sancağının 

beyi olan Mahmud Bey “bilâ-sebeb” azledilmiş ve yerine o sırada kendisine 50.000 

akçelik geliri olan bir timarın tevcih edilmesi emredilmiş olan Kasım Bey geliri bu 

 
95  Bazı örnekler için bkz. “Efrenc beği oğlı İskender içün aslâ ve kat‘â deniz ahvâlinden ve kapudanlık 

ilminden haberi olmayup ve Tarabuzon bahrîleri ve sâyir halkıyla dahi zindegânî eyleyüp nâ-ehil 

kimesnedür diyü sancağı beği İskender arz eyleyüp...” (Defter, s. 814/1), “deryâ ilminde ve kapudanlık 

ahvâlinden bî-haberdür diyü girü eski sâhibine...” (s. 827/3), “seraskerliğe kādir olmamağın...” (829/3), 

“yoldaşları ile zindegânîsi olmayup cümlesi kendüden müştekîlerdür ve hem hizmete dahi kādir 

değüldür...” (s. 838/1). 
96  Defter, s. 814/1 (Kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 47). 
97  Mesela bkz. Defter, s. 147/3, 370/2. 
98  Beldiceanu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, s. 66, 70. 
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miktara tamamlanmak üzere getirilmiştir. Bilahare, Kasım Bey’in kendisi için daha 

uygun görülen Saruhan yaya sancağı beyliğine tayin edilmesi üzerine Mahmud Bey daha 

önce ifa ettiği vazifesine dönmüştür.99 Bu kayıttan Mahmud Bey’in sebep 

gösterilmeksizin azlinin Kasım Bey’e timar tevcih edebilmek için yapıldığı ve maksadın 

farklı bir şekilde hasıl olması üzerine tekrar vazifesine iade edildiği görülmektedir. 

Feragat 

Defterde timarından feragat edenlere dair çok sayıda kayıt yer almaktadır.100 Bunların 

birçoğunda timarından kendi isteğiyle feragat ettiğine dair “ihtiyârıyle ferâgat 

eylemeğin” (s. 204/1) şeklinde bir ifade kullanılıp bunun sebebi belirtilmemiştir. Bununla 

beraber, bazı kayıtlarda timar sahibinin kendisine tevcih edilen timarın ikamet ettiği 

yerden uzak olması dolayısıyla feragat ederek yeni bir timar arayışı içinde olduğu,101 yine 

bazı kayıtlarda yaşlanan ve seferlere iştirak edemeyen timar sahiplerinin oğulları lehine 

timarlarından feragat ettikleri kaydedilmiştir.102 

 

 

 

 

 

 
99  Defter, s. 548, 549/2. Ayrıca bkz. EK-II, nr. 18, 22. 
100  Bazıları için bkz. Defter, s. 2/2, 10/2, 147/3, 263/1, 310/1, 373/3, 471/2, 517/2, 580/3, 598/2, 836/1, 

836/2, 836/3, 844/1. 
101  Mesela bkz. “tîmârı evine ba‘îd olmağın ferâgat idüp...” (Defter, s. 207/3). Aynı minvalde diğer kayıtlar 

için bkz. s. 288/3, 293/4. 
102  Mesela bkz. “atası Yûsuf kendüye olacak bin beş yüz akça terakkīsin min-ba‘d taleb itmemek üzre 

bildürmeğin...” (Defter, s. 63/2). 
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E.  DEFTERDE YER ALAN SANCAKLARA DAİR NOTLAR 

Bu kısımda, sınırları dahilinde timar tevcihatı yapılan sancaklar hakkında defterdeki 

kayıtlardan tesbit edilen bilgilerin bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Timar, 

zeamet ve hâs tevcihlerine dair verdiğimiz sayıların o sancakta tasarruf edilen timarların 

toplamına değil, yalnızca defterin tanzim edildiği sırada yapılan tevcihlerin adedine işaret 

ettiği belirtilmelidir. Bir sancakta tasarruf edilen timar miktarı ile timar erbâbının sayısını 

öğrenmek için o sancağın yahut sancağın tâbi olduğu beylerbeyiliğin mufassal tahrir 

defterlerine bakmak icap etmektedir. 

1. Saruhan Sancağı (s. 1-56) 

Defterde Saruhan sancağındaki timar, zeamet ve hâs tevcihleri ile sancakbeyi tayinleriyle 

alakalı kayıtları muhtevi toplamda 159 kayıt bulunmaktadır. Bunların 21’ini zeamet,103 

2’sini hâs (s. 50/2 ve 56/1), 4’ünü sancağın sancakbeyi ve piyade-müsellem beylerinin 

tayinleriyle ilgili kayıtlar104 ve geri kalanını da timar statüsündeki gelirlerin kayıtları 

teşkil etmektedir. Kayıtların çoğu 924-926/1518-1520 tarihleri arasına aittir. 

Manisa merkezli Saruhan sancağı Osmanlı şehzadelerinin idareci olarak tayin 

edildikleri başlıca sancaklardan biri olarak dikkat çekmektedir. Defterde Şehzade 

Süleyman’ın Saruhan’da sancakbeyliği yaptığı döneme ait kayıtların yanı sıra 

kendisinden önce burada vazife yapan II. Bayezid’in oğullarına ve onların maiyetlerine 

dair kayıtlar da bulunmaktadır.105 Sultan Süleyman’ın 1520 Eylül’ünün sonunda tahta 

 
103  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 5/3, 6/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 16/2, 19/1, 27/3, 28/1, 28/2, 30/2, 35/1, 

37/3, 38/3, 42/2, 43/2, 46/3, 47/1, 47/2, 55/2.  
104  Defter, s. 14/3, 18/2, 48/3, 50/1. 
105  Bunlar için bkz. yukarıda “Timar Tevcihi Yapılan Şahıslar ve Timar Karşılığı Deruhde Edilen 

Vazifeler” başlıklı bölüm ve EK-IV. 
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cülusu106 üzerine Saruhan’da birbiri ardına sancakbeyliği yapan şehzadelerin yerini bir 

müddet için ümeradan sancakbeyleri almıştır. Defterde yer alan 1 Zilhicce 926/12 Kasım 

1520 tarihli bir kayda göre sabık Köstendil sancakbeyi Kasım Bey Saruhan 

sancakbeyliğine tayin edilmiştir (s. 50/1). Sancağın yaya beyleri olarak defterde İskender 

Bey ve yeniçeri kethudalığından çıkma Kasım Bey’in adları geçmektedir. 

2. Aydın Sancağı (s. 58-157) 

Defterin Aydın sancağına ayrılan kısmında 321 kayıt mevcuttur. Ayrıca Kütahya 

sancağına ait kayıtları ihtiva eden bölümde de sehven oraya yazılmış olan Aydın’a ait bir 

kayıt tesbit edilmiştir (bkz. s. 204/2). Bunların 67’sini zeamet tevcihi ve düzenlemeleri 

ile alakalı kayıtlar107 ve geri kalanını da sancakbeyi tayini, hâs ve timar statüsündeki 

kayıtlar oluşturmaktadır. Kayıtlar incelenirken Aydın sancağında timar tasarruf 

edenlerden Memlük Seferi akabinde Mısır muhafazasında bırakılan çok sayıda kimsenin 

bulunduğu göze çarpmıştır.108   

İlgili kayıtlardan tesbit edilebildiği kadarıyla 18 Rebiülevvel 925/20 Mart 1519 

tarihinde sabık Menteşe sancakbeyi Hüseyin Bey Aydın sancakbeyi olarak tayin edilmişti 

(s. 112/2). Hüseyin Bey’in buradaki vazifesinin ne zaman sona erdiği belirsiz olup 26 

Şevval 926/9 Ekim 1520 tarihli bir kayıtta Mahmud Bey’in sancakbeyi olarak isminin 

 
106  Sultan Süleyman tahta oturmak üzere İstanbul’a giderken kendisine kılavuzluk yapan Güzelhisar 

Nahiyesi seraskeri Kaya hakkında bir kayıt için bkz. Defter, s. 151/2 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, 

nr. 6). 
107  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 58/1, 61/2, 61/3, 62/3, 65/1, 65/2, 66/3, 67/1, 68/3, 69/1, 69/3, 70/1, 

71/3, 72/1, 77/2, 78/1, 79/3, 80/2, 81/1, 84/1, 85/3, 85/4, 86/1, 88/1, 92/1, 92/2, 92/4, 93/1, 93/2, 94/3, 

95/1, 95/2, 96/1, 96/3, 97/2, 98/1, 98/2, 99/2, 101/1, 102/2, 102/3, 104/1, 105/1, 105/2, 106/3, 106/4,  

107/1, 108/2, 111/3, 112/1, 113/1, 116/4, 119/2, 122/1, 123/1, 124/2, 136/2,  142/3, 143/4, 149/1, 149/2, 

149/3, 150/1, 151/1, 152/3, 154/1, 155/1. 
108  Mesela bazıları için bkz. Defter, s. 65/3, 66/1, 66/2, 70/3, 73/4, 77/1, 84/4, 98/3, 103/4, 104/3, 104/4, 

109/3, 110/2, 112/1, 114/2, 114/3, 114/4, 115/2, 120/1, 120/4, 122/2, 122/3, 123/3, 124/3, 126/2, 126/3, 

142/1. 
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zikredildiği görülmektedir (s. 129/1). Ayrıca 1518 yılının sonlarına ait bir kayıtta 

Aydın’ın müsellem sancağı beyi olarak Sinan Bey’in adı geçmekte (s. 71-72) ve Serrâc 

Ali Bey’in tayin ve azil tarihleri bilinmemekle beraber en azından 1518 Haziran’ı ile 1519 

Ağustos’u arasında yaya sancağı beyi olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır (s. 86/2, 99/2). 

Bu vazifeye 10 Şubat 1521 tarihinde Sultan Süleyman’ın eski solakbaşısı olan Hüseyin 

Bey tayin edilmiştir (s. 157).  

3. Kütahya Sancağı (s. 174-263) 

Kütahya sancağına ait defterde toplam 236 kayıt bulunmaktadır. Bunların 37’si zeamet 

tevcihi ve düzenlemeleri ile alakalı olup109 geri kalanlardan biri hâs (s. 257/3), biri yaya 

sancağı beyinin tayinine dair bir kayıt (s. 222/1) ve diğerleri de timar statüsündeki 

gelirlerin tevcih ve düzenlemelerinden ibarettir. Defterin Kütahya’ya tahsis edilen 

kısmında Mısır Seferi’yle alakalı olarak yapılan azil, tevcih ve düzenlemelerle ilgili olan 

kayıtların çokluğu dikkat çekmekte olup bunların umumiyetle defterin ilgili kısmının baş 

taraflarında bulunduğu ve sancağa ait kayıtların yekûnuna nisbetinin yaklaşık olarak 

dörtte bir olduğu söylenebilir. Defterde, Şahkulu Baba Tekeli’nin 1510 yılında Osmanlı 

idaresine isyanı neticesinde Anadolu’da meydana gelen karışıklıklara ve bu meyanda 

1511’de Kütahya’nın yakılmasına atıf yapan bir kayıt da yer almaktadır.110 

Kütahya’nın Anadolu beylerbeyiliğinin merkezi olması dolayısıyla burada ayrıca 

bir sancakbeyi bulunmamakta ve sancakbeyliği vazifesini beylerbeyi deruhde 

etmekteydi. Defterde buraya beylerbeyi tayin edilmesine dair bir kayıt yer almaktadır. 3 

 
109  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 174/1, 176/3, 179/2, 185/2, 186/2, 191/1, 193/3, 196/1, 197/1, 198/1, 

202/1, 203/1, 209/1, 212/1, 213/1, 214/1, 214/3, 215/3, 216/2, 221/2, 227/3, 229/2, 230/2, 232/1, 234/1, 

235/1, 236/2, 238/1, 241/1, 244/1, 248/2, 252/2, 252/3, 254/1, 256/2, 257/1, 263/1. 
110  Defter, s. 506/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 30).  
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Rebiülevvel 925/5 Mart 1519 tarihli bu kayda göre Anadolu beylerbeyi olan Ferhad 

Paşa’nın Rumeli beylerbeyiliğine tayin edilmesi üzerine yerine yeniçeri ağası Ayas Ağa 

(ö. 1539) getirilmişti.111 Ayrıca defterde tayin kaydı bulunmuyor olsa da Güzelce Kasım 

Paşa’dan (ö. 1541’den sonra) 928/1522 tarihli bir şerhte Anadolu beylerbeyi olarak 

bahsedildiği görülmektedir (bkz. s. 352/2). 

4. Menteşe Sancağı (s. 274-314) 

Menteşe sancağı dahilinde yapılan timar, zeamet ve hâs tevcihleriyle alakalı 133 kayıt 

mevcuttur.112 Bunlardan 20’si zeamet tevcihleri113 ile ilgili olup diğerlerinin 3’ünü hâs114 

ve geri kalanını da timar statüsündeki kayıtlar teşkil etmektedir. Defterde 17 Rebiülevvel 

925/10 Aralık 1519’da Menteşe sancakbeyliğine getirilen Sinan Bey’e ait bir tayin kaydı 

bulunmaktadır. Sancağın piyade ve müsellem beylerine ait defterde bir tayin kaydı 

bulunmuyor ise de 24 Rebiülevvel 925/26 Mart 1519 tarihli bir kayıtta Şîrmerd isimli 

birisinin bilinmeyen bir zaman zarfında Menteşe yaya sancağı beyliği yaptıktan sonra 

zaim olduğu ve bilahare vefat ettiği bilgisine rastlanmıştır.115 

5. Hudâvendigâr/Bey Sancağı (s. 318-380) 

Bu sancağın defterde hem “Hudâvendigâr” hem de “Beğ” isimleriyle zikredildiği 

görülmektedir. Defterin Hudâvendigâr sancağına ayrılmış olan kısmında 170 kayıt 

 
111  Defter, s. 257/3 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 15). Bu zât bilahare veziriazam olan Ayas Paşa’dır. 

Bkz. Bekir Kütükoğlu, “Ayas Paşa”, DİA, C. IV, s. 202-203 (Bu ansiklopedi maddesinde Ayas Paşa’nın 

yeniçeri ağalığından sonra -yani Anadolu beylerbeyi olmadan evvel- sancakbeyliği yaptığı ifade 

edilmişse de defterdeki kayda göre ağalık vazifesinin ardından doğrudan beylerbeyi olmuş gibi 

gözükmektedir). 
112  Kastamonu, Saruhan ve Hamid sancaklarına ait üç kayıt (bkz. Defter, s. 285/3, 295/4 ve 297/3) sehven 

defterin Menteşe sancağına tahsis edilen kısmına yazılmış olup zikredilen bu 133 kaydın haricindedir.  
113  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 274/3, 277/3, 281/3, 284/4, 286/4, 288/1, 291/1, 292/1, 292/2, 292/3, 

296/1, 297/1, 298/3, 299/1, 304/2, 304/3, 305/1, 310/1, 310/2, 313/3. 
114  Defter, s. 275, 279-280, 302/1 (Bu sonunucusu aynı zamanda sancakbeyi tayini ile ilgilidir). 
115  Defter, s. 307/1 (Bu kaydın metni için bkz. EK-I, nr. 19). 
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bulunmaktadır,116 bunların 26’sını zeamet tevcih ve düzenlemeleri ile alakalı kayıtlar,117 

birini hâs (s. 335) ve birini de sancakbeyi tayininin kaydı (s. 326-327) teşkil etmekte olup 

diğerleri timar statüsündeki gelirlerin tevcihi ile ilgilidir. Defterin tanzim edildiği sırada 

silahdarbaşılıktan çıkma Sinan Bey Hudâvendigâr sancağı beyi idi. Piyade ve müsellem 

beyleri ile ilgili bir tayin kaydı mevcut olmamakla beraber bir kayıttan anlaşıldığı 

kadarıyla Ahmed Bey bir müddet bu sancakta yaya sancağı beyliği yapmıştı (bkz. s. 

340/1).  

6. Bolu Sancağı (s. 382-420) 

Bolu sancağında yapılan tevcihatla alakalı defterde toplam 104 kayıt yer almaktadır, 

Hudâvendigâr sancağına ait olduğu hâlde sehven bu kısma yazılan bir kayıt (bkz. s. 416/1) 

bu sayının dışındadır. Kayıtların 14’ünü zeamet tevcih ve düzenlemeleri,118 ikisini 

sancakbeyi tayinleri (s. 418-419, 420) ve birini de hâs tevcihi ile alakalı bir kayıt (s. 401-

402) teşkil etmekte olup diğer kayıtlar timar tevcihleri ile ilgilidir. Sancakbeyi tayin 

kayıtlarından anlaşıldığına göre 21 Şaban 926/6 Ağustos 1520 tarihinden itibaren Behram 

Bey Bolu sancağı beyi olarak vazife yapmaktaydı. 5 Safer 927/15 Ocak 1521 tarihinden 

itibaren de Solak Mehmed Bey Bolu’nun yaya sancağı beyi idi.  

7. Ankara Sancağı (s. 422-434) 

Ankara sancağı dahilinde yapılan tevcihatla ilgili defterde yalnızca 15 kayıt mevcuttur. 

Bunların üçü zeamet (s. 422/1, 427/1, 429/2) ve dördü sancakbeyi tayinleri ile alakalı (s. 

 
116  Defterde Bolu sancağına tahsis edilmiş kısma yanlışlıkla yazılan bir kayıt da Bey sancağı hudutları 

dâhilindeki bir timar tevcihi ile alakalıdır, bkz. Defter, s. 416/1. 
117  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 319/1, 320/2, 322/3, 323/1, 328/1, 331/1, 332/1, 332/2, 332/3, 333/4, 

334/4, 337/1, 337/3, 342/2, 345/2, 346/3, 350/3, 352/2, 354/1, 362/1, 363/1, 364/3, 366/1, 366/3, 368/2, 

370/2. 
118  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 386/2, 386/3, 390/2, 390/3, 394/1, 396/3,  397/1, 398/1, 399-400, 

406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 412/3. 
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422-423, 425-426, 430-431, 432-433-434) olup geri kalan sekiz kayıt da timar 

tevcihlerine dairdir. Sancakbeyi tayin kayıtlarına göre 2 Safer 924/13 Şubat 1518 

tarihinde Sinan Paşa oğlu Mehmed Bey Ankara sancakbeyi olarak tayin edilmeden önce 

Mahmud Bey sancakbeyi idi. Yaklaşık bir yıl bu vazifede kalan Mehmed Bey’in yerine 

15 Cemazeyilevvel 925/15 Mayıs 1519’da Hüseyin Bey getirilmiştir. Hüseyin Bey’in altı 

aydan kısa süren sancakbeyliğinin ardından yerini 14 Zilkade 925/7 Kasım 1519 tarihinde 

İskender Bey almıştır. Defterde Ankara’nın piyade sancağı beyleri olarak Ahmed Bey ve 

Hüseyin Bey’in isimleri zikredilmiştir. 

8. Kengırı Sancağı (s. 462-493) 

Sancağın adının defterde hem < كنغرى > hem de < قنغرى > şeklinde yazıldığı dikkat 

çekmektedir. Kengırı sancağında yapılan timar tevcihatına dair defterde 84 kayıt 

bulunmaktadır. Bunların 7’si zeamet119 ve ikisi hâslar120 ile alakalı olup diğerleri timar 

statüsündeki gelirlerin tevcihine dairdir. Kayıtlara göre hangi tarihler arasında 

sancakbeyliği yaptığı belirsiz olmakla beraber Husrev Bey 10 Rebiülevvel 925/12 Mart 

1519’da Kengırı’da sancakbeyi olarak bulunmakta idi (s. 465). Husrev Bey’den sonra 

göreve geliş tarihi bilinmeyen Mehmed Bey’in 21 Şaban 926/6 Ağustos 1520’den önceki 

bir tarihe kadar sancakbeyliği yaptığı ve bu tarihte Ahmed Paşa oğlu Mustafa Bey’in bu 

vazifeye getirildiği anlaşılmaktadır (s. 490). 

9. Teke Sancağı (s. 502-524) 

 
119  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 463/1, 467/2, 470/1, 471/1, 473/1, 473/2, 492/1. 
120  Defter, s. 465, 490 (Bunların ikincisi aynı zamanda sancakbeyi tayin kaydını da ihtiva etmektedir). 
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Defterde, Teke sancağında yapılan tevcihata dair 53 kayıt bulunmaktadır.121 Bunların 

dördünü sancakbeyi tayinleri ile sancakbeylerinin hâslarına ait kayıtlar,122 ikisini zeamet 

tevcihleri (s. 518/1, 522/2) ve diğerlerini de timar statüsündeki gelirlerin tevcihleri teşkil 

etmektedir. İlgili tayin kayıtlarına göre tayin ve azil tarihi bilinmemekle birlikte Ferhad 

Paşa Teke sancakbeyliği idi, 28 Muharrem 925/30 Ocak 1519 tarihinde Şems Bey onun 

yerini almış ve 22 Rebiülevvel 927/2 Mart 1521’te de Sinan Bey bu vazifeye getirilmiştir. 

Defterde sancağın yaya ve müsellem beyleri ile alakalı bir tayin kaydına rastlanamamıştır. 

10. Biga ve Karesi Sancakları (538-564) 

Biga ve Karesi sancakları dahilinde yapılan tevcihata ait kayıtlar defterin aynı kısmına 

karışık bir şekilde yazılmıştır. Bu sancaklara ait toplam 73 kayıt mevcuttur.123 Bunların 

16’sını zeamet tevcihleri,124 dördünü sancakbeyi ile yaya sancağı beylerine ait tayin 

kayıtları (s. 539/1, 548, 549/2, 558/1) oluşturmakta olup sair kayıtlar timar statüsündeki 

gelirlerin tevcihi ile alakalıdır. İlgili kayıtlara göre 25 Cemazilevvel 925/25 Mayıs 1519 

tarihinden önce Biga sancakbeyliği yaptığı tesbit edilen Ali Bey’den sonra kimin 

sancakbeyi olduğu belirsizdir. 9 Zilkade 926/21 Ekim 1520 tarihinde ise Evrenosoğlu 

Hüseyin Bey bu vazifeye getirilmiştir. Sancağın yaya beyi ise 25 Receb 924/2 Ağustos 

1518 tarihine kadar Kıraç Bey iken bu tarihte onun yerini Yusuf Bey almıştır.  

Defterde Karesi sancakbeyi olarak hangi tarihler arasında vazife yaptıkları belli 

olmamakla beraber Behram Bey (s. 418-419) ile Mustafa Bey oğlu Mehmed Bey’in (s. 

 
121  Bunların biri sehven Alâiye sancağına ayrılmış kısma kaydedilmiştir, bkz. Defter, s. 752/2.  
122  Şems Bey hakkındaki kayıtlar: Defter, s. 503-504, 514-515, 519-520. Sinan Bey hakkındaki kayıt: 

Defter, s. 523-524. 
123 s. 544/3’te yer alan ve Menteşe sancağına ait olduğu hâlde sehven bu kısma yazılan bir kayıt bu sayının 

haricindedir. 
124  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 538/3, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 541/2, 542/2, 544/2, 550/2, 551/1, 

553/1, 556/2, 557/1, 560/2, 561/3, 564/1. 
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702/3) adları geçmektedir. Sancağın yaya beyi mevkiinde ise 23 Rebiülahir 925/24 Nisan 

1519 tarihinde Kasım Bey tayin edilmeden evvel Mahmud Bey bulunuyordu ve Kasım 

Bey’in 2 Ramazan 925/28 Ağustos 1519’de başka bir mansıba tayin edilmesinin ardından 

tekrar eski görevine dönmüştü. Mahmud Bey’in 1521 Ocak’ından önceki bir tarihte vefatı 

üzerine yerine Süleyman Bey getirilmiştir.     

11. Karahisâr-ı Sâhib ve Sultanönü Sancakları (s. 578-620) 

Karahisâr-ı Sâhib ve Sultanönü sancaklarında yapılan tevcihata ait kayıtlar defterin aynı 

kısmına karışık olarak yazılmıştır. Bu sancaklara ait defterde 98 kayıt mevcuttur. 

Bunların 11’ini zeamet tevcihleri125 ve altısını sancakbeyi ile sancağın yaya ve müsellem 

beylerine ait tayin kayıtları126 teşkil etmekte olup diğer kayıtlar timar statüsündeki 

gelirlerin tevcihi ile alakalıdır. Ayrıca bu sancaklarda yurtluk olarak verilen timarlara dair 

kayıtlar da mevcuttur (bkz. s. 596/1 ve 596/2).  

Karahisar sancağında 25 Muharrem 925/25 Ocak 1519’dan önce İsa Bey 

sancakbeyi olarak bulunuyordu. Sinan Bey 12 Safer 925/13 Şubat 1519 tarihinde onun 

yerini almıştır. Defterde sancağın yaya beyi olarak Mehmed Bey,127 İskender Bey ve 

İbrahim Bey’in; müsellem sancağı beyi olarak ise Mustafa Bey’in isimleri geçmektedir. 

Sultanönü sancağının başında ise hangi tarihler arasında vazife yaptığı bilinmeyen İsrail 

Bey ile 29 Rebiülevvel 927/9 Mart 1521’de tayin edilen İhtiyar Bey sancakbeyi sıfatıyla 

bulunmaktaydı. Defterde ayrıca sancağın yaya beyleri olan Solak Mehmed Bey ve selefi 

Kosovalı Yusuf Bey’in tayin kayıtları yer almaktadır. 

 
125  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 580/1, 582/1, 590, 593/3, 594/1, 595/2, 596/2, 601/1, 601/3, 603/3, 

612/3. 
126  Defter, s. 582/1, 583/1, 587, 589, 591/1, 614. 
127  Tayin ve azil tarihi belli değildir, kendisine ait bir timar kaydı için bkz. Defter, s. 597/2. 
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12. Hamid Sancağı (s. 626-646) 

Hamid sancağına ait defterde 47 adet tevcih kaydı mevcuttur.128 Bunların sekizini zeamet 

tevcihleri,129 ikisini sancakbeyi tayinleri (s. 634/2, 645) ve diğerlerini de timar tevcih 

kayıtları oluşturmaktadır. Sancağın başında, tayin ve azil tarihleri bilinmemekle beraber 

Hüseyin Bey’in sancakbeyi olarak bulunduğu anlaşılmaktadır. 25 Cemaziyelevvel 925/25 

Mayıs 1519’da Ali Bey onun yerini almış ve 21 Şaban 926/6 Ağustos 1520 tarihinde de 

Abdülcelil Bey, Ali Bey’e halef olmuştur. Defterde sancağın yaya ve müsellem beylerine 

ait bir tayin kaydına rastlanamamıştır. 

13. Kastamonu Sancağı (s. 666-704) 

Kastamonu sancağında yapılan timar tevcihatına dair defterde 115 kayıt yer almaktadır. 

Bunların 10’u zeamet tevcihi,130 üçü sancakbeyi tayin kaydı (s. 667, 670, 702/2) ve ikisi 

de hâs kaydı olup (s. 683/1, 702/2, bu ikincisi aynı zamanda sancakbeyi tayin kaydıdır) 

diğerleri timar statüsündeki gelirlerin tevcihi ile alakalıdır. Sancakbeyi tayin kayıtlarına 

göre hangi tarihte tayin edildiği bilinmemekle beraber 24 Safer 924/7 Mart 1518’e kadar 

İskender Bey Kastamonu’da sancakbeyi sıfatıyla vazife yapmakta iken bu tarihte yerini 

adaşı olan bir başka İskender Bey almıştır. Onun ardından 25 Muharrem 925/27 Ocak 

1519 tarihinde İsa Bey tayin edilmiş ve Mustafa Bey oğlu Mehmed Bey 22 Zilkade 926/3 

Kasım 1520’de ona halef olmuştur. Ayrıca defterde Kastamonu’nun müsellem sancağı 

beyleri olarak Sinan Bey ile Ahmed Bey’in isimleri geçmektedir.131 

 
128  Bunların bir tanesi sehven Menteşe sancağına ait kayıtların bulunduğu kısma yazılmıştır, bkz. Defter, 

s. 285/3.  
129  Zeametler için bkz. Defter, s. 627/1, 627/3, 628/1, 628/2, 634/1, 638/2, 639/1, 642/2. 
130  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 666/3, 678/3, 680/4, 681/2, 685/3, 686/2, 693/3, 694/3, 695/1, 701/2. 
131  Bunlar Kastamonu’nun yanı sıra aynı zamanda Bolu, Kengırı ve Ankara sancaklarının da müsellem 

beyi idiler. Bkz. EK-II, nr. 6 ve 7. 
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14. Koca-ili Sancağı (s. 706-732) 

Defterin Koca-ili sancağına ayrılan kısmında 70 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtların ikisi 

zeamet tevcihi (s. 709/3, 728/1), ikisi hâs kaydı (s. 718, 720/1) ve biri de sancakbeyi tayin 

kaydı (s. 730/1) olup diğerleri timar tevcihatından ibarettir. Defterde Koca-ili sancakbeyi 

olarak 24 Zilhicce 926/5 Aralık 1520 tarihinde tayin edilen Mustafa Bey’in adı 

geçmektedir. Ayrıca Koca-ili sancağı dahilinde yer alan Yoros ve Boğazkesen kalelerinde 

dizdarlık, kethüdalık, kâtiblik, kapıcılık, marangozluk ve kale erliği gibi muhtelif 

vazifelerde bulunan çok sayıda kimsenin timar kaydı mevcuttur. 

15. Alâiye Sancağı (s. 746-756) 

Alâiye sancağında yapılan timar tevcihatına dair defterde 24 adet kayıt bulunmaktadır.132 

Bunların ikisi zeamet (s. 748/2, 753/2), biri hâs (s. 749/1) ve biri de sancakbeyi tayin 

kaydı (s. 746-747) olup diğerleri timar statüsündeki gelirlerin tevcihi ile alakalıdır. 

Defterdeki kayıtlardan Manavgat sancağının Alâiye sancağı ile birleştirilmesine 

dair bilgi bulmak da mümkündür. XVI. yüzyıl başlarına ait kayıtlarda Alâiye sancağına 

tâbi bir kaza şeklinde kaydedilen ve nahiye taksimatı bilinmeyen Manavgat’ın ne zaman 

ve ne sebeple müstakil bir sancak şeklinde teşkilâtlandırıldığı hususu belirsiz olmakla 

beraber yapılan çalışmalarda Şahkulu İsyanı sırasında bölgede ortaya çıkan karışıklıklar 

ile göç ve sürgünler dolayısıyla meydana gelen nüfus hareketleri gibi hadiseler 

neticesinde bozulan asayişin yeniden temini ve merkezin kontrolünün bölgede 

hissettirilmesi maksadıyla Manavgat’ın sancak hâline getirildiği ve 1520 yılından sonraki 

bir tarihte idarî taksimatında değişiklik yapılarak tekrar Alâiye sancağına ilhak edildiği 

 
132  Teke sancağına ait olduğu hâlde sehven bu kısma yazılan bir kayıt bu sayının haricindedir, bkz. Defter, 

s. 752/2. 
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tahmin edilmekteydi.133 Defterde bulunan 3 Rebiülevvel 925/5 Mart 1519 tarihli bir kayıt 

bu hususu açıklığa kavuşturacak ve iki sancağın birleştirildiği tarihe dair tahminleri revize 

edecek mahiyettedir. Kayda göre bu tarihte Alâiye sancakbeyi Mehmed Bey başka bir 

sancağa tayin edilerek yerine sabık Larende sancakbeyi Mehmed Şah Bey getirilmiş, bu 

arada Manavgat sancağı da Alâiye’ye ilhak edilmiş ve iki sancağın sancakbeyi hâsları 

birleştirilmiştir.134 

16. Trabzon Sancağı (s. 786-846) 

Trabzon sancağında yapılan timar tevcihatına dair defterde 163 kayıt bulunmaktadır. 

Bunların 26’sı zeamet kaydıdır,135 sair kayıtlar timar statüsündeki gelirlerle ilgilidir. 

Ayrıca bir kayıt sancakbeyi tayiniyle alakalı (s. 788-789) olup buna göre İskender Bey’in 

Mirza Mehmed Bey’in ardından 7 Mart 1518’de Trabzon sancakbeyliğine getirildiği 

anlaşılmaktadır.  

Trabzon, defterde timar tevcih kayıtları bulunan diğer sancakların aksine Anadolu 

Beylerbeyiliği’nin sınırları dahilinde değildir. Trabzon’un fethin (1461) ardından 

Osmanlı idarî teşkilâtı içindeki yerinin ne olduğu hakkında belirsizlik bulunmakla beraber 

bir müddet Bayburt yöresi valisi Bıyıklı Mehmed Paşa’nın (ö. 1521) idaresinde olduğu 

ve defterin tanzim edildiği sıralarda da “Vilâyet-i Rûm-ı Hadîs” adlı yeni bir idarî 

 
133  Saim Yörük, “Osmanlı İdari Teşkilatında Manavgat (XV-XVIII. Yüzyıllar)”, Iğdır Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, sy. 19 (2019), s. 148-152. 
134  “Livâ-i Alâiye ma‘a Manavgad (...) Şimdiki hâlde Alâiye beği Mehemmed Beğ’e âhar sancak virilüp 

mezkûr sancak mahlûl oldukda tasarruf itdüği yüz yetmiş bin beş yüz doksan bir akça yazar hâslara 

vilâyet-i Manavgad’dan otuz beş bin üç yüz akça yazar hâslar ilhâk olunup cem‘an iki yüz beş bin sekiz 

yüz doksan bir akçaya yetişdürilüp Manavgad sancağı dahi Alâiye sancağına ilhâk olunup zikr olan 

hâslar ile Lârende beği olan Mehemmed Şâ[h] Beğ’e sadaka olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı 

hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 3 Rebîülevvel sene 925 [5 Mart 1519]” (Defter, s. 746-747). 
135  Zeamet kayıtları için bkz. Defter, s. 786/2, 787/3, 789/1, 790, 794/1, 798/2, 799/1, 799/3, 800/2, 801/1, 

803/1, 804/2, 806/1, 807, 810/1, 811/2, 812, 817/1, 822/1, 823/1, 823/2, 831/2, 832/2, 832/3, 841/1, 

844/3. 
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teşekkülün çatısı altına girdiği bilinmektedir.136 Defterde o tarihte Diyarbekir beylerbeyi 

olan Bıyıklı Mehmed Paşa’nın ve Bayburt beylerbeyi Mirza Bey’in doğrudan yaptıkları 

tevcihlerle ve verdikleri beratlarla timar tasarruf eden kimselere dair kayıtların137 

bulunması sancağın bu devirdeki idarî durumuyla ilgilidir. 

Defterin yalnızca Trabzon sancağına ayrılan kısmında Mısır Seferi’yle alakalı bir 

kayda rastlanamamıştır. Bunun yerine, Gürcistan’da yapılan muharebelere iştirak ettiği 

için gelirine terakkide bulunulan, şehit olan ve sefer sırasında beratını kaybettiği için yeni 

berat talep eden kimselere ait kayıtlar yer almaktadır.138 Ayrıca Trabzon’daki timarını 

bırakarak kısa bir süre önce Osmanlı topraklarına ilhak edilen Diyarbekir’den timar alan 

kimselere dair bazı kayıtlar da mevcuttur.139 Son olarak, Trabzon sancağı dahilinde timar 

tasarruf eden gayrımüslimlere ait birkaç kayda tesadüf edildiği de belirtilmelidir.140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136  Heath W. Lowry – Feridun Emecen, “Trabzon”, DİA, C. XLI, s. 301. 
137  Bunlardan bazıları için bkz. Defter, s. 786/1, 792, 795/3, 796/3, 801/2, 803/3, 805/2, 809/2, 810/1, 

844/1.  
138  Bunlardan bazıları için bkz. Defter, s. 786/3, 791/3, 791/4, 793/1, 793/2, 793/3, 797/2, 804/2, 806/1, 

813/1, 817/1, 820/2, 823/3, 824/2, 826/2, 831/1. 
139  Bazıları için bkz. Defter, s. 836, 839/1, 839/2, 840/3. 
140  Haklarında tevcih kaydı bulunan yahut sair kayıtlar içinde kendilerinden bahsedilen gayrımüslim timar 

sahiplerinden bazıları için bkz. Defter, s. 795/1, 796/2, 809/1, 845/2. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada genel bir değerlendirmesini yapmaya çalıştığımız 923-927/1517-1521 

tarihli ve Anadolu Beylerbeyiliği’ne tâbi sancaklar ile Trabzon sancağının sınırları 

dahilinde yapılan timar tevcihatına ait kayıtları muhtevi 1 Numaralı Timar-Zeamet 

Ruznamçe Defteri, ait olduğu defter serisinin bugüne intikal eden en eski numunelerinden 

biridir. İhtiva ettiği tezkire suretleri esas itibariyle 1517-1521 yılları arasına ait olup 

kayıtların üzerine düşülen şerhlerden defterin Defterhâne’de 1533 yılına kadar 

kullanıldığı anlaşılmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi (1516-1518) akabinde 

tanzim edilen defter bu yönüyle sefer sonrasında Anadolu’daki timar erbâbının durumunu 

aksettirmektedir. Defterde Mısır Seferi’nin yanı sıra Sultan Selim döneminde icra edilen 

Şark Seferi (1514-1516), Dulkadıroğulları üzerine sefer (1515), Gürcistan’daki seferler 

ile Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi’ne (1522) atıf yapan kayıtlar da 

bulunmaktadır.   

Defterde kendilerine timar tevcih edilen yahut idareci olmaları sebebiyle adları 

geçen önemli tarihî şahsiyetler hakkında kayıtlar mevcuttur. Şehzadeliği döneminde 

Saruhan’da idarecilik yapan Sultan Süleyman’ın buradaki idarî tasarrufları hakkında bilgi 

edinmeye imkân veren kayıtlar o dönemden bugüne intikal eden bir şehzade divanı defteri 

bulunmadığı için oldukça önemlidir. Aynı şekilde defterde diğer şehzadelere, 

sancakbeylerine ve bürokrasideki önemli şahıslara ait kayıtlara da rastlanmış olup bunlara 

ait bilgiler çalışmamızın Ekler kısmında listeler hâlinde sunulmuştur. 

İncelediğimiz defterdeki kayıtların timar sistemi ve Osmanlı idarî teşkilâtına dair 

birkaç hususu açıklığa kavuşturduğu söylenebilir. Bunlara misal olarak zeametlerin alt 

sınırının 20.000 akçe ile tahdid edilmesinin defterin tanzim edildiği döneme rastladığına 
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dair kayıtlar ile Alâiye sancağının Manavgat sancağı ile birleştirildiği tarihe dair 

belirsizliği gideren kayıt verilebilir. 1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri’nin 

yukarıda sıralanan bütün hususiyetleriyle timar sisteminin XVI. asrın başlarındaki 

vaziyetine ışık tutan önemli bir kaynak olduğu ifade edilmelidir.  
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EK-I: 1 Numaralı Timar-Zeamet Tevcih Defteri’nden Seçilmiş Bazı 

Kayıtlar 

1. Ahalinin kale muhafazasında ihmali görülen Yenice-i Foça Kalesi dizdarı 

İsa’dan şikâyetçi olması üzerine Tarhaniyan kadısının vaziyeti Şehzade 

Süleyman’a arzı ve Şehzade’nin de bu vazifeyi kendi maiyetindeki 

müteferrikalardan Yunus’a tevcihi (s. 3/1). 

Nâhiye-i Tarhâniyân der-Saruhan 

Tîmâr-ı Yûnus Dizdâr-ı Kal‘a-i Foça-i Cedîd an-Tahvîl-i Îsâ 

Karye-i Söğüdlü tâbi‘-i Tarhâniyân. Hâsıl: 10.772 

İşbu on bin yedi yüz yetmiş iki akçalık tîmâr ile Yenice[-i] Foça dizdârlığına mutasarrıf 

olan Îsâ içün kal‘a hıfzında tekâsül idüp ve nısfu’l-leyl olunca mest ü lâ-ya‘kıl taşrada 

yatup nısfu’l-leyle dek kal‘anun kapusı açuk durur ve kal‘a halkınun cemî‘si mezkûr 

Dizdâr Îsâ’dan müştekîlerdür diyü Tarhâniyân kādîsı Şehzâde Hazretleri’ne arz idüp ve 

Şehzâde dahi kendü kapusında yevmî on iki akça ulûfe ile mutasarrıflar zümresinden olan 

Yûnus’a tevcîh idüp arz itmeğin zikr olan dizdârlık Yûnus’a sadaka olunup Dergâh-ı 

Mu‘allâ’dan berât içün tezkire virildi. Fî 12 Ramazân sene 924 [17 Eylül 1518]. 

2. Manisa kadısının kaleye hariçten adam sokan Manisa Kalesi dizdarını 

Şehzade Süleyman’a şikâyet etmesi üzerine dizdarın azli ve yerine 

Şehzade’nin Trabzon’daki emekdarlarından dizdar Timur’un getirilmesi 

(s. 3/3). 

Nâhiye-i Mağnisa der-Livâ-i Saruhan 

Tîmâr-ı Serrâc Balı Dizdâr-ı Kal‘a-i Mağnisa 

Mezkûr içün kal‘a[yı] gice ile açup içerüye âdem koydı diyü Mevlânâ Mağnisa kādîsı 

Şehzâde-i civân-baht tâle bekāhu kapusına arz idüp mahlûl olmağın Şehzâde Hazretleri 

tarafından dahi Âsitâne-i sa‘âdetleri müteferrikalarından Timur’a bundan evvel vilâyet-i 

Trabzon’da dizdârlık tasarruf itmiş kimesne olup eski emekdârlardandır diyü tevc[î]h 

olunup eline arz-ı şerîflerin sadaka itdükleri ecilden virildi ki mutasarrıf olup dizdârlık 

ider. 
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Hâsıl: 8000  

Zikr olan tîmâra mukaddemâ dizdâr olan Balı ne vechile ve ne mikdâr yazu ile mutasarrıf 

olmış ise bu dahı ana mutasarrıf olup dizdârlık ide, sonra defter-i hâkānî gelicek tezkiresi 

tashîh ve makbûl oldukdan sonra berât-ı hümâyûn ala. Tahrîren fî 15 Ramazânü’l-

mübârek sene 923 [1 Ekim 1517]. 

Mezkûr sultâna dizdârlık virilmeğin bu dizdârlık dahı Alî’ye virildi. Fî 15 Cümâde’l-ûlâ 

sene 927 [15 Mayıs 1519]. 

3. Mısır Seferi akabinde Trablusşam’da kalan Yeniçeri Mehmed’in mahlul 

kalan timarının Menteşe sancağı erbâb-ı tîmârından Hasan’a sefere 

katılan babasının terakkisinden pay almak suretiyle tevcihi (s. 8/1). 

Nâhiye-i Kayacık der-Saruhan 

Ze‘âmet be-nâm-ı Hasan an-Tahvîl-i Mehemmed 

Nefs-i Kayacık, [...] Kayacık, Karye-i Gökköy, Karye-i Haydar, Karye-i Gökçeler, 

Karye-i Üçpınar, Cemâ‘at-i Yörükân.  

Cem‘an: 24.683, Hisse-i mezbûr: 8000, İltizâm-ı sâbık: 9000. 

Mezkûr Yeniçeri Mehemmed Trablus’da kalmağın Menteşe Sancağı’nda yedi bin akçalık 

tîmâr tasarruf iden Hasan kulunuza babası Cündî Subaşı Mısır muhârebesiyçün emr 

olunan dört bin akça terakkīsinden bâkī kalan iki bin akçasın min-ba‘d taleb itmemek 

üzre bildürüp ve kendüsi dahi yarar, mahall-i inâyet [ve] ze‘âmete lâyık kulunuz olmağın 

tîmârıyla terakkīsine bedel ber-vech-i ze‘âmet tevcîh olunup berât-ı hümâyûn sadaka 

olunmak içün tezkire virilüp arz olundı. Tahrîren fî sâmin-i şehr-i Şa‘bân sene erba‘a ve 

ışrîn ve tis‘a-mi’e [15 Ağustos 1518]. 

4. Aydın sancağı alaybeyi Davud Bey’in Dulkadır beyi Alâüddevle Bey’in 

ölümü ile neticelenen savaşa (1515) iştiraki dolayısıyla gelirine 2000 

akçe terakki yapılması (s. 86/1). 

Nâhiye-i Bozdoğan der-Aydın 

Ze‘âmet-i Ortasya be-nâm-ı Dâvûd Mîr-i Alay-ı Livâ-i Mezbûr 
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Karye-i Ortasya 15.749, Karye-i Kalubeğlü, Karye-i Kāsım-köyi, Cemâ‘at-i Kızıldepe, 

Karye-i Çalışlu 8704, Karye-i Elekçi 1547, Hâsıl 3000. Cem‘an 56.000. Minhâ: Hisse-i 

Dâvûd ber-vech-i ze‘âmet 27.000 

Zikr olan ze‘âmetden yiğirmi beş bin akçalık hisse tasarruf idüp livâ-i mezbûrda alaybeği 

olan Mezkûr Dâvûd bendenüz Alâüddevle Muhârebesi’nde yoldaşlık idüp iki bin akça 

terakkī emr olunmağın ber-mûceb-i emr-i defter-i cedîdden yine zikr olan ze‘âmetden 

vilâyet kâtibi tezkiresi mûcebince yiğirmi yedi bin akçalık hisse tevcîh olunup tecdîd-i 

berât-ı şerîf içün tezkire virildi. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşera min-şehr-i 

Cemâziyelâhir sene 924 [24 Haziran 1518]. 

5. Ferhad Paşa yoklamasında bulunmayan Hasan’ın timarının bu timara 

talip olan Mahmud’a tevcih edilmesi (s. 147/3). 

Nâhiye-i Birgi der-Aydın 

Tîmâr-ı Mahmûd an-Tahvîl-i Hasan 

Karye-i Arhunda ma‘a-Karye-i Karagökçelü 8000 

Mezkûr Hasan’ın tîmârı Anadolı beğlerbeğisinden gelen mahlûl defterinde Ferhâd Paşa 

yoklamasında bulunmadı diyü mukayyed olmağın Bolı sancağında yedi bin altı yüz otuz 

altı akçalık tîmârı bilâ-sebeb alınup doğancıbaşı tîmârına ilhâk olunan Mahmûd tâlib 

olmağın elinden giden tîmârından üç yüz altmış dört akça ziyâde ile mezkûr Mahmûd’a 

sadaka olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi fî 25 Ramazân 

sene 926 [8 Eylül 1520]. 

Mezkûr ferâgat itmeğin Prizrinlü Alî’ye virildi fî 8 Safer sene 928 [7 Ocak 1522]. 

6. Sultan Süleyman tahta geçmek üzere İstanbul’a giderken kendisine 

kılavuzluk yapan Güzelhisar Nahiyesi seraskeri Kaya’nın timar gelirine 

terakki yapılması (s. 151/2). 

Nâhiye-i Tire der-Livâ-i Aydın 

Tîmâr-ı Kaya Ser-asker-i Nâhiye-i Güzelhisâr 

Karye-i Avcıderesi tâbi‘-i m. Hâsıl: 9066, ber-vech-i iltizâm emr olunan bedel 10.066 
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Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri yümn ü ikbâl-ile serîr-i saltanata teveccüh eyledükde 

mezkûr Kaya kulağuzluk eyleyüp mahall-i himmet olmağın üç bin akça ziyâde tîmâr 

buyurılup Anadolı beğlerbeğisine hükm-i şerîf virilmiş. Eyle olsa tasarrufında olan 

tîmârınun âhar elinde iki bin akça hissesi olup ve mezkûr hisseyi iltizâm tarîkıyle taleb 

itmeğin sâhibinden alınup iltizâm tarîkıyle üç bin akçaya kayd olunup mezkûrun sâbıkā 

tasarrufında olan yedi bin altmış altı akçalık hissesine ilhâk olunup cümle tîmârı on bin 

altmış altı akçalığa yetişdürilüp Dergâh-ı Mu‘allâ’dan tecdîd-i berât-ı hümâyûn içün 

tezkire virildi. Tahrîren fî 1 Zilka‘de sene 926 [13 Ekim 1520]. 

Mezkûrun tîmârı 11.091 akçaya yetişdürilüp tecdîd-i berât eyledi fî 17 Rebî‘ülevvel sene 

927 [25 Şubat 1521]. 

7. Aksaray yoklamasında bulunmayan Pîrî’nin timarının Kemah Seferi’ne 

(1515) katılmadığı için mazul olan Hacı Hızır’a tevcihi (s. 153/1). 

Nâhiye-i Güzelhisâr der-Aydın 

Tîmâr-ı Pîrî 

Karye-i Baş-ılıca tâbi‘-i m. 5800 

Mezkûr Aksaray yoklamasında bulunmamağın Aydın Sancağı’nda beş bin altı yüz yetmiş 

bir akçalık tîmâra mutasarrıf olup Kemah seferine gelmedi diyü ma‘zûl olan Hacı Hızır 

bendelerine yüz on dokuz akça ziyâdesiyle tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire 

virildi fî 11 Ramazân sene 926 [25 Ağustos 1520]. 

8. Kanuni Sultan Süleyman’ın eski solakbaşısı Hüseyin Bey’in Aydın yaya 

sancağı beyliğine tayini (s. 157/1). 

Tetimme-i Rûznâmçe-i Livâ-i Aydın 

Livâ-i Piyâdegân-ı Livâ-i Aydın be-nâm-ı Hüseyin Ser-Solakān an-Tahvîl-i Alî Beğ 

Hisse an-Karye-i Driyande tâbi‘-i İzmir nâm-ı dîger Kara Halîl: 17.266, İhtisâb-ı 

Güzelhisâr ve ihzâr-ı o 11.500, Karye-i Kayı ve Karye-i Kıraçkaya tâbi‘-i Beğşehir: 5667, 

Bâd-ı hevâ-i Piyâdegân-ı Aydın: 26.000, Cem‘an: 60.433 

Mezkûr Alî Beğ’e âhar sancak virilüp bu sancak mahlûl olmağın müteferrika 

cemâ‘atinden yevmî kırk dört ulûfeye mutasarrıf olan Pâdişâh-ı âlem-penâhun eski 
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solakbaşısı olan Hüseyin Beğ’e zikr olan altmış bin dört yüz otuz akça tîmâr ile sadaka 

olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 2 

Rebîülevvel  sene 927 [10 Şubat 1521]. 

Mezkûrun tîmârı seksen beş bin akçaya yetişdürilüp tecdîd-i berât eyledi. Fî 5 Zilhicce 

sene 927 [6 Kasım 1521]. 

9. Mısır’dan firar eden Mehmed’in timarının munfasıl hâlde bekleyen 

Mezid’e tevcihi (s. 178/1). 

Nâhiye-i Honaz der-Kütahya 

Tîmâr-ı Mezîd an-Tahvîl-i Mehemmed 

Karye-i Şeyhler 1813, Karye-i Çandar 1412, Karye-i Kara Seydî 4739, Cemâ‘at-i Yıva-i 

Honaz 976, Karye-i Kızılşehir 2737, Mezra‘a-i Mürsellü tâbi‘-i m. 1901, Karye-i Irgasan? 

2149, Cemâ‘at-i Yörükân an-sene 514. Yekûn: 24.476.141 Hâsıl-ı mezbûr: 5000    

Mezkûr Mehemmed içün alaybeği Mısır’dan gaybet itdi diyü bildürmeğin Menteşe 

Sancağı’nda dört bin dokuz yüz akçalık tîmârdan ma‘zûl olan Mezîd’e yüz akça 

ziyâdesiyle tevcîh olunup arz olundukda kabûl olunmağın berât-ı hümâyûn içün tezkire 

virildi. Tahrîren fî 25 Muharrem 924 [6 Şubat 1518]. 

10. Eğrigöz Kalesi dizdarı Seydi Ali’nin kaleye uğramayıp vazifesini ifa 

etmemesi, durumu soruşturan görevlilerle olmayacak bir üslupla 

konuşması vb. hareketleri sebebiyle dizdarlıktan azli ve yerine kalenin 

eski dizdarı Hızır’ın getirilmesi (s. 183/1).  

Nâhiye-i Simav der-Kütahya  

Tîmâr-ı Hızır Dizdâr-ı Kal‘a-i Eğrigöz an-Tahvîl-i Seydî Alî 

Karye-i Kaman tâbi‘-i Simav 2935, Karye-i Kenecler tâbi‘-i m. 903, Karye-i Keyl-özi 

tâbi‘-i Eğrigöz 1734. Yekûn: 5566. Ber-mûceb-i emr-i sâbık: 6000. Minhâ: Hâsıl-ı Hızır 

Dizdâr 5000. Hâsıl-ı âhar ber-vech-i nakd: 1000. 

 
141  “Yekûn” hanesinde bu şekilde yazılmakla beraber kayıtta zikredilen köy ve mezraalardan hasıl olan 

gelir 16.241 akçeye baliğ olmaktadır.  
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İşbu dizdârlığa mutasarrıf olan Seydî Alî içün hisâra gelmeyüp dizdârlığı alaldan berü 

kal‘aya bir kerre gelüp iki gice yatup ayrık gelmedi ve âdem gönderilüp da‘vet olundukda 

“Ben yurdumı koyup anda varmazın. Kime virürlerse virsünler!” diyü cevâb virürmiş 

diyü Eğrigöz kādîsı arz idüp ve Simav’da olan kādî nâyibi dahi tahıl pazarında tahıl satup 

subaşı cânibinden öşr taleb olundukda âdemlerin muhkem lett idüp ve andan gayrı niçe 

isyân u tuğyân itdi diyü arz itmeğin girü eski sâhibi Hızır’a sadaka olunup Dergâh-ı 

Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 21 Şevvâl sene 924 [26 Ekim 

1518].  

11. Simav’da timar tasarruf eden Süleyman’ın ölümü üzerine timarının 

Mercidâbık Muharebesi’nde (1516) başarı gösteren Yusuf’a timarı ve 

terakkisine bedel olmak üzere tevcihi (s. 187/3). 

Nâhiye-i Simav der-Kütahya 

Tîmâr-ı Yûsuf 

Karye-i Çay tâbi‘-i mezkûr 3131, Karye-i Kınaludere 2074, Yekûn 5205, Ber-vech-i 

iltizâm 6499. 

Mezkûr Süleymân içün fevt oldı diyü alaybeği bildürmeğin Menteşe Sancağı’nda dört bin 

dokuz yüz doksan dokuz akçalık tîmâr tasarruf idüp Haleb Muhârebesi’nde gereği gibi 

yoldaşlık idüp mahall-i inâyet olmağın bin beş yüz akça terakkī emr olunan Yûsuf 

kulunuza tîmârıyla terakkīsine bedel altı bin dört yüz doksan dokuz akça iltizâmla tevcîh 

olunup berât-ı hümâyûn içün142 tezkire virilüp arz olundı. Tahrîren fî 16 Cemâziyelâhir 

sene 924 [25 Haziran 1518].  

12. Dulkadıroğulları’ndan Ahmed Bey ve Sungur Bey’e ikisi bir beratla 

tasarruf etmek üzere zeamet tevcihi (s. 203/1). 

Nâhiye-i Donuzlu der-Livâ-i Kütahya 

Ze‘âmet be-nâm-ı Ahmed Beğ ve Sungur Beğ an-Ebnâ-i Dulkadır 

Karye-i Bardaöyük tâbi‘-i m. 27.696, Mezra‘a-i Murâd ve mezra‘a-i Kumluca tâbi‘-i 

Bardaöyük 750, Karye-i Bâzâr tâbi‘-i Donuzlu 2198, Karye-i Akçaeniş tâbi‘-i m. Karail 

 
142  Defterde “içün” kelimesi mükerrer yazılmıştır. 
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278, an-Hâsıl-ı Otlak fî sene 600, an-Hâsıl-ı [...] Karye-i Diribolı tâbi‘-i heme-sene 1000, 

Honaz nâhiyesinde serbest olmayan tîmârlarun cürm-i cinâyet ve resm-i arûsiyye ve 

resm-i ganemin nısfı sipâhînün ve nısf-ı âharı hâssa-i Doğan’dur fî sene 2200  

Honaz Nâhiyesi’nde(?) olan hâslarun yavası ve beytü’l-mâl müjde-i abd-i âbık ve kenizek 

ve müddet tamâm olup bey‘ olunan kullarun bahâları ki ashâb-ı zâhir ola fî sene 1200, 

Karye-i Kurıöyük tâbi‘-i Simav 641, Karye-i Alakilise tâbi‘-i Simav 3290, an-Hınta-i 

Bâc-ı Bâzâr-ı Evran fî sene 5000, Karye-i Yenice tâbi‘-i Kavak 6126, Karye-i Erdim 

tâbi‘-i Gedüs 6663, Karye-i Dirgenç Ot tâbi‘-i m. 2277, Karye-i Saruçam tâbi‘-i Gedüs 

2599, Cemâ‘at-i Yörükân-ı Kütükler tâbi‘-i Kula 8556, Cemâ‘at-i Yörükân-ı Dîvân-ı 

Karalar tâbi‘-i Soma 10.488, an-Bâc-ı Bâzâr-ı Eşme tâbi‘-i Kula 4000 

Kula nâhiyesinde serbest olmayan tîmarlarun cürm-i cinâyet ve resm-i arûsiyye ve rüsûm-

ı ağnâmun nısfı sipâhînün ve nısf-ı âharı hâssa-i gılmândur fî sene 28.956, Karye-i 

Çakırpınarı tâbi‘-i Kula 3695, an-Hâsıl-ı Kışlak tâbi‘-i Honaz 1787, Yekûn 10.000, 

Minhâ: Hisse-i Ahmed ber-vech-i ze‘âmet 60.000, Hisse-i Sungur ber-vech-i ze‘âmet 

55.000 

Mezkûr Ahmed kulunuzun köhne defterden zikr olan ze‘âmetinden tasarruf itdüği altmış 

bin akçalık hissesi ve Sungur kulunuzun dahı elli bin akçalık hisselerinün defter-i cedîd 

mûcebince kırk beş bin altı yüz doksan beş akçalık hisseleri ifrâz olunup ve Mısır 

muhârebesiyçün beşer bin143 akça terakkī emr olunmağın terakkīleri ile ifrâzlarına bedel 

âhar ze‘âmetden ba‘zı kurâ ilhâk olunup cümle yüz yiğirmi bin akçalık olup altmış beş 

bin akçalık ber-vech-i ze‘âmet mezkûr Ahmed kulunuza ve elli beş bin akçalık ber-vech-

i ze‘âmet Sungur kulunuza ikisi bir berâtla mutasarrıf olmak üzre vilâyet kâtibi tezkiresi 

mûcebince tevcîh [olunup] berât-ı hümâyûn içün tezkire virilüp arz olundı. Tahrîren fi’l-

yevmi’l-hâmis aşera şehr-i Cemâziye’l-âhir sene 925 [14 Haziran 1519]. 

13. Dergâh-ı Mu‘allâ serraçlarından Hasan’a ait olup bilahare Sultan Selim 

Vakfı’nın gelir kalemlerine dahil edilen bir timar (s. 234/3). 

Nâhiye-i Aydos der-Kütahya 

Tîmâr-ı Hasan an-Serrâcân-ı Dergâh-ı Âlî 

 
143  Bu kelime mükerrer yazılmıştır. 
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Karye-i Yuka? tâbi‘-i m. 5500, Karye-i Kirder? tâbi‘-i Uşşâk 500. Yekûn: 6000. 

Şimdiki hâlde Dergâh-ı Mu‘allâ serrâclarından yevmî altı akça ulûfe tasarruf iden mezbûr 

Hasan bendeleri Dergâh-ı Mu‘allâ’dan hükm-i şerîf îrâd idüp mazmûn-ı şerîfinde 

ulûfesinin birine bin hesâbı üzre vilâyet-i Anadolı’da bir tîmâr düşicek tevcîh idesiz diyü 

emr olmağın144 ber-mûceb-i emr tîmâr-ı mezbûr defter-i cedîde vilâyet kâtibi [tarafından] 

mezbûra yaz[ıl]up ümenâ tezkiresi mûcebince145 tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün 

tezkire virildi. Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 925 [18 Aralık 1519]. 

İşbu tîmâr merhûm Sultân Selîm İmâreti’ne vakf oldı. 

14. Eğrigöz Kalesi dizdarı Hızır’ın haksız yere hisar erenlerinin timarlarını 

ellerinden aldırması, Mehmed adlı bir gulâmın doğanını çalması ve bir 

hisar erinin kızını zorla nikahına alması gibi suçları dolayısıyla dizdarlık 

vazifesinin elinden alınarak tekrar eski sahibi Seydi Ali’ye tevcih edilmesi 

(s. 252/1). 

Tîmâr-ı Seydî Alî Dizdâr-ı Kal‘a-i Eğrigöz an-Tahvîl-i Hızır der-Kütahya 

Karye-i Mamo tâbi‘-i Simav 4294, Karye-i Kite-had? tâbi‘-i m. 2250, an-Karye-i Hamad 

tâbi‘-i Eğrigöz 631. Yekûn 7175. Hisse-i dizdâr 5000. 

Mezkûr içün hisâr erenlerinün hilâf-ı vâki‘ arz idüp tîmârların aldurup ve Mehemmed 

nâm gulâm-şâhînün bir doğanın serîka idüp ve bir hisâr erinün bir kızın nikâhlumdur diyü 

cebr-ile evine getürdükden sonra nikâh itdürüp zulm itdüği sâbit oldı diyü Eğrigöz kādîsı 

arz itmeğin zikr olan dizdârlık yine eski sâhibi Seydî Alî’ye sadaka olunup Dergâh-ı 

Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 21 Şa‘bân sene 926 [6 

Ağustos 1520]. 

15. Anadolu beylerbeyi Ferhad Paşa’nın Rumeli beylerbeyiliğine tayini 

üzerine yerine yeniçeri ağası Ayas Ağa’nın (ö. 1539) getirilmesi (s. 

257/3). 

 
144  Defterde sehven “olmamağın” şeklinde yazılmıştır. 
145  Defterde “tîmâr-ı mezbûr defter-i cedîde vilâyet kâtibi mezbûra yazup ümenâ  tezkiresi mûcebince” 

şeklinde anlam itibariyle problemli bir tarzda yazılmıştır. 
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Hâshâ-i Hazret-i Ayas Paşa Mîr-i Mîrân-ı Vilâyet-i Anadolı an-Tahvîl-i Ferhâd 

Paşa 

an-Nâhiye-i Kütahya 144.314, an-Nâhiye-i Selendi 17.388, an-Nâhiye-i Uşak 106.878, 

an-Nâhiye-i Geyikler 405.000, an-Nâhiye-i Arslanapa 17.567, an-Nâhiye-i Şeyhlü 

10.878, Cemâ‘at-i Yörükân-ı Kayı 40.000, an-Tavâif-i Uluyörük der-Livâ-i Ankara 

110.690, Karye-i Pîrlü tâbi‘-i Kütahya 2730, İhtisâb-ı Bâzâr-ı Ünye? tâbi‘-i Donuzlu 

5110, Resm-i berevât 100.000 

Yekûn: 960.555  

Müşârun-ileyh Ferhâd Paşa’ya Rûm-ili beğlerbeğiliği sadaka olunup Anadolı 

beğlerbeğiliği dahi zikr olan hâslar ile yeniçeri ağası Ayas Ağa’ya sadaka olunup Dergâh-

ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Fî 3 Rebîülevvel sene 925 [5 Mart 

1519].  

16. Yaşlılığı dolayısıyla timarından feragat ederek oğlu için arzda bulunan 

Dede’nin arzının kabul edilerek timarının oğluna devredilmesi (s. 274/2). 

Nâhiye-i Mekri der-Menteşe 

Tîmâr-ı Rüstem an-Tahvîl-i Dede 

Karye-i Belovası 3107, Karye-i Karabük tâbi‘-i m. 2118. Yekûn: 5225 

Mezkûr Dede pîr olup sefer-i pâdişâhîye iktidârı olmamağın min-ba‘d kendüye tîmâr 

olmamak üzre yarar yiğit oğlı Rüstem’e bildürüp tevcîh olunup arz olundukda kabûl 

olunup berât-ı hümâyûn içün tezkir[e] virildi. Tahrîren fî 24 Muharremü’l-harâm sene 

924 [5 Şubat 1518]. 

17. Kemah Seferi’ne (1515) gelmediği için mazul olan Yeniçeri Mustafa’ya 

timar tevcihi ve bilahare Şam yoklamasında bulunmaması sebebiyle 

timarının elinden alınması (s. 286/3) 

Nâhiye-i Köğceğiz 

Tîmâr-ı Yeniçeri Mustafâ an-Mûsâ Defter-i Cedîd an-Tahvîl-i Hamza 

Karye-i Akova tâbi‘-i m. Hâsıl-ı mezbûr 9000. 
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Mezkûr Hamza’ya âhar tîmâr olmağın Hamîd Sancağı’nda dokuz bin beş yüz elli dört 

akçalık tîmârdan Kemah’a gelmedi diyü ma‘zûl olan Yeniçeri Mustafâ’ya beş yüz elli 

dört akça kusûrı tekmîl olunmak üzre tevcîh olunup arz olundukda kabûl olunup berât-ı 

hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren [fî] 13 Rebîülâhir sene 924 [24 Nisan 1518]. 

Mezkûr Şâm yoklamasında bulunmamağın Mahmûd’a virildi. Ber-mûceb-i tezkire-i mîr-

i mîrân fî 3 Rebîülâhir sene 927 [13 Mart 1521]. 

18. Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerilerinden Eğribozlu Mustafâ’ya timar tevcihi (s. 

293/2). 

Nâhiye-i Muğla 

Tîmâr-ı Mustafâ an-Tahvîl-i Pîr Mehemmed 

Cemâ‘at-i Emcek ve Emîrhânlu: 9032 

Mezkûr Pîr Mehemmed’e âhar tîmâr olmağın Dergâh-ı Mu‘allâ yeniçerilerinden 

Ağrıbozlu Mustafâ’ya dokuz bin akçalık tîmâr idesiz diyü hüküm îrâd itmeğin tevcîh 

olunup arz olundı. Fî 17 Zilhicce sene 924 [20 Aralık 1518]. 

19. Yaya sancağı beyi olup vefat eden Şirmerd’in oğullarına yaya sancağı 

beyi oğullarına verilen miktarda timar verilmesinin emredilmesi üzerine 

Yeniçeri Hızır tahvilinden timar tevcih edilmesi (s. 307/1). 

Nâhiye-i Pürnaz der Menteşe 

Tîmâr-ı Yeniçeri Hızır 

Karye-i Ruköy? tâbi‘-i m. 4404, Karye-i Bağluca tâbi‘-i m. 2279, Karye-i Karakum tâbi‘-

i m. 899. Minhâ Hisse-i Lutfî: 4500. Hisse-i Mehemmed: 3082 

Mezkûr Yeniçeri Hızır müteveffâ olmağın sâbıkā Menteşe sancağının yayaları sancağı 

beği olup ba‘dehû za‘îm olup fevt olan Şîrmerd’ün oğulları Lutfî ve Mehemmed hükm-i 

şerîf îrâd idüp mazmûn-ı şerîfinde bunun emsâli yaya sancağı beği oğullarına ne denlü 

tîmâr olunugelmiş ise düşenden bunlara dahı ol mikdâr tîmâr idesiz diyü emr olunmağın 

ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olan tîmârun dört bin beş yüz akçalığı mezbûr Lutfî’ye ve üç 

bin seksen iki akçalığı karındaşı Mehemmed’e ikisi bir berât ile mutasarrıf olmak üzre 
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tevcîh olunup berât-ı hümâyûn sadaka olunmak içün tezkire virilüp arz olundı. Bâkī 

fermân Dergâh-ı Âlî’nündür. Tahrîren fî 24 Rebîülevvel sene 925 [26 Mart 1519].  

20. Seferde Haleb’den firar eden Kasım’ın timarının memleketi olan 

Anadolu’da kendisine timar verilmesi emredilen Mehmed’e tevcih 

edilmesi (s. 307/2). 

Nâhiye-i Balat der-Menteşe 

Tîmâr-ı Kāsım 

Karye-i Margo(?) tâbi‘-i m. 19.298, Hisse-i mezkûr: 5898. 

Mezkûr Kāsım Haleb Seferi’nün ibtidâlarında gaybet itmeğin Rum-ili’nde beş bin dokuz 

yüz akçalık tîmâra mutasarrıf olan Mehemmed kulunuzun vatan-ı me’lûfesi Anadolı’nda 

olup elinden gidene bedel tîmâr idesiz diyü hükm-i şerîf îrâd itmeğin ber-mûceb-i emr 

zikr olan tîmâr tevcîh olunup berât-ı hümâyûn sadaka olunmak içün tezkire virilüp arz 

olundı. Bâkī fermân Dergâh-ı Mu‘allâ’nundur. Tahrîren fî 20 Cemâziyelevvel sene 924 

[30 Mayıs 1518]. 

Mezkûr Mehemmed fevt olmağın Çavuş Efendi’ye virildi. Ber-mûceb-i tezkire-i Zeynel 

Paşa fî 2 Zilhicce 926 [13 Kasım 1520]. 

21. Şehzade Süleyman’in mahlul hâldeki Tarhala Kalesi dizdarlığının sabık 

Yenice-i Foça dizdarı İsa’ya tevcih edilmesi için yaptığı arzının uygun 

bulunmayarak bu vazifeye mazul Amasra dizdarı Mustafa’nın getirilmesi 

(s. 322/1). 

Nâhiye-i Tarhala der-Livâ-i Hudâvendigâr 

Tîmâr-ı Mustafâ Dizdâr-ı Kal‘a-i Tarhala an-Tahvîl-i Mehemmed 

Karye-i Taşköpri tâbi‘-i m. 3196, Karye-i Karakalem-i nısf 1652, Mezra‘a-i Kamusulug 

Kırı tâbi‘-i m. 200. Yekûn 5048. 

Zikr olan dizdârlığa mutasarrıf olan Mehemmed fevt oldı diyü Şehzâde Hazretleri 

Yenice-i Foça dizdârlığından ma‘zûl olan Îsâ ile arz idüp ana bedel olmamağın müyesser 

olmayup hâliyâ 4939 akçalık tîmâr-ile Amasra dizdârlığından ma‘zûl olan Mustafâ tâlib 

olmağın mezkûr kal‘aya dizdârlık itmek üzre mezbûr Mustafâ’ya sadaka olunup Dergâh-
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ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn-içün tezkire virilüp arz olundı. Tahrîren fî 27 Muharrem 

sene 925 [29 Ocak 1519]. 

Mezkûr tecdîd-i berât eyledi. Fî 20 Ramazân sene 925 [15 Eylül 1519]. 

22. Haleb’de yapılan yoklamada bulunmadığı için timarı elinden alınan 

Üveys’e timarının geri verilmesi (s. 332/3). 

Ze‘âmet-i Cânbâzân-ı Anadolı be-nâm-ı Üveys 

Hâsıl an-Ze‘âmet-i Cânbâzân: 20.000 

Mezkûr Üveys bendenüzün ze‘âmeti bundan evvel Haleb Seferi’nde icâzetinde 

bulunmamağın mahlûl defterinde kayd olunmış idi. Hâliyâ kimesneye virilmeyüp henüz 

mahlûl olmağın girü mezbûr kulunuza tevcîh olundı ki min-ba‘d hizmet-i pâdişâhî 

düşdükçe ve yoklatdukça Beğ sancağı beğine tâbi‘ ola. Tahrîren fî sâdis-i şehr-i Receb 

sene 924 [14 Temmuz 1518]. 

23. Yenice Kalesi (Hudâvendigâr) dizdarı Mustafa’nın kale muhafazasıyla 

ilgilenmeyip koyun sağımı mevsiminde koyunlarının yanına taşraya 

gitmesi ve kaleye üç ay boyunca uğramaması sebebiyle azledilip yerine 

eski Bozcaada dizdarı İlyas’ın tayin edilmesi (s. 333/1).   

Tîmâr-ı Dizdâr-ı Kal‘a-i Yenice an-Tahvîl-i Mustafâ 

Hâsıl 3000 

Mezkûr Mustafâ içün aslında bu diyârdan olup bir tarîk-ile kal‘a-i mezbûrda kapucı iken 

dizdârlık himmet olunup ecnebî ve hâricden kimesne olup kal‘a-i mezbûrenün zabtına ve 

hıfzına mahall olmayup her zamânda fesâdı eksük olmayup hattâ koyun sağımı vaktinde 

ekser evkātda üç ay mikdârı öyle kal‘adan taşra koyunı yanında olur diyü Ayazmend 

kādîsı kal‘a-i Mağnisa kethudâlığından ma‘zûl olmış Alî nâm kimesne ile arz idüp ana 

ziyâde gelmeğin virilmeyüp zikr olan dizdârlık mahlûl olmağın mukaddemâ yevmî on 

akça ulûfe ile Bozcaada dizdârlığından ma‘zûl olan İlyâs’a mezkûr dizdârlık sadaka 

olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Fî gurre-i Receb sene 

925 [29 Haziran 1519]. 
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24. Tasarruf ettiği timarı başkasına verilen Cafer’in İstanbul’a gelip timarın 

kendisine ait olduğunu ve yurdu olduğunu ifade ederek şikâyette 

bulunması üzerine padişahın da uygun görmesi ile timarının kendisine 

iadesi (s. 347/3). 

Nâhiye-i Adranos  

Tîmâr-ı Ca‘fer an-Tahvîl-i Mustafâ Ser-asker 

Karye-i Kedüci ve Bire Kavacık tâbi‘-i Adranos 3439, Karye-i Akçabük tâbi‘-i m. 100, 

Karye-i Dikilü tâbi‘-i 291, Karye-i Söğüd tâbi‘-i m. 1432. Yekûn: 5262.   

Bundan evvel işbu biş bin iki yüz altmış iki akça yazar tîmârı mezkûr Mustafâ’ya Ca‘fer 

tahvîlinden virilmiş imiş. Hâliyâ mezkûr Ca‘fer Dergâh-ı Mu‘allâ’ya gelüp zikr olan 

tîmâr içün “Mâ-tekaddemden tasarruf idegeldüğüm tîmârumdur ve hem yurdumdur.” 

diyü tâlib olmağın mezkûr tîmâr Mustafâ tahvîlinden alınup girü mezkûr Ca‘fer’e sadaka 

olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 3 

Cemâziyelevvel sene 926 [21 Nisan 1520]. 

İşbu tîmâr içün kapucılar kethudâsı Ya‘kūb Beğ Dîvân-ı Âlî’de paşayân-ı izâm 

hazretlerine gelüp “Bu tîmâr bu kişinün yurdıymış, yine buna virilsün, el-ân sâhibi olana 

âhar bedel çıkarılsun diyü pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri şöyle emr eyledi.” didüği 

ecilden mezkûr tîmâr müşârun-ileyh Ca‘fer’e virildi. 

25. Orduya cebelü göndermekle mükellef olan Ahmed’e Ahi Rüstem 

Zaviyesi’ne vakıf olan timarı için yeni berat verilmesi (s. 357/1). 

Nâhiye-i Seferîhisâr der-Livâ-i Hudâvendigâr 

Tîmâr-ı Ahmed Eşküncilü Vakfdur  

Karye-i Bablu ve Karye-i Kemer tâbi‘-i mezkûr. Hâsıl 3912 

Mezkûr karye nefs-i Seferîhisâr’da Ahi Rüstem Zâviyesi’ne eşküncilü vakf olup âyende 

ve revendeye hizmet idüp mezbûr Ahmed mutasarrıf olup ve sefer-i hümâyûna kānûn-ı 

kadîm üzre cebelü eşdürürmiş. Hâliyâ defter-i cedîdden berât-ı cedîd taleb itmeğin ke-

mâ-kân âyende ve revendeye hizmet hizmet idüp ve sefer-i hümâyûna yarar cebelü 

eşdürmek üzre müşârun-ileyhe Dergâh-ı Mu‘allâ’dan tecdîd-i berât-ı hümâyûn içün 

tezkire virildi. Fî 18 Rebîülevvel sene 927 [26 Şubat 1521]. 
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26. Ayas’a yeni berat alabilmesi için tezkire verilmesi (s. 371/2). 

Nâhiye-i Geyve der-Hudâvendigâr 

Tîmâr-ı Sûfî Ayas ber-vech-i tekā‘üd  

Karye-i Bayad tâbi‘-i mezkûr: 6035 

Mezkûr Sûfî Ayas tekā‘üd tarîkıyle tasarruf itdüği işbu altı bin otuz beş akçalık [tîmârı 

içün] berât-ı cedîd taleb itdüği sebebden Dergâh-ı Mu‘allâ’[da]n tecdîd-i berât-içün 

tezkire virildi. Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 926 [4 Kasım 1520]. 

27. Muhtemelen sefer esnasında kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 

Kalecik dizdarı Ali’nin vazifesinin Alagöz’e tevcihi ve Alagöz’ün 

beratının seferden dönüldükten sonra verilmesinin kararlaştırılması (s. 

466/2). 

Tîmâr-ı Alî Dizdâr-ı Kal‘acık der-Livâ-i Kangırı  

Mezkûr içün beği eydür ki nâ-pedîd olup hayâtı ve memâtı nâ-ma‘lûmdur146 diyü kādîsı 

nâyibi arz idüp mahlûl oldukda dört bin yedi yüz sekiz akçalık tîmâr ile Ballukasrı? 

dizdârlığından ma‘zûl Alagöz’e virildi ki dizdârlık ide. 

Karye-i Karaöyük tâbi‘-i Kal‘acık 3294, Karye-i Ekinvirân 624. Yekûn: 4318 

Zikr olan tîmâra mezbûr Alagöz tezkire ile mutasarrıf olup hizmetkârlık ide, sonra sefer-

i hümâyûndan avdet olıcak berât-ı hümâyûn ala ve kendü dizdârlığına bedel dizdârlık 

düşmeğin noksânı ile kabûl itdi, sonra iki dizdârlığına bedel dizdârlık düşicek virile diyü 

[emr olundı]. Tahrîren fî 28 Ramazânü’l-mübârek sene 923 [14 Ekim 1517]. 

Mezkûr defter-i cedîdden tecdîd-i berât eyledi ber-mûceb-i tezkire-i mîr-i mîrân. Fî 16 

Cemâziyelâhir sene 925 [15 Haziran 1519]. 

28. Dergâh-ı Mu‘allâ kuyumcularından Süleyman’a ulufesine bedel 

Anadolu’da timar tevcihi (s. 476/1). 

Nâhiye-i Kal‘ec[ik] 

 
146  Defterde sehven “ma‘lûm nâ-ma‘lûmdur” şeklinde yazılmıştır. 
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Tîmâr-ı Süleymân 

Karye-i Balım tâbi‘-i m. 1865, an-Karye-i Alîbeğlü tâbi‘-i m. 2000, Hâsıl an-Karye-i 

Sekü? tâbi‘- i m. 2000, an-Karye-i Alayundlu tâbi‘-i Çerkes 1800, Karye-i Öyük tâbi‘-i 

Mestan 1355. Yekûn: 9024. 

Mezkûr Süleymân bendeleri Dergâh-ı Mu‘allâ kuyumcılarından olup yevmî dokuz akça 

ulûfe tasarruf iderken Dergâh-ı Mu‘allâ’dan hükm-i şerîf îrâd idüp mazmûn-ı şerîfinde 

vilâyet-i Anadolı’da ulûfesine bedel tîmâr idesiz diyü emr olunmağın ber-mûceb-i emr 

tîmâr mezbûr defter-i cedîdden vilâyet kâtibi tezkiresi mûcebince tevcîh olunup arz 

olundı. Fî 3 Muharrem sene 926 [28 Aralık 1519]. 

29. Mısır Seferi akabinde Şam’da kalan Mustafa’nın timarının başkasına 

tevcih edilmesi (s. 487/2). 

Nâhiye-i Milan der-Kengırı 

Tîmâr-ı Mustafâ Başkesen 

Karye-i Hankilise tâbi‘-i m. 1650, an-Bâc-ı Bâzâr-ı Kurşunlu ve Milan nısf: 4000, Âdet-

i ağnâm-ı Karye-i Boyaluca tâbi‘-i Kengırı 650. Yekûn: 6300. 

Mezkûr Mustafâ bendelerinün köhne defterden Karye-i Kapluca ve gayrı nâm 

karyelerden tasarruf itdüği 6233 akçalık tîmârı defter-i cedîdden âhara virilüp ve tîmâr-ı 

mezbûr âhâr tahvîlinden mahlûl olmağın vilâyet kâtibi tezkiresi mûcebince 67 akça 

ziyâdesiyle tevcîh olunup berâtiyçün tezkire virildi. Tahrîren fî 8 Receb sene 926 [24 

Haziran 1520].   

Mezkûr içün Şâm’da kaldı diyü alaybeğisi i‘lâm itmeğin Husrev’e virildi, ber-mûceb-i 

tezkire fî 29 Şa‘bân sene 927 [4 Ağustos 1521].  

30. Tezkire kâtibi Dede Balı’nın beratının Şahkulu Baba Tekeli İsyanı (1511) 

sırasında Kütahya’nın yakılması hadisesinde yanması dolayısıyla 

yenilenmesi ve timar gelirinin arttırılması (s. 506/1). 

Nâhiye-i Elmalu der-Teke 

Tîmâr-ı Dede Balı an-Tahvîl-i Mustafâ 
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Karye-i Başeskihisâr 812, Karye-i Bekir Beğtemür 1662, Karye-i Yuva 2919, Karye-i 

Balıklagu 1313, Mezra‘a-i Kortan 350, Karye-i Abdurrahmân 3513, Karye-i Imırcık 

2107, Karye-i Kozköy 3020. Yekûn 15.608, Hisse-i mezbûr 5333 

Mezkûra âhar tîmâr olmağın hâliyâ Dede Balı kulunuz hükm-i şerîf îrâd idüp mazmûn-ı 

şerîfinde bundan evvel147 Anadolı’da tîmâr defterinde tezkire kâtibi olup ba‘dehû südde-

i sa‘âdetimde tîmâr defter hizmetinde olup sonra havâss-ı hümâyûna müte‘allik emânet 

tevcîh kılınup ve mukaddemâ Saruhan sancağında Dergâh-ı Mu‘allâ’mda olan tîmâr 

defterinde virilmiş tezkire ve berât-ı hümâyûnla beş bin yüz akçalık tîmâra mutasarrıf 

olan dârende-i fermân Dede Balı “Zikr olan berâtum Teke vilâyetinde hurûc iden Kızılbaş 

tâyifesi Kütahya’ya gelüp şehri ihrâk eyledükde esbâbumla yanup zâyi‘ oldı.” diyü hâliyâ 

südde-i merâm-bahşdan girü tîmâr olunmak bâbında istid‘â eylemeğin mezîd-i merhamet 

idüp el-ân ma‘mûlün-bih olan tîmâr defterine nazar olunup fî-nefsi’l-emr mezkûrun 

merkūm olan mikdâr tîmâra mutasarrıf olduğı ma‘lûm ve muhakkak olmağın eline 

mühürlü sahîh sûret-i defter virilüp buyurdum ki sûret-i deftere nazar idüp göresiz, ol 

mikdâr mezkûra tîmâr tedârük idesiz diyü emr olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî elinden 

gidenden iki yüz otuz üç akça ziyâdesiyle tevcîh olunup berât-ı hümâyûn sadaka olunmak 

içün tezkire virildi. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-ışrîn min-şehri Cemâziyelevvel sene 

925 [21 Mayıs 1519]. 

31. Karahisar Kalesi dizdarı Hamza’nın kalenin bazı yerlerine tahrip etmesi 

ve üç ay boyunca kaleye uğramaması sebebiyle azli ve yerine Hızır’ın 

tayin edilmesi (s. 522/1). 

Nâhiye-i Mekrümgömi 

Tîmâr-ı Hızır Dizdâr-ı Kal‘a-i Karahisâr an-Tahvîl-i Hamza 

Karye-i Sancaklar 1786, Karye-i Hızırköy 488, Mezra‘a-i Hımârî 1065, Bâzâr-ı Aksu fî 

sene 1000, Mezra‘a-i Kâfir Üveys Hâsıl an-öşr-i gallât 500, Mezra‘a-i Ada? tâbi‘-i 

Taşdepecüği ve nâm-ı dîger Belkıs-öni 300. Yekûn: 6000. 

Mezkûr dizdârlığa mutasarrıf olan Hamza içün zimmetine nüzûlden iki bin yüz kırk altı 

akça alup ve hisâr kapusı üstinde olan ağaçları yakup kapu üstin harâb idüp ve üç ay 

 
147  Bu kelime defterde sehven iki kere yazılmıştır. 
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kal‘ayı terk idüp Gelibolı’ya gitdi diyü Karahisâr’un kādî nâyibi arz itmeğin zikr olan 

dizdârlık alınup Dergâh-ı Mu‘allâ yayabaşılarından Hızır’a sadaka olunup Dergâh-ı 

Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 20 Safer sene 927 [30 Ocak 

1521]. 

32. İnönü Kalesi (Sultanönü) dizdarı Kasım’ın bir deniz yolculuğu esnasında 

esir düşmesi sebebiyle zikredilen dizdarlığın başkasına tevcihi ve 

Kasım’ın esaretten kurtuluşunu müteakip vazifesine iadesi (s. 580/3). 

Nâhiye-i İnöni 

Tîmâr-ı Alî Dizdâr-ı Kal‘a-i İnöni an-Tahvîl-i Kāsım 

Karye-i Döşelü tâbi‘-i mezkûr 2392, Karye-i Söğüdcük nâm sâhibinden ortakdan 

gayrınun öşür ve bâd-ı hevâsı der-tasarruf 410, Mezra‘a-i Şahin tâbi‘-i m. 100, Yekûn: 

2902, ber-vech-i iltizâm-ı sâbık: 3000 

Şimdiki hâlde kal‘a-i İnöni dizdârlığına mutasarrıf olan Kāsım içün deryâda gemiyle 

gide[r]ken Efrenc’e mahbûs oldı diyü istimâ‘ olunup zikr olan dizdârlık mukaddemâ 

vilâyet-i Rûm’da üç bin sekiz yüz otuz sekiz akçalık eşkün tîmârından ferâgat iden Alî’ye 

sadaka olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Fî 14 

Rebîülâhir sene 924 [25 Nisan 1518]. 

Mezkûr Kāsım girü halâs olup gelüp yircüğezin taleb eyledüği sebebden mezbûr dizdârlık 

girü bu Kāsım’a buyuruldı. Fî sânî-i Cümâdelûlâ sene 925 [2 Mayıs 1519]. 

33. Berat yeniletme talebinde bulunan Yusuf’a yeni beratı için tezkire 

verilmesi (s. 511/3). 

Nâhiye-i Elmalu der-Teke 

Tîmâr-ı Yûsuf 

Mukāta‘a-i tahinhâne-i Finike ma‘a-niyâbet-i o  Hâsıl: 7500 

Mezkûr Yûsuf zikr olan tîmârı tasarruf iderdi. Hâliyâ defter-i cedîdden tecdîd-i berât taleb 

itmeğin berât-ı cedîd içün tezkire virildi. Fî 25 Receb sene 926 [11 Temmuz 1520]. 
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34. Kendi isteğiyle Mısır’da kalan Seferşah tahvilinden Saka Mehmed’e timar 

tevcihi (s. 673/3) 

Nâhiye-i Devrekânî 

Tîmâr-ı Saka Mehemmed an-Tahvîl-i Seferşâh 

Karye-i Ürküt, an-Karye-i Hisârcık ve İksara 833, an-Karye-i Depecikler 267, an-Karye-

i Saraycık 637, an-Karye-i Bozkocarugan Örüsi(?) 538, an-Karye-i Sartakorusı 84, 

Karye-i Kızılcavîrân tâbi‘-i Taşköpri 1389  

Yekûn: 5230, Ber-vech-i iltizâm-ı sâbık: 6398 

Mezkûr Seferşâh ihtiyârıyle Mısır’da kalup tîmârı mahlûl olmağın yine bu sancakda altı 

bin dört yüz dört akçalık tîmârdan ma‘zûl olan Saka Mehemmed elinden giden tîmârından 

altı akça kesriyle tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 21 Safer 

sene 925 [22 Şubat 1519]. 

35. Zağanos Paşa oğlu Mehmed Bey tahvilinden Sinan Bey’e zeamet tevcihi (s. 

539/2). 

Nâhiye-i Biga der-m. 

Ze‘âmet be-nâm-ı Sinân Beğ an-Tahvîl-i Mehemmed bin Zağanos Paşa 

Nefs-i şehr-i Çatal-Bergos, Mahalle-i Tabbagân, Mahalle-i Taş Ali, Mahalle-i Umûr Beğ, 

an-Kıst-ı İhtisâb 90, Mahalle-i Orta Câmi‘, Mahalle-i Ahi Bâyezîd, an-müjde-i abd-i âbık 

ve bahâ-i yava an-vilâyet-i mezkûre 1000, Karye-i Ahmed Akbaş 1269, Yekûn: 19.319 

Niyâbet-i arûsiye ve resm-i tapu ve resm-i ganem ve deştivânî 636. Cem‘an: 21.659 

Zikr olan ze‘âmet  Zağanos Paşa oğlı Mehemmed tahvîlinden mahlûl olmağın Beğ 

sancağında yiğirmi bir bin altı yüz elli dokuz akçalık ze‘âmetden ma‘zûl olan Sinân 

kulunuza vilâyet yazan ümenâ tezkiresi mûcebince ber-vech-i bedel ze‘âmet tevcîh 

olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire virilüp arz olundı. Tahrîren fî sâbi‘-i Cemâziyelevvel 

sene 924 [17 Mayıs 1518]. 

Zikr olan ze‘âmet Gelibolı beği Sinân Beğ hâslarına ilhâk olundı. 
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36. Zeametlerin alt sınırının 20.000 akçe ile tahdid edilmesine dair bir emrin 

ısdarı üzerine Kastamonu’da timar tasarruf eden Haydar’ın 12.045 

akçelik timarı üzerinde düzenleme yapılması (s. 692/1). 

Nâhiye-i Devrekânî 

Tîmâr-ı Haydar 

An-resm-i çift ve nîm ve bennâk ve caba ve nısf-ı bâd-ı hevâ ve nısf-ı âdeti ağnâm ve 

evkāf an-re‘âyâ-yı sipâhiyân ve mustahfızân-ı kılâ‘-ı nâhiye-i Devrekânî ma‘a-Sâhil-i 

Ginebolı 57445. Hisse-i mezbûr: 12.045 

Hâliyâ Dergâh-ı Mu‘allâ’dan hüküm vârid olup ve mazmûn-ı şerîfinde min-ba‘d yiğirmi 

binden aşağa ze‘âmet olmamağın diyü emr olunmağın ber-mûceb-i emr-i mezkûr Haydar 

köhne defterden bu ze‘âmetden tasarruf itdüği on iki bin kırk beş akçalık ze‘âmeti defter-

i cedîdde âhara virilüp ve tîmâr-ı mezbûr vilâyet kâtibi tezkiresi mûcebince tezkire virildi. 

Fî 16 Cemâziyelâhir sene 925 [16 Mayıs 1519]. 

Mezkûra âhar tîmâr olmağın Mehemmed’e virildi. Fî 13 Safer sene 928 [12 Ocak 1522]. 

37. Ali Kuşçu’nun oğlu Abdürrahim’e zeamet tevcihi (s. 693/3). 

Nâhiye-i Taşköprü der-Kastamonı  

Ze‘âmet-i Taşköprü be-nâm-ı Abdürrahîm veled-i Alî Kuşçı 

Nefs-i Taşköprü 14.254, Karye-i Alisaray tâbi‘-i m. 18.426, Karye-i Botracık tâbi‘-i 

Devrekânî 1692, Karye-i Çanlarovacuğı tâbi‘-i m. 308. Yekûn: 34.680, Hisse-i el-mezbûr 

ber-vech-i ze‘âmet: 29.274 

Zikr olan ze‘âmet bundan evvel Hekîm Çelebi’nün imâretine vakf kayd olunup hâliyâ 

mezbûr Abdürrahîm kulunuz Dergâh-ı Mu‘allâ’dan hükm-i şerîf îrâd idüp mazmûn-ı 

şerîfinde ze‘âmet-i mezbûre vakıfdan ref‘ olup mezkûr[a] hissesini ihrâc idesiz diyü emr 

olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî yiğirmi dokuz bin iki yüz yetmiş dört akçalık hisse 

vilâyet kâtibi tezkiresi mûcebince tevcîh olunup berât-içün tezkire virilüp arz olundı. 

Tahrîren fî 16 Cemâziyelâhir sene 925 [15 Haziran 1519]. 

Mezkûr Şâm yoklamasında bulunmamağın Husrev Beğ-oğlı Hurrem’e virildi. Fî 11 

Rebîülevvel sene 927 [19 Şubat 1521].  
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38. Zeametlerin alt sınırının 20.000 akçe ile tahdid edildiğine dair bir emrin 

ısdârı üzerine 14.000 akçelik zeamet tasarruf eden Mustafa’nın 

zeametinin statüsünün timara tahvil edilip beratının yenilenmesi (s. 

694/1). 

Nâhiye-i Devrekânî der-Kastamonı 

Tîmâr-ı Mustafâ  

Karye-i Vudak tâbi‘-i m. 7000, Karye-i Boyundurcuk tâbi‘-i Daday 2000, Karye-i Rum-

beği tâbi‘-i m. 1300, Karye-i Budak tâbi‘-i m. 500, Karye-i Karacapınar tâbi‘-i m. 100, 

an-Karye-i Küre Cedîd tâbi‘-i Daday ve Erba‘a 1300, an-Karye-i Çayırcık tâbi‘-i 

Taşköprü 1800. Yekûn: 14.000   

Mezkûr Mustafâ bendelerinün köhne defterden zikr olan karyelerden tasarruf itdüği on 

dört bin akçalık ze‘âmeti defter-i cedîdden tashîh olunup ve min-ba‘d yiğirmi binden 

aşağa ze‘âmet olmasun diyü emr olunmağın ber-mûceb-i emr ze‘âmeti ber-vech-i tîmâr 

tasarruf itmek içün tecdîd-i berât-ı hümâyûn sadaka olunmak içün tezkire virilüp arz 

olundı. Bâkī fermân Dergâh-ı Mu‘allâ’nundur. Tahrîren fî 16 şehri Cemâziyelâhir sene 

925 [15 Haziran 1519]. 

Mezkûrun tîmârına Mîr Alî mülki ilhâk olunup tecdîd-i berât eyledi ber-mûceb-i tezkire 

fî 8 Şa‘bân sene 926 [24 Temmuz 1520]. 

39. Boğazkesen Kalesi’nde kasap olan Şîrmerd’in et satarken ölçüde-tartıda 

hile yapması dolayısıyla azli ve yerine aynı kalede vazife gören 

Mehmed’in getirilmesi (s. 707/3). 

Nâhiye-i Gekivize der-Koca-ili 

Tîmâr-ı Şîrmerd an-merdân-ı Kal‘a-i Boğazkesen 

Mezkûr içün kasap olup cemî‘-i zamânda eksük et satup gedük tasarruf itmeyenlerden 

yine bu kal‘adan kul oğlı Mehemmed’e dizdârı tevcîh idüp arz virmeğin virildi ki hizmet 

ide. 

Karye-i Kırtık 1827, Karye-i Tuğrul 680, Karye-i Anderhos 500, an-Zevâyid-i Akçakilise 

300. Yekûn: 3300, Hisse: 1300. 
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Zikr olan tîmâra mezbûr Mehemmed tezkire ile mutasarrıf olup hizmet ide, sonra defter-

i hâkānî gelicek berât ide diyü [emr olundı]. Fî 3 Cemâziyelâhir sene 923 [24 Mayıs 

1517]. 

40. Suç işlemekle itham edilen ve hasta olan hisar eri Zahid’in yerine kethüda 

oğlu Ali’nin getirilmesi (s. 708/2). 

Nâhiye-i Gekivize  

Tîmâr-ı Zâhid an-Merdân-ı Kal‘a-i Boğazkesen  

Mezkûr içün şenâ‘at ile müttehem olup ve ma‘lûl olmağın tîmâr tasarruf itmeyenlerden 

kethudâ oğlı Alî’ye dizdârı vech görüp arz itmeğin virildi ki hizmet ide. 

Hâsıl an-Karye-i Aslıhân ve an-Karye-i Cüneydlü ve gayruhâ 300 

Zikr olan tîmâra mezbûr tezkire ile mutasarrıf olup hizmet ide, sonra defter-i hâkānî 

gelicek berât ide diyü [emr olundı] fî 22 Muharrem sene 924 [3 Şubat 1518]. 

41. Zina eder hâlde yakalanan Boğazkesen Kalesi hisar erlerinden 

Mehmed’den gediğinin alınarak Toman Kalesi hisar erliğinden mazul 

olan Cafer’e tevcihi (s. 708/5). 

Nâhiye-i Gekivize 

Tîmâr-ı Ca‘fer Merd-i Kal‘a-i Boğazkesen an-Tahvîl-i Mehemmed 

Karye-i Yaban? tâbi‘-i Gekivize 2592, Karye-i Kumköy tâbi‘-i Yoros 512, Karye-i Göllü 

tâbi‘-i o. 732, Hâsıl an-Karye-i Soğanlu tâbi‘-i Gekivize 764, Yekûn: 4600, Hisse-i Ca‘fer 

el-mezbûr: 1000.  

Mezkûr Mehemmed içün avrat ile dutılup ziyâde ehl-i şenâ‘at kimesnedür diyü 

Boğazkesen Kal‘ası dizdârı, Toman Kal‘ası gedüğinden ma‘zûl olan Ca‘fer’e tevcîh idüp 

arz itmeğin alınup mezkûr Ca‘fer’e Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire 

virildi. Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 924 [31 Aralık 1518]. 

Zikr olan gedük kul oğlı Mehemmed’e virildi. Fî 17 Rebîülâhir sene 925 [18 Nisan 1519]. 

42. Seferlere iştirak etmeyen hisar eri Mustafa’nın timarının elinden alınıp 

başkasına tevcih edilmesi (s. 710/3). 
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Nâhiye-i Yalakova 

Tîmâr-ı Pîrî veled-i kul merd-i Kal‘a-i Boğazkesen an-Tahvîl-i Mustafâ 

Karye-i Hâsbeğ tâbi‘-i m. 638, Karye-i Yassıbağ tâbi‘-i İznikmid 1058, Hisse ez-Karye-

i Âdil tâbi‘-i Yalakova 800, Hisse an-Karye-i Bayezid ve Karaeğren tâbi‘-i Gekivize 710. 

Yekûn: 3501, Hisse-i mezkûr 1433. 

Zikr olan tîmâr ile Boğazkesen Kal‘ası’nda hisâr eri gedüğin tasarruf iden Mustafâ içün 

kal‘a-i mezbûre dizdârı olan Mustafâ hizmet-i pâdişâhî vâki‘ oldukça edâ itmeyüp kendü 

kolayında yürür diyü kul-oğlı Pîrî’ye tevcîh idüp arz itmeğin mezkûr gedüği kul-oğlı 

Pîrî’ye sadaka olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Fî 22 

Safer sene 925 [23 Şubat 1519]. 

43. Boğazkesen Kalesi hisar erlerinden Ali’nin gediğini oğluna devrettiği 

hâlde kanun hilafına tekrar aynı gediği talep etmesi ve vazifelileri 

yanıltmak için feragat ettiği gediğin beratını değil de daha evvel 

bulunduğu kethüdalık vazifesinin beratını ibraz etmesi dolayısıyla 

vazifeden azli ve gediğin eski sahibine iadesi (s. 714/3). 

Nâhiye-i Gekivize der-Koca-ili 

Tîmâr-ı Mehemmed veled-i Saruca Dizdâr an-Merdân-ı Kal‘a-i Boğazkesen an-

Tahvîl-i Alî 

Karye-i Sağanlık tâbi‘-i Gekivize: 1582 

Mezkûr Alî bundan evvel girü bu kal‘ada hisâr gedüğin tasarruf iderken gedüğin 

ihtiyârıyle tamâmça oğlı Mahmûd’a bildürüp sonra gelüp bu gedüği taleb eyledükde 

oğlına bildürdüği gedük berâtın göstermeyüp, dahi evvelde kethudâlıkdan ma‘zûl olmış, 

anun berâtın gösterüp hîle idüp ve ihtiyârıyle gedüğin oğlına virene ol kal‘ada gedük 

virilmek hilâf-ı kānûn olduğı sebebden zikr olan gedük girü evvelki sâhibi Saruca Dizdâr 

oğlı Mehemmed’e Dergâh-ı Mu‘allâ’dan ta‘yîn olunup berât-ı hümâyun içün tezkire 

virildi. Tahrîren fî 24 Rebîülâhir sene 925 [25 Nisan 1519].    

44. Yenice Kalesi’nde tamirci olan Ali’nin işini lâyıkıyla yapamaması 

dolayısıyla yerine bu işe ehil olan gayrımüslim Yani’nin getirilmesi (s. 

720/2). 
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Tîmâr-ı Yani veled-i Kosta Meremmetçi[-i] Kal‘a-i Yenice der-Mukābele-i Kal‘a-i 

Boğazkesen der-Koca-ili an-Tahvîl-i Alî 

Karye-i İshâklu tâbi‘-i Gekivize 7339, Çiftlik-i Taştemür tâbi‘-i Şile 961, Karye-i Horniç 

nâm-ı dîger Tatar İlyâs tâbi‘-i mezkûr 200. Yekûn: 3500, Hisse-i mezkûr: 1200. 

Livâ-i mezkûrda zikr olan bin iki yüz akçalık tîmâr ile Yenice Kal‘ası’nda meremmetçi 

olan Alî içün kal‘a-i mezbûr dizdârı Ramazân ve Mi‘mâr Alâaddîn kal‘a-i mezbûre 

hıdmetine kādir olmayup acz gösterür diyü Kosta oğlı Yani nâm zimmî mezkûr hizmete 

kādir ve hem ehlidür diyü tevcîh eyleyüp arz eyledükleri ecilden mezkûr Yani’ye sadaka 

olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 10 

Muharrem sene 926 [1 Ocak 1520]. 

45. Alara Kalesi dizdarı Mustafa’nın bir hisar erinin timarını gayrıkanuni 

olarak tasarruf etmesi dolayısıyla azledilip yerine mazul Modiça Kalesi 

dizdarı Kasım’ın getirilmesi (s. 747/2). 

Nâhiye-i Alâiye 

Tîmâr-ı Kāsım Dizdâr-ı Kal‘a-i Alara an-Tahvîl-i Mustafâ  

Karye-i Bozdepe 2323, Karye-i Bozdepe hisse: 700 

Yekûn: 3022. Ber-vech-i iltizâm elinden gidenden bedel: 4400 

Şimdiki hâlde üç bin yiğirmi [iki] akçalık tîmâr ile Kal‘a-i Alara dizdârlığına mutasarrıf 

olan Mustafâ içün Mehemmed nâm hisâr erinün tîmârını oğlum tîmârıdur diyü üç bin 

berâtsuz telbîsle mutasarrıf olup ve niçe bunun emsâli şenâ‘atleri vardur diyü Alâiye 

kādîsı arz itmeğin zikr olan dizdârlık mahlûl olup mukaddemâ dört bin dört yüz akça ile 

Modiça Kal‘ası dizdârlığından ma‘zûl olan Kāsım tâlib olmağın elinden gidene bedel dört 

bin dört yüz akçalık kayd olunup mezkûr Kāsım’a sadaka olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan 

berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Tahrîren fî 18 Cemâziyelevvel sene 925 [18 Mayıs 

1519]. 

46. Tasarruf ettiği zeamet Gürcistan ümerasından Yuvani isimli bir Gürcü 

beyine verilen Serrâc Sinan’a vefat eden Haykal oğlu İskender 

tahvilinden zeamet tevcihi (s. 803/1). 

Ze‘âmet-i İskele be-nâm-ı İskender-i Haykal 
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Karye-i Seydiyye tâbi‘-i Laz hâsıl: 6000, Karye-i Kise? tâbi‘-i Laz an-tahvîl-i Hamza 

Saykal hâsıl 5000, Niyâbet-i ze‘âmet-i İskele ki hâric ez-defter yâfte şüd beher-hâne fî 

sene hâsıl 1500, Zemîn-i Cerâyim-i ze‘âmet-i mezbûr hâsıl 1000, Âdet-i arûsiyye an-

duhterân-ı re‘âyâ-yı İskele el-mezbûr hâsıl 5000. Yekûn: 14.000 

Zikr olan ze‘âmete mutasarrıf olan Haykal-oğlı İskender fevt olup ze‘âmet mahlûl 

olmağın girü Tarabuzon’da Sa‘dî Beğ tezkiresiyle on beş bin akçalık ze‘âmet tasarruf 

eyleyen Serrâc Sinân defter-i cedîdde üzerine on bin akça yazar ze‘âmet kayd olunup ol 

dahi Dergâh-ı Mu‘allâ’dan Gürcistan beğlerinden Yuvani nâm Gürci’ye sadaka 

olunmışdur diyü Tarabuzon beği İskender Beğ arz eyleyüp zikr olan ze‘âmeti elinden 

giden ze‘âmetden bin akça kesriyle mezkûr Serrâc Sinân’a tevcîh eylemeğin tezkire 

virilüp arz olundı. Tahrîren fî 11 Cemâziyelâhir sene 924 [20 Haziran 1518].  

Mezkûr içün ehl-i şenâ‘at olup nâ-ma‘kūl fi‘linün nihâyeti yokdur diyü Tarabuzon beği 

i‘lâm itmeğin bu tîmâra 2100 akça dahi ilhâk olunup Haykal-oğlı İskender’e virildi ber-

mûceb-i tezkire. Fî 26 Ramazân sene 926 [13 Haziran 1520]. 

47. Trabzon’da kaptan olan İskender’in liyakatsizliği sebebiyle yerine işin 

ehli olan Mustafa’nın getirilmesi fakat bilahare İskender’in vazifesine 

iadesi (s. 814/1). 

Nâhiye-i Tarabuzon 

Tîmâr-ı İskender veled-i Efrenc Kapudan der-Vilâyet-i Tarabuzon 

Karye-i Havaç(?) tâbi‘-i Yomura hâsıl 3000, Karye-i Havaç(?) tâbi‘-i Yomura hâsıl 

3000. Yekûn: 6000 

İşbu kapudan olan Efrenc beği oğlı İskender içün aslâ ve kat‘â deniz ahvâlinden ve 

kapudanlık ilminden haberi olmayup ve Tarabuzon azebleri ve sâyir halkıyla dahi 

zindegânî eylemeyüp nâ-ehil kimesnedür diyü sancağı beği İskender arz eyleyüp ve 

sâbıkā kapudan olan kapudanlığa kemâl derecede istihkākla müstahıkdur ve azebler ve 

sâyir nâs dahi mezkûrdan şâkirdür, hizmetine kādir kimesnedür diyü arz eyledüği 

sebebden ve hem vâkı‘â deryâ ahvâlin bilüp kapudanlık hizmetine el-hâletü hâzihî 

mezkûr Mustafâ’dan müstahık kimesne olmaduğı bizüm dahi ma‘lûmumuz olup ve 

sâbıkā deryâ yüzünden Atina’ya seksen pâre sandal geldükde müşârun-ileyh Mustafâ 
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bendeleri gereği gibi yoldaşlıklar ve merdâneliklar eylemiş yarar kimesne olduğı 

sebebden ve kapudanlık dahi bir nâ-ehle bilâ-sebeb virildüği ecilden girü mezkûr Mustafâ 

bendelerine sadaka olunmak ümmîdine tezkire şöyle inhâ olundı. Tahrîren fî 24 

Rebîülevvel sene 925 [26 Mart 1519].  

Yine eski sâhibi İskender’e virildi, an-Dergâh-ı Âlî fî 13 Şevvâl sene 925 [8 Ekim 

1519].148 

48. Trabzon sancakbeyi İskender Bey’in oğlu olmasından kaynaklanan 

nüfuzunu kötüye kullanan Rüstem’in tasarruf ettiği Of zeametinin elinden 

alınarak Heykal oğlu Üveys’e verilmesi (s. 822/1). 

Ze‘âmet-i Of be-nâm-ı Üveys bin Heykal an-Tahvîl-i Rüstem b. İskender Beğ 

Karye-i Aslan tâbi‘-i Of, hâsıl 700; Niyâbet-i ze‘âmet-i Of ma‘a Kalipereval ma‘a ihtisâb-

ı beher-hâne fî 6, hâsıl 8000, Cerâyim-i ze‘âmet-i Of ve Kalipereval hâsıl 3000, Âdet-i 

arûsiyye ve duhterân-ı re‘âyâ-yı ze‘âmet-i Of ve Kalipereval hâsıl 1000, Resm-i iğrib der-

Of ve Kaliperaval hâsıl 1000. 

Yekûn: 2000. Minhâ Hisse-i Üveys: 18.500, Hisse-i uhrâ: 1500. 

Tarabuzon sancağında işbu Of ze‘âmetine mutasarrıf olan Rüstem içün Of zimmîlerine 

te‘addîleri zâhir olup şer‘e ve kānûna itâ‘at itmeyüp meselâ bir zimmînün evine konup on 

beş âdemi bile olup ve atlarına yem virilüp ve yimeklerine elli akça harc olundukdan 

sonra “Beğ oğlıyum, bana üç kırtıl(?) pîşkeş gerekdür.” diyü alur ve hizmetkârlarına dahi 

hâllerine münâsib pîşkeşler çekilür ve mezkûr ze‘âmetün ve zimmîlerinün avratlarına ve 

kızlarına dahi te‘addîsi olur. Bu vilâyet halkınun mezbûr Rüstem zulminden ziyâde 

girîhteleri vardur diyü Of kādîsı i‘lâm itmeğin zikr olan ze‘âmet mezkûr Rüstem’den 

alınup ze‘âmet-i mezkûra sonradan ilhâk olunan yedi bin akça yazar Karye-i Dayman 

 
148  s. 827/3’te yer alan bir kayıttan anlaşıldığına göre İskender bu vazifeden azledilip yerine tekrar Mustafa 

tayin edilmiştir: “Mezkûr İskender içün Rum beğlerbeğisi Şâdî Paşa bu hizmetün ehli olmayup deryâ 

ilminden ve kapudanlık ahvâlinden bî-haberdür diyü girü eski sâhibi Mustafâ ile i‘lâm itmeğin mezkûr 

Mustafâ’ya sadaka olunup Dergâh-ı Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Fî 18 Rebîülâhir 

sene 926 [7 Nisan 1520]” Kaydın altında yer alan şerh: “Mezkûr’dan alınup eski sâhibi Mustafâ’ya 

virildi. Ber-mûceb-i mektûb-ı Kāsım Paşa mîr-i mîrân-ı Rum ve İskender Beğ mîr-i Tarabuzon. Fî 24 

Receb sene 934 [14 Nisan 1528]”. 
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ifrâz olunup bâkī kalan yiğirmi bin akçadan on sekiz bin beş yüz akçalık hissesine livâ-i 

Tarabuzon’da on sekiz bin akçalık ze‘âmetden ma‘zûl olan Heykal-oğlı Üveys’e elinden 

gidenden beş yüz akça ziyâdesiyle ber-vech-i ze‘âmet sadaka olunup Dergâh-ı 

Mu‘allâ’dan berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi. Fî 4 Ramazânü’l-mübârek sene 925 [30 

Ağustos 1519].    

Mezkûrun tîmârı 20.950 akçaya yetişdürilüp Tarabuzon alaybeyliği virildi. Fî 3 Şa‘bân 

sene 927 [9 Temmuz 1521]. 

49. Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’da şehzade olarak bulunduğu dönemde 

katırcıbaşı olan Lala Hamza’ya timar tevcihi (s. 829/1) 

Nâhiye-i Maçoka 

Tîmâr-ı Lala Hamza an-Tahvîl-i Mesîh 

Karye-i Hortokop tâbi‘-i Maçoka 

Hâsıl: 8000 

Mezkûr Mesîh’e âhar tîmâr virilüp bu mahlûl olmağın bundan evvel devletlü pâdişâh 

sancağa çıkdukda harbendebaşı olan Lala Hamza’ya hâline göre bir tîmâr idesiz diyü 

hükm-i şerîf virilmeğin zikr olan tîmâr mezkûr Lala Hamza’ya tevcîh olunup arz olundı. 

Fî 26 Şa‘bân sene 925 [23 Ağustos 1519].  

Der-dest-i İlyâs Çelebi fî 6 Cemâziyelâhir sene 928 [3 Mayıs 1522]. 

50. Kandıra’da Zağanos avcısı olan Emir’in ölümü üzerine tasarruf ettiği 

timar hissesinin kardeşi Nasuh’a devredilmesi (s. 990/1). 

Nâhiye-i Kandırı 

Tîmâr-ı Nasûh an-Tahvîl-i Emîr 

Çiftlik-i Karaağaç 55 

İşbu tîmârdan hisse tasarruf iden Emîr zağanos sayyâdlığın ider idi. Hâliyâ Emîr fevt olup 

karındaşı Nasûh’a vech görüldi. Fî evâsıt-ı Cemâziyelevvel sene 925 [10-20 Mayıs 1519]. 
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51.  İnegöl’de Atmacacı Yakub’un ölümü üzerine yerine Balı’nın getirilmesi 

(s. 1057). 

Nâhiye-i İnegöl 

Mezra‘a-i Bodurlı tâbi‘-i İnegöl  

Hâsıl: 175 

Mezkûr mezra‘aya mutasarrıf olup atmacacılık hizmetin iden Ya‘kūb hâliyâ fevt olup 

hizmeti mahlûl olmağın Balı’ya vech görilüp berât-ı hümâyûn içün tezkire virildi ki 

atmacacılık hizmetin ide. Fî 23 Rebîülevvel sene 927 [3 Mart 1521]. 
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EK-II: 1 Numaralı Timar-Zeamet Tevcih Defterine Göre Sancakbeyi Tayinleri* 

 

Nr. 

 

Adı 

 

Eski Görevi 

 

Yeni Görevi 

 

Tayin Tarihi 

 

Geliri 

(Akçe) 

 

Mülâhazât ve Defterdeki Yer Bilgisi 

 

 

1 

 

 

Sinan Paşa oğlu 

Mehmed Bey 

 

 

Kengırı  

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

Ankara  

sancakbeyi 

 

 

 

2 S 924 

(13.II.1518) 

  

 

273.648 

 

Sabık Ankara sancakbeyi Mahmud Bey 

tahvilinden mahlul olan Ankara 

sancakbeyliği 222.500 akçe ile Kengırı 

sancakbeyi olan ve Mısır seferine katılan 

Mehmed Bey’e gelirine terakki yapılarak 

verilmiştir (s. 422-423). 

 

 

 

2 

 

 

 

İskender Bey 

 

 

Kastamonu 

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

 

Trabzon  

sancabeyi 

 

 

24 S 924 

(7.III.1518) 

 

 

350.000 

 

Mirza Mehmed Bey tahvilinden mahlul olan 

Trabzon sancakbeyliği 320.000 akçe ile 

Kastamonu sancakbeyi olan İskender Bey’e 

geliri arttırılmak suretiyle tevcih edilmiştir 

(s. 788-789). 

 
*  Bu listede “Eski Görevi” başlığı altında verilen mansıp isimleri ilgili şahsın yeni görevine tayin edilmeden önceki vazifesini göstermekte olup zaman zaman araya bir 

mazuliyet devresinin girebileceği ve o şahsın eski görevini yeni görevine tayin edildiği tarihe kadar sürdürmemiş olabileceği ihtimali hatırda tutulmalıdır. Tayin kayıtlarında 

geçen “mukaddemâ” ifadesinin bu hususu açıklığa kavuşturabileceği ve bunun sancakbeylerinin iki görev arasında geçen zaman zarfında herhangi bir sancağı tasarruf 

etmediklerine işaret ettiği düşünülebilir. Mamafih mesela burada 2 numaralı kayıtta İskender Bey’in önceki vazifesinin  Kastamonu sancakbeyliği olduğu “mukaddemâ” 

kelimesiyle belirtilmiş olsa da bu kayıt 3 numaralı kayıtla birlikte incelendiğinde onun arada fasıla olmaksızın doğrudan yeni görevi olan Trabzon sancakbeyliğine getirildiği 

anlaşılmakta ve bu gibi ifadelerin her zaman için belirleyici olamayacağı ortaya çıkmaktadır.  
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3 

 

 

İskender Bey 

 

 

Dergâh-ı Âlî 

mîrâhuru 

 

 

Kastamonu 

sancakbeyi 

 

 

24 S 924 

(7.III.1518) 

 

 

303.303 

 

Aynı isimdeki selefi İskender Bey’in Trabzon 

sancakbeyliğine getirilmesi üzerine (bkz. bir 

üstte yer alan kayıt 2 numaralı kayıt) ilgili 

kayıtta zikredilen hâslarıyla birlikte 

Kastamonu sancağı beyliğine tayin edilmiştir 

(s. 667). 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Mustafa Bey 

 

 

 

Edirne 

muhtesibliğinden 

mazul 

 

 

 

Karahisâr-ı 

Sâhib 

müsellem 

sancağı beyi 

 

 

 

1 C 924 

(10.VI.1518) 

 

 

 

44.955 

 

65.355 akçelik zeametle Karahisar müsellem 

sancağı beyi olan Saru Ali Bey yaşlılığı 

sebebiyle seferlere katılamadığından bu 

mansıp bundan evvel 40.000 akçe ile Edirne 

muhtesibliğinden mazul olan ve Mısır 

seferine katıldığı için gelirine 4000 akçe 

terakki yapılan Mustafa Bey’e zeametine 

bedel olmak üzere 955 akçe ziyadesiyle 

verilmiştir (s. 582/1). Kendisine ait bir timar 

kaydı için bkz. s. 608/1. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Yusuf Bey 

 

 

Karesi sancağında 

timar sahibi, 

öncesinde de zaim  

 

 

Biga yaya 

sancağı beyi  

 

 

25 B 924 

(2.VIII.1518) 

 

 

18.606 

 

Kıraç Bey’in ölümü ile mahlul kalan Biga 

yaya sancağı beyliğine 17.845 akçe ile 

Karesi’de timar tasarruf eden ve kendisi de 

bir yaya sancağı beyinin oğlu olan Yusuf Bey 

getirilmiştir (s. 539/1). 
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6 

 

 

 

Sinan Bey 

 

Bolu, Kastamonu 

ve kayıtta zikr- 

edilmeyen birkaç 

sancağın daha 

müsellem sancağı 

beyi149 

 

 

Aydın 

müsellem 

sancağı beyi 

 

 

 

15 Z 924 

(18.XII.1518) 

 

 

 

70.252 

 

 

Selefi Balı’ya Ana sancağının verilmesi 

üzerine bu vazifeye talip olmuş ve gelirindeki 

noksan bilahare tamamlanmak üzere göreve 

tayin edilmiştir (s. 71-72). 

 

 

 

7 

 

 

 

Ahmed Bey 

 

 

 

Ankara yaya 

sancağı beyi 

 

Bolu, 

Kastamonu, 

Kengırı ve 

Ankara 

müsellem 

sancağı beyi 

 

 

 

15 M 925 

(17.I.1519) 

 

 

 

51.393 

 

Bu müsellem sancağının beyi olan  

Sinan Bey Aydın’ın müsellem sancağı 

beyliğine tayin edilmiş ve yerine 49.196 akçe 

ile Ankara yaya sancağı beyi olan Ahmed 

Bey geliri arttırılarak getirilmiştir (s. 384/3). 

 

 

8 

 

 

İsa Bey 

 

 

Karahisâr-ı Sâhib 

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

Kastamonu 

sancakbeyi 

 

 

25 M 925150 

(27.I.1519) 

 

 

274.209 

 

Kastamonu sancağı ilgili kayıtta zikredilen 

hâslarla birlikte İsa Bey’e tevcih edilmiştir  

(s. 670). Hâslarıyla alakalı bilgi için ayrıca 

bkz. s. 683/1. 

 
149  s. 384/3’teki kayıttan isimleri zikredilmeyen bu sancakların Kengırı ve Ankara olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bkz. bu listede yer alan 7 numaralı kayıt. 
150  Bu tayinin tarihi s. 677’nin şerhinde 27 M 925 (29.I.1519) olarak kaydedilmiştir. 
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9 

 

 

 

 

Şems Bey 

 

 

Hizâne-i Âmire 

defterdarı 

(mukaddema) 

 

 

 

Teke 

sancakbeyi 

 

 

 

28 M 925 

(30.I.1519) 

 

 

 

421.714 

 

 

Şems Bey’in tayininden önce Teke 

sancakbeyliğini 421.000 akçe ile Ferhad Paşa 

ifa etmekteydi (s. 503-504). Şems Bey’in 

hâslarıyla ilgili ayrıca bkz. 503-504, 514-515, 

519-520. 

 

 

10 

 

 

Hüseyin Bey 

 

 

Rumeli’de 

zaim 

 

 

Ankara 

yaya sancağı 

beyi 

 

 

12 S 925 

(13.II.1519) 

 

 

32.148 

 

Ankara yaya sancağı beyi Ahmed Bey’e 

müsellem sancağının tevcih edilmesi üzerine 

Rumeli’de 30.442 akçelik zeamet tasarruf 

eden Hüseyin Bey bu vazifeye getirilmiştir  

(s. 424/2). Kendisine ait bir timar kaydı için 

ayrıca bkz. s. 354/2. 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Sinan Bey 

 

 

 

Divriği  

sancakbeyi 

 

 

 

Karahisâr-ı 

Sâhib 

sancakbeyi 

 

 

 

12 S 925 

(13.II.1519) 

 

 

 

221.423 

 

Karahisâr-ı Sâhib sancakbeyi İsa Bey’e 

Kastamonu sancağı verilmiş ve Karahisar 

sancağı 201.423 akçelik hâsları 234.400 

akçeye tamamlanmak üzere Divriği 

sancakbeyi olan Sinan Bey’e tevcih edilmiştir 

(s. 583). s. 591/1’e göre 12 S 925 

(13.II.1519) tarihinde Sinan Bey’in geliri  

200 akçe arttırılmıştır. 
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12 

 

 

 

Mehmed Şah 

Bey 

 

 

 

Lârende  

sancakbeyi 

 

 

Alâiye ve 

Manavgat 

sancakbeyi 

 

 

 

3 Ra 925 

(5.III.1519) 

 

 

 

205.891 

 

Alâiye sancakbeyi Mehmed Bey’e başka bir 

sancakbeyliği verilmiş, tasarruf ettiği 170.591 

akçelik hâslara Manavgat vilayetindeki 

35.300 akçelik hâslar ilhak olunmuş ve bu 

gelirin toplamı zikredilen her iki sancak 

birleştirilerek Mehmed Şah Bey’e tevcih 

edilmiştir (s. 746-747). 

 

 

13 

 

Sinan Bey 

 

Alaybeyi(?)151 

 

Menteşe 

sancakbeyi 

 

17 Ra 925 

(19.III.1519) 

 

305.126 

 

Selefi Hüseyin Bey’e Aydın sancağı  

beyliği tevcih edilmiştir (s. 302). 

 

 

14 

 

 

Hüseyin Bey 

 

 

Menteşe  

sancakbeyi 

 

 

Aydın 

sancakbeyi 

 

 

18 Ra 925 

(20.III.1519) 

 

 

 

468.393 

 

 

Hüseyin Bey 18 Ra 925 tarihli bir kayda göre 

467.700 akçelik hâs ile Aydın sancak-

beyliğine getirilmiş (s. 112/2) ve  20 L 925 

(15.X.1519) tarihli kayıtta zikredilen 

düzenlemeler ile geliri 468.393 akçeye 

çıkartılmıştır (s. 133). 

 

 
151  Defterde Sinan Bey’in eski vazifesi “emîrü’l-alem” (alaybeyi) okunmaya müsait tuhaf bir imlâ ile yazılmış olup Sinan Bey şayet alaybeyi ise nerede alaybeyi olduğu da 

kaydedilmemiştir.  
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15 

 

 

 

Sinan Bey 

 

 

 

Silahdarbaşı 

 

 

 

 

Hudâvendigâr 

sancakbeyi 

 

 

 

18 Ra 925 

(20.III.1519) 

 

 

 

218.494 

 

Selefi Koçı Bey Kemah sancağına tayin 

edilmiş ve Sinan Bey ilgili kayıtta zikredilen 

hâslarıyla birlikte bu göreve getirilmiştir  

(s. 326-327). Ayrıca 335. ve 368. sayfalarda  

da Sinan Bey’in timar ve zeametleriyle ilgili 

bilgiler bulunmaktadır. 

 

 

 

 

16 

 

Kurt Aydın Bey 

oğlu 

İbrahim Bey 

 

 

Paşa sancağında 

zaim 

 

Karahisâr-ı 

Sâhib yaya 

sancağı beyi 

 

 

12 R 925 

(13.IV.1519) 

 

 

44.178,5 

 

Paşa sancağında 44.000 akçelik  

zeamet tasarruf eden İbrahim Bey’in geliri 

178,5 akçe arttırılarak bu vazifeye 

getirilmiştir (s. 589). 

 

 

 

17 

 

 

 

İskender Bey 

(ö. 1519)152 

 

 

 

Karahisâr-ı Sâhib 

yaya sancağı beyi 

(mukaddema) 

 

 

 

Saruhan yaya 

sancağı beği 

 

 

 

12 R 925 

(13.IV.1519) 

 

 

 

50.428 

 

İskender Bey 40.428 akçe ile Karahisâr-ı 

Sâhib yaya sancağı beyi iken geliri 10.000 

akçe arttırılmış ve Saruhan yaya sancağı beyi 

Mustafa Bey’in müsellem sancağı beyliğine 

tayini üzerine kendisi ondan mahlul kalan 

yaya sancağı beyliğine getirilmiştir (s. 14/3). 

 

 
152  İskender Bey, s. 18/2’deki bir kayıttan anlaşıldığına göre 925 Ramazan’ından (Ağustos 1519) önce vefat etmiş ve yerine Kasım Bey getirilmiştir. Bkz. bu listede nr. 21. 
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18 

 

 

 

Kasım Bey 

 

 

 

Yeniçeriler 

kethüdası 

 

 

 

Karesi yaya 

sancağı beyi 

 

 

 

23 R 925 

(24.IV.1519) 

 

 

 

45.000 

 

45.000 akçe ile Karesi’nin yaya sancağının 

beyi olan Mahmud Bey’in azledilmesiyle 

mahlul kalan bu vazife, geliri 50.000 akçeye 

tamamlanmak üzere o sırada kendisine bu 

miktarda geliri olan bir sancağın tevcih 

edilmesi emredilen Kasım Bey’e verilmiştir 

(s. 548). 

 

 

 

19 

 

 

Hüseyin Bey 

 

 

Hamid 

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

Ankara 

sancakbeyi 

 

 

15 Ca 925 

(15.V.1519) 

 

 

273.648 

 

Ankara sancakbeyi Mehmed Bey’e Bayburd 

sancağının verilmesi üzerine 273.000 akçe ile 

Hamid ili sancakbeyi olan Hüseyin Bey bu 

göreve getirilmiştir (s. 425-426 ve s. 423’deki 

kaydın derkenarı). 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Ali Bey 

 

 

Biga  

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

Hamid 

sancakbeyi 

 

 

 

25 Ca 925 

(25.V.1519) 

 

 

 

173.339 

 

Hamid sancağı beyi Hüseyin Bey’in Ankara 

sancakbeyliğine getirilmesi üzerine yerine 

172.000 akçe ile Biga sancakbeyi olan Ali 

Bey ilgili kayıtta zikredilen hâslarla birlikte 

tayin edilmiştir (s. 634). 
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21 

 

 

 

 

 

Kasım Bey 

 

 

 

 

Dergâh-ı Âlî 

Yeniçerileri 

Kethüdası 

 

 

 

 

Saruhan yaya 

sancağı beyi 

 

 

 

 

 

2 N 925 

(28.VIII.1519) 

 

 

 

 

 

50.428 

 

Kasım Bey’in Yeniçeri ocağından çıkmasının 

akabinde kendisinin 50.000 akçe ile bir yaya 

sancağı beyi olarak tayin olunması 

emredilmiş, uygun sancak bulunamayınca 

bilahare eksik kısmı tamamlanmak üzere 

45.000 akçe ile Karesi yaya sancağı beyliğine 

getirilmiştir (bkz. bu listede 18 numaralı 

kayıt). Daha sonra Saruhan yaya sancağı beyi 

İskender Bey’in vefatı üzerine kendisi ondan 

boşalan bu göreve getirilmiştir (s. 18/2). 

Defterin 56. sayfasında yer alan 1 L 926 

(14.IX.1520) tarihli kayıtta da Kasım Bey’in 

hâslarıyla ilgili bilgi bulmak mümkündür. 

  

 

 

22 

 

 

Yayabaşı 

Mahmud Bey 

(ö. 1521?)153 

 

 

Karesi yaya 

sancağı beyi 

 

 

Karesi yaya 

sancağı beyi 

 

 

9 N 925 

(4.IX.1519) 

 

 

45.000 

 

 

Karesi yaya sancağı beyi  

Kasım Bey’in Saruhan’ın yaya  

sancakbeyliğine tayin edilmesi üzerine daha 

önce ifa ettiği bu vazifeye tekrar getirilmiştir 

(s. 549/2). 

 

 
153  Defter, s. 549/2’deki kaydın şerhinden Mahmud Bey’in 8 Safer 927/15 Ocak 1521’den önceki bir tarihte vefat ettiği anlaşılmaktadır.  
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23 

 

 

 

İskender Bey 

 

 

 

Kastamonu  

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

 

Ankara 

sancakbeyi 

 

 

 

 

 

 

14 Za 925 

(7.IX.1519) 

 

 

 

353.648 

 

303.000154 akçe ile Kastamonu sancakbeyi 

olan İskender Bey’e Ankara sancakbeyliği 

tevcih edilmiştir. Selefi Hüseyin Bey’in 

273.648 akçelik hâsları, erbâb-ı tîmârdan 

herhangi bir sebep olmaksızın alınıp ilhak 

edilen 80.000 akçe ile beraber toplam 

353.648 akçeye ulaşmış ve bu gelir İskender 

Bey’e tahsis edilmiştir (s. 430-431).  

 

 

24 

 

 

Ustrumcalı 

Yusuf Bey 

 

 

İstanbul’da acemi 

oğlanları ağası 

 

 

Kütahya yaya 

sancağı beyi 

 

 

6 Ca 926 

(24.IV.1520) 

 

 

40.065 

 

Yusuf Bey, selefi Mustafa Bey’e 

Menteşe yaya sancağı beyliğinin  

verilmesi üzerine bu vazifeye  

getirilmiştir (s. 222/1). 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Süleyman Bey 

 

 

 

Amasya sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

 

Ankara 

sancakbeyi 

 

 

 

21 Ş 926 

(6.VIII.1520) 

 

 

 

410.818 

 

Ankara sancağı beyi İskender Bey’in 

Menteşe sancakbeyliğine tayini üzerine 

yerine 410.000 akçe ile Amasya sancakbeyi 

olan Süleyman Bey getirilmiştir (Tayin kaydı 

ve sancakbeyi hâslarının gelir düzenlemeleri 

için bkz. s. 432-433-434). 

 

 
154  Kayıtta İskender Bey’in geliri bu şekilde verilmişse de defterin 667. sayfasında bu miktarın 303.303 akçe olduğu belirtilmiştir (ayrıca bkz. bu listede 3 numaralı kayıt). 
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26 

 

 

 

Abdülcelil Bey 

 

 

 

Midilli 

sancakbeyi 

 

 

 

Hamid 

sancakbeyi 

 

 

 

21 Ş 926 

(6.VIII.1520) 

 

 

 

200.544 

 

 

Önce 170.000 akçe ile, bilahare 200.000 akçe 

ile Midilli sancakbeyliğini deruhde eden 

Abdülcelil Bey Hamid sancakbeyliğine tayin 

edilmiştir. Geliriyle alakalı düzenlemeler için 

bkz. s. 645. 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

Behram Bey 

 

 

 

Karesi sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

Bolu 

sancakbeyi 

 

 

 

21 Ş 926 

(6.VIII.1520) 

 

 

 

260.794 

 

Behram Bey bu göreve gelmeden evvel 

260.000 akçe ile Karesi sancakbeyi idi. 

Kendisinden önce Bolu’da 400.000 akçe ile 

Mahmud Bey sancakbeyi olarak bulunuyordu 

(s. 418-419). Mahmud Bey’in hâslarıyla 

alakalı kayıtlar defterin 401 ve 402. 

sayfalarında yer almaktadır.  

 

 

 

28 

 

 

Ahmed Paşa 

oğlu Mustafa 

Bey 

 

 

 

Canik(?)155 

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

Kengırı 

sancakbeyi 

 

 

 

21 Ş 926 

(6.VIII.1520) 

 

 

 

204.800 

 

 

Sabık Kengırı sancakbeyi Mehmed Bey’den 

mahlul olan bu sancağa Canik(?) beyi 

Mustafa Bey getirilmiştir (s. 490). 

 

 

 
155  Defterde < حيك > imlâsıyla yazılmıştır (s. 490).  
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29 

 

 

Evrenosoğlu 

Hüseyin Bey  

 

 

Rumeli’nde  

zaim 

 

 

 

Biga  

sancakbeyi 

 

 

9 Za 926 

(21.X.1520) 

 

 

 

132.332 

 

Rumeli’nde 70.000 akçelik zeamet tasarruf 

eden Evrenosoğlu Hüseyin Bey’e Biga 

sancağı, 132.332 akçe ile tevcih edilmiş, 

kaydın üstündeki 16 Z 927 (17.XI.1521) 

tarihli şerhe göre bu miktar bilahare 180.000 

akçeye tamamlanmıştır (s. 558/1). 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Kasım Bey 

 

 

 

Köstendil 

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

 

Saruhan 

sancakbeyi 

 

 

 

1 Z 926 

(12.XI.1520) 

 

 

 

 

 

420.000 

 

Kasım Bey 410.000 akçe ile Köstendil  

sancak beyi iken 420.000 akçe ile Saruhan 

sancakbeyliğine getirilmiş ve 410.407 akçelik 

hâsları Saruhan sancağına yakın olup kalan 

9593 akçelik meblağın Rumeli’nden tekmil 

edilmesi kararlaştırılmıştır (s. 50/1, aynı 

sayfada bir altta yer alan 22 M 927 (2.I.1521) 

tarihli kayıtta da Kasım Bey’in hâslarıyla 

ilgili düzenlemelere dair bilgi bulmak 

mümkündür).156 

 

 
156  Defterin 48. sayfasında da Kasım Bey’in Saruhan sancakbeyliğine getirilmesine dair bir kayıt bulunmaktadır fakat Kasım Bey’in  hâslarına sonradan yapılan ilaveler 

dolayısıyla kaydın suretini deftere geçiren kâtip “Kāsım Beğ’e gayrı hâsslar ta‘yîn olunup aşağa yazıldı. Bu sûretle amel olunmaya.” diyerek 50. sayfadaki (tabloda 

kullandığımız) kayda itibar edilmesi gerektiğini belirtmiştir.  
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31 

 

 

Mustafa Bey 

oğlu Mehmed 

Bey 

 

 

Karesi 

sancakbeyliğin- 

den mazul 

 

 

 

 

Kastamonu  

Sancakbeyi 

 

 

 

22 Z 926 

(3.XII.1520) 

 

 

 

232.148 

 

Kastamonu sancakbeyi İsa Bey Amasya 

sancakbeyliğine getirilip verilip yerine daha 

evvelden 202.000 akçe ile Karesi sancakbeyi 

iken azledilen Mustafa Bey oğlu  

Mehmed Bey 30.000 akçe terakki ile 

getirilmiştir (s. 702/2). 157 

 

 

32 

 

 

Mustafa Bey 

 

 

Müsellem  

sancağı beyi 

(mukaddema) 

 

 

Koca-ili 

Sancakbeyi 

 

 

 

24 Z 926 

(5.XII.1520) 

 

 

 

122.301 

 

İlgili kayıtta Mustafa Bey’in bu göreve 

getirilmeden evvel hangi sancakta olduğu 

belirtilmemekle birlikte 75.000 akçe timar ile 

müsellem beyi olduğu kayıtlıdır (s. 730/1). 

 

 

33 

 

 

Solak Mehmed 

Bey 

 

 

Sultanönü yaya 

sancağı beyi 

(mukaddema) 

 

 

Bolu yaya 

sancağı beyi 

 

 

5 S 927 

(15.I.1521) 

 

 

30.000 

 

Selefi Süleyman Bey Karesi’nin yaya sancağı 

beyliğine tayin olunup Solak Mehmed Bey’in 

de geliri 5000 akçe arttırılarak bu göreve 

getirilmiştir (s. 420/1). Ayrıca bkz. s. 396/3. 

 

 
157  Eğer kayıdın üstüne düşülen şerhte bir yanlışlık yoksa Mehmed Bey Kastamonu sancakbeyliğine tayin edildiği gün bu vazifeden feragat etmiş gibi gözükmektedir. 
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34 

 

 

 

Kosovalı  

Yusuf Bey  

 

 

Dergâh-ı 

Muallâ 

yayabaşılarından 

 

 

Sultanönü 

yaya sancağı 

beyi 

 

 

 

5 S 927 

(15.I.1521) 

 

 

 

30.203 

 

Selefi Mehmed Bey’e Bolu yayası 

sancakbeyliği verilmiş ve bu sancağa Tarhala 

zeameti mahlulünden 5203 akçelik timar 

ilhak edilip 30.203 akçeye tamamlanarak 

Dergâh-ı Muallâ yayabaşılarından Yusuf Bey 

getirilmiştir (s. 614). Bu kayda ait 7 N 927 

(11.VIII.1521) tarihli şerhe göre Yusuf 

Bey’in geliri 35.354 akçeye çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

35 

 

 

 

Süleyman Bey 

 

 

Bolu 

yaya sancağı beyi 

(mukaddema) 

 

 

 

Karesi yaya 

sancağı beyi 

 

 

5 S 927 

(15.I.1521) 

 

 

40.016 

 

Karesi yaya sancağı beyi Mahmud Bey’in 

vefatı üzerine yerine 36.000 akçe ile Bolu 

yaya sancağı beyi olan Süleyman elinden 

gidenden 4000 akçe fazlası ile tayin 

edilmiştir (s. 564). 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin Bey 

 

 

 

Müteferrika 

 

 

 

Aydın yaya 

sancağı beyi 

 

 

 

2 Ra 927 

(10.II.1517) 

 

 

 

85.000 

 

Bu vazifede bulunan Ali Bey’e başka bir 

sancağın tevcih edilmesi üzerine yerine 

müteferrikalar zümresinden olup günlük 44 

akçe geliri bulunan ve Sultan Süleyman’ın 

eski solakbaşısı olan Hüseyin Bey 60.433 

akçe ile tayin edilmiş, bu geliri 5 Z 927 

(6.XI.1521) tarihinde 85.000 akçeye 

çıkarılmıştır (s. 157).  
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37 

 

 

Sinan Bey 

 

Amasya 

sancakbeyi 

(mukaddema) 

 

 

Teke 

sancakbeyi 

 

 

22 Ra 927 

(2.II.1521) 

 

 

379.281 

 

Selefi Şems Bey Safed sancakbeyliğine 

getirilmiştir. Sinan Bey’in ise daha evvelden 

tasarruf ettiği 330.000 akçelik geliri 

arttırılmıştır (s. 523-524). 

 

 

 

38 

 

 

İhtiyâr Bey 

 

 

Anadolu kethüdası 

 

 

Sultanönü 

sancakbeyi 

 

 

29 Ra 927 

(9.III.1521) 

 

 

— 

 

15 C 924 (15.III.1519) tarihli bir kayıtta 

İhtiyâr Bey’in 100.000 akçe ile Anadolu 

kethüdası olduğu kaydedilmiş olup 

Sultanönü’ne tayin edildiği sıradaki geliri 

hakkında bilgi bulunmamaktadır (s. 

124/2’nin şerhi). 

 

 

 

39 

 

 

İsrail Bey 

 

 

— 

 

 

Sultanönü 

sancakbeyi 

 

 

— 

 

 

140.540 

 

İsrail Bey’in Husrev Bey’in ardından 

Sultanönü sancakbeyliğine getirildiği 

anlaşılmakta olup kayıtta diğer bilgilerin 

yazılması unutulmuş gibi gözükmektedir  

(s. 587).  
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EK-III: 1 Numaralı Timar-Zeamet Tevcih Defteri’ne Göre 

Osmanlı İdarecileri ve Bürokrasideki Önemli Şahıslara Ait 

Kayıtlar 

 

Nr. 

 

 

Adı 

 

Vazifesi 

 

Mülâhazât ve Defterdeki Yer Bilgisi 

 

 

1 

 

 

 

Ayas Paşa 

 

 

Anadolu 

beylerbeyi 

 

13 Ra 925 (15.III.1519) tarihli kayda göre 

Anadolu beylerbeyi Ferhad Paşa’nın Rumeli 

beylerbeyiliğine getirilmesi üzerine yerine 

yeniçeri ağası Ayas Ağa 960.555 akçelik timar 

tasarruf etmek üzere getirilmiştir (s. 257/3). 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Şems Bey 

 

 

Hazîne-i 

Âmire 

defterdarı 

 

Şems Bey 28 M 925 (30.I.1519) tarihinde Teke 

sancakbeyliğine 421.714 akçe ile tayin edilmeden 

önce hangi tarihler arasında olduğu bilinmemekle 

birlikte Hizâne-i Âmire defterdarı idi (s. 503-504).  

Tasarruf ettiği hâslarla ilgili ayrıca bkz. 503-504,  

514-515, 519-520. 

 

 

 

3 

 

 

Sinan Efendi 

 

Hazîne-i 

Âmire 

defterdarı 

 

Defterin tanzim edildiği sıralarda Koca-ili 

sancağında miktarı bir yerde 130.000 ve bir başka 

yerde 132.557 akçe olarak kaydedilen hâslara 

sahipti. Bunların başkalarına intikal etmesi 

hakkında bkz. s. 718/1 ve 720/1. 

 

 

4 

 

 

Abdüsselam 

Bey 

 

Hazîne-i 

Âmire 

defterdarı 

 

Defterde Hizâne-i Âmire defterdarı Abdüsselâm 

Bey’in adı, hâslarına ilhak olunan bir timar 

vesilesiyle 29 Z 927 (30.XI.1521) tarihli 

bir kayıtta geçmektedir, bkz. s. 152/2.  

 

 

 

5 

 

 

Nasuh Çelebi 

 

Anadolu 

defterdarı 

 

Aydın sancağında defterin bir yerinde  

76.475 (s. 127/1) ve bir başka yerinde 75.898 akçe 

olarak kaydedilen (s. 135/1) timarları tasarruf 

etmekteydi. 

 

 

6 

 

İskender 

Çelebi 

 

Anadolu 

defterdarı 

 

Aydın sancağında İskender Çelebi tahvilinden 

yapılan bir timar tevcihi için bkz. s. 116/1. 
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7 

 

İhtiyâr Bey 

 

Anadolu 

kethüdası 

 

15 C 924 (14.VI.1519) tarihli kayda göre o tarihte 

Aydın’da 100.000 akçe timara mutasarrıf olup 29 

Ra 927’de (9.III.1521) Sultanönü sancakbeyliğine  

getirilmiştir (s. 124/2). 

 

 

8 

 

 

Musa Kethüda 

 

Anadolu 

çavuşları 

kethüdası 

 

Kütahya’da 6 Ra 925 (8.III.1519) tarihli bir kayda 

(s. 191/2) göre 11.425 akçelik ve 15 C 925 

(14.VI.1519) tarihli bir başka kayda (s. 211/1) 

göre 12.000 akçelik timar tasarruf etmekteydi. 

 

 

9 

 

Mustafa Ağa 

 

Anadolu 

azeban ağası 

 

7 Ca 924 (17.V.1518) tarihli kayda göre Bolu’da 

58.000 akçelik zeamet tasasrruf etmekteydi  

(s. 398/1).  

 

10 

 

 

Mehmed Bey 

 

Anadolu 

azeban ağası 

 

Aydın sancağında 63.017 akçelik zeamet  

tasarruf etmekteydi (s. 209). 

 

 

11 

 

 

Alâaddin Ağa 

 

Anadolu 

azeban ağası 

 

10 Za 926 (22.X.1520) tarihli kayda göre önceden 

Saruhan’da alaybeyi olan Alâaddin bir üstteki 

kayıtta ismi geçen Mehmed Bey’den boş kalan 

Anadolu azebleri ağalığına getirilmiştir. Tasarruf 

ettiği zeamet miktarı bir kayıtta 55.753 akçe (s. 

254) ve bir başka kayıtta 55.850 akçe (s. 263) 

olarak kaydedilmiştir.  

 

 

 

12 

 

 

Hacı Kasım 

Bey 

 

Rumeli timar 

defterdarı 

- 

Hazîne-i 

Âmire 

defterdarı  

 

15 C 924 (24.VI.1518) tarihli bir kayıtta 

Hacı Kasım Bey, Rumeli defterdarı olarak 

zikredilirken (s. 68/1) 19 Z 926 (27.XI.1520) 

tarihli iki kayıtta (s. 79/3, 98/2) kendisinden 

Hazîne-i Âmire defterdarı olarak bahsedilmiştir. 

 

 

 

13 

 

 

 

Kasım Bey 

 

 

Dergâh-ı Âlî 

yeniçerileri 

kethüdası 

 

Kasım Bey’in Yeniçeri ocağından çıkmasının 

ardından bir süre sonra Saruhan yaya sancağı beyi 

İskender Bey’in vefatı üzerine kendisi ondan 

boşalan bu göreve getirilmiştir (s. 18/2). Defterin 

56. sayfasında yer alan 1 L 926 (14.IX.1520) 

tarihli kayıtta da Kasım Bey’in hâslarıyla ilgili 

bilgi bulunabilir. Ayrıca bkz. EK-2, nr. 21. 

 



98 

 

 

 

14 

 

 

Ustrumcalı 

Yusuf 

 

Acemi 

oğlanları ağası 

(İstanbul) 

 

6 Ca 926 (24.IV.1520) tarihli kayda göre 

İstanbul’da acemi oğlanları ağası olan 

Ustrumcalı Yusuf’a Kütahya’nın yaya sancağı 

beyliği verilmiş olup bu sancakta 40.065 akçelik 

timar tasarruf etmekteydi (s. 222/1). 

 

 

15 

 

Sinan Ağa 

 

Acemi 

oğlanları ağası 

(İstanbul) 

 

7 N 927 (11.VIII.1521) tarihli şerhte belirtilen son 

düzenlemeye göre Kütahya’da 45.934 akçelik 

timar tasarruf etmekteydi (s. 222/2). 

 

 

 

16 

 

 

Ramazan 

 

Ser-cerrâhîn-i 

Dergâh-ı Âlî 

(Cerrahbaşı) 

 

1 C 925 (31.V.1519) tarihli kayda göre kendisine 

6250 akçe ile Yenice Kalesi (Koca-ili) dizdarı 

olan Ali’den mahlul olan timar tevcih edilmiştir 

(s. 717/1). 
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EK-IV: 1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri’ne Göre 

Şehzadelerin Maiyetinde Bulunan Kimseler  

1. Şehzade Alemşâh’ın (ö. 1503) Maiyeti 

 

Nr. 

 

 

Adı 

 

Vazifesi 

 

Mülâhazât ve Defterdeki Yer Bilgisi 

 

1 

 

 

İlyas 

 

Zağarcıbaşı 

 

1 L 926 (14.IX.1520) tarihli kayda göre Saruhan’ın 

Demirci nahiyesinde 13.550 akçelik timar tasarruf 

etmekteydi (s. 45/4). 

2. Şehzade Mehmed’in  (ö. 1505) Maiyeti 

 

Nr. 

 

 

Adı 

 

Vazifesi 

 

Mülâhazât ve Defterdeki Yer Bilgisi 

 

1 

 

 

Mehmed 

 

Sekbanbaşı 

 

1 L 926 (24.IX.1520) tarihli kayda göre Manisa’da 

20.409 akçelik zeamete mutasarrıftı (s. 47/1). 

 

 

2 

 

 

 

 

Hemdem 

 

 

Çakırcıbaşı 

 

23 M 924 (4.II.1518) tarihli tezkire suretine göre 

Mekri Nahiyesi’nde (Menteşe) 17.000 akçelik 

zeamet tasarruf etmekteydi (s. 274/3). 

 

 

3 

 

 

Ayas 

 

 

Mîrâhur 

 

20 Ş 925 (15.X.1519) tarihli tevcih kaydına göre o 

tarihte Yenişehir’de (Hudâvendigâr) 8700 akçelik 

timar tasarruf etmekte olup kaydın üstüne düşülen 2 

Z 927 (3.XI.1521) tarihli şerhe göre geliri 10.440 

akçeye çıkarılmıştır (s. 339/2). 

3. Şehzade Mahmud’un (ö. 1507) Maiyeti 

 

Nr. 

 

 

Adı 

 

Vazifesi 

 

Mülâhazât ve Defterdeki Yer Bilgisi 

 

1 

 

 

Mehmed Bey 

 

Sekbanbaşı 

 

11 C 926 (29.V.1520) tarihli kayda göre Manisa’da 

20.359 akçelik zeamet tasarruf etmekteydi (s. 28/1). 
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2 

 

 

 

Ali 

 

 

 

Ulufecibaşı 

 

 

16 Z 923 (30.XII.1517) tarihli kayda göre Aydın’da 

17.966 akçelik zeamet tasarruf etmekteydi (s. 61/3). 

15 C 924 (24.VI.1518) tarihli kayda göre geliri 

17.963 akçeye çıkarılmıştır (s. 108/2). 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Mustafa 

 

 

Kapıcıbaşı 

 

7 C 925 (7.V.1519) tarihli kayda göre Viranşehir’de 

(Bolu) 7967 akçelik timar tasarruf etmekte olup 12 

L 939 (7.V.1533) tarihli şerhe göre 1533 

Mayıs’ından öncevefat etmiştir. Kaydın tutulduğu 

sırada Mısır’da bulunmaktaydı (s. 404/2). 

 

4 

 

Hasan 

 

Nedim 

 

 

15 C 925 (14.VI.1519) tarihli kayda göre o tarihte 

Sultanönü sancağında 6532 akçelik timar tasarruf 

ettiği anlaşılmaktadır (s. 595/3). 

 

 

5 

 

 

Hamza 

 

 

Çavuşbaşı 

 

16 C 926 (3.VI.1520) tarihli kayda göre 

Taşköprü’de (Kastamonu) 10.000 akçelik timar 

tasarruf etmekte olup 11 R 928 (10.III.1522)’de bu 

miktar 11.300 akçeye çıkarılmıştır (s. 689/3). 

4. Şehzade Korkut’un (ö. 1513) Maiyeti 

 

Nr. 

 

 

Adı 

 

Vazifesi 

 

Mülâhazât ve Defterdeki Yer Bilgisi 

 

1 

 

 

Kasım 

 

Gureba  

bölüğü başı 

 

1 Ca 924 (11.V.1518) tarihli kayda göre 14.249 

akçelik zeamete mutasarrıftı (s. 12/2). 

 

2 

 

 

Hasan 

 

Mîrâhur 

 

 

1 L 926 (24.IX.1520) tarihli kayda göre 24.088 

akçelik zeamet tasarruf etmekteydi (s. 42/2). 

 

 

3 

 

 

 

Hacı 

Mahmud 

 

 

— 

 

Vazifesi belli olmayıp defterde “[an-]merdüm-i 

Sultân Korkud” şeklinde kaydedilmiştir. 1 L 926 

(24.IX.1520) tarihli kayda göre Manisa’da 

(Saruhan) 5900 akçelik timar tasarruf etmekteydi  

(s. 46/1). 
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4 

 

Balı 

 

 

Kapıcılar 

kethüdası 

 

 

14 R 924 (25.IV.1518) tarihli tevcih kaydına göre 

Tavas’ta (Menteşe) 7282 akçelik timar tasarruf 

etmekte olup kaydın üstüne düşülen şerhten 

anlaşıldığı kadarıyla 24 Ca 927 (2.V.1521) 

tarihinden önce vefat etmiştir (s. 287/3). 

 

 

5 

 

 

Davud 

 

 

 

— 

 

Vazifesinin ne olduğu belli olmayıp defterde  

“[an-]merdüm-i Sultân Korkud” şeklinde 

kaydedilmiştir. 1 L 926 (14.IX.1520) tarihli kayda 

göre Karesi sancağında 6526 akçelik timar tasarruf 

etmekteydi (s. 562/3). 

 

 

5. Şehzade Şehinşâh’ın (ö. 1511) Maiyeti 

 

Nr. 

 

 

Adı 

 

Vazifesi 

 

Mülâhazât ve Defterdeki Yer Bilgisi 

 

 

1 

 

 

 

Satılmış 

 

 

— 

 

2 C 926 (20.V.1520) tarihli tevcih kaydına göre 

Şehinşâh’ın maiyetinde günlük on beş akçe ulufe 

tasarruf eden Satılmış’a yıllık ulefesine bedel Teke 

sancağında timar verilmiştir (s. 521/2) 

 

 

2 

 

 

Arnavud 

Mustafa 

 

 

Silahdarbaşı 

 

Aydın’daki zeametinden feragat eden Mustafa’ya 

aynı gün (11 R 926 [31.III.1520]) Kütahta’da 

26.050 akçelik zeamet tahsis edilmiştir (s. 252/3). 

 

 

6. Şehzade Süleyman’ın (Kanuni, ö. 1566) Maiyeti 

 

Nr. 

 

 

Adı 

 

Vazifesi 

 

Mülâhazât ve Defterdeki Yer Bilgisi 

 

1 

 

 

Kıvâmüddin 

Kasım Bey 

 

 

Defterdar 

 

Defterde şehzadenin defterdarı Kasım Bey’in 

Aydın’da tasarruf ettiği timarlara dair kayıtlar 

bulunmaktadır, bkz. s. 121/1, 136/3, 139/2. 



102 

 

 

2 

 

 

Sinan Bey 

 

Lala 

 

Sinan Bey, Kasım Bey’in ardından 13 Za 922 

(8.XII.1516) tarihinde şehzadenin lalalığına 

getirilmiştir (s. 275). Tasarruf ettiği haslarla alakalı 

bilgiler için bkz. s. 279/1, 598/2, 641/1, 641/2. 

 

3 

 

Sinan Bey 

 

Defterdar 

 

Sinan Bey tahvilinden başkalarına intikal eden 

timarlar için bkz. s. 69/1, 287/4, 292/1, 292/2, 

303/3. 

 

4 

 

Ali Çelebi 

 

Defterdar 

 

13 R 924 (24.IV.1518) tarihli tezkire suretine göre 

şehzadenin defterdarlığı Sinan Bey’den alınarak Ali 

Çelebi’ye Aydın’da 70.366 akçelik zeamet 

karşılığında verilmiş ve bu kaydın üstüne düşülen  

2 N 925 (28.VIII.1519) tarihli şerhten anlaşıldığı 

kadarıyla bu zeamet bu tarihte Rumeli defterdarı 

Hacı Kasım Bey’e verilmiştir (s. 69/1). 

 

 

5 

 

Mehmed 

Çelebi 

 

Nişancı 

 

Menteşe sancağında Mehmed Çelebi tahvilinden 

yapılan timar tevcihleri için bkz. s. 15/2, 313/1. 
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EK-V: 1 Numaralı Timar-Zeamet Ruznamçe Defteri’nden Örnek 

Sayfalar 

 

Resim 1: BOA, DFE.RZ.d, nr. 1, s. 2-3. 
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Resim 2: BOA, DFE.RZ.d, nr. 1, s. 68-69. 
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Resim 3: BOA, DFE.RZ.d, nr. 1, s. 336-337. 
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Resim 4: BOA, DFE.RZ.d, nr. 1, s. 822-823. 
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Resim 5: BOA, DFE.RZ.d, nr. 1, s. 1056-1057. 

 


