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SUNUŞ

Vakıf, herhangi bir kişinin taşınır veya 
taşınmaz mallarını ebedileştirmek adı-
na dini, hayrî, sosyo-kültürel ve ekono-
mik alanlarda kendi belirlediği kurallar 
çerçevesinde insanlık yararına devret-
mesiyle oluşmuş olan bir müessesedir. 
Başka bir bakış açısıyla, geçmişten gü-
nümüze kültürümüzün öğelerinden olan 
yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma 
duygularının kurumsallaşmış şekli olarak 

tanımlanabilir. Bu duyguları gerek karakter olarak ve gerekse de inandıkları 
dinî inanışın bir gereği olarak kabullenen ceddimizde vakıf; oluşturulmuş en eski 
müesseselerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle pek çok araştır-
macının Türk-İslam teşekküllerini vakıf müessesesi üzerinde yükselen teşkilatlar 
olarak telakki etmeleri rastlantı değildir. Bu tespit vakıf-insan, vakıf-devlet ilişki-
sinin anlaşılması açısından da hayli önemlidir. Gerçekten vakıf müessesesinin 
mekân ve sayı olarak hayli genişlediği Osmanlı Devleti’nde, insanlar sahibini 
bile bilmedikleri aşevlerinde çorba içmiş, tamir ettiği yollardan yol almış, köprü-
lerden geçmiştir. Hatta sadece hayvanlar için teşekkül ettirilmiş olan vakıfların 
da bulunduğunu bilmekteyiz. 

Günümüzde Osmanlı coğrafyasında kurulmuş devletler başta olmak üzere 
Anadolu’nun birçok köşesinde değişik maksatlarla teşekkül ettirilmiş, farklı ta-
leplere hizmet eden pek çok vakfa rastlanılmaktadır. Devlet olarak kökü tarihsel 
gelenek ve göreneklerimiz ile manevi değerlerimize dayanan bu müessesenin, 
varlığı ve işlenirliğine büyük önem vermekteyiz. Bu noktada yapılması gereken 
en önemli faaliyetlerden biri şüphesiz arşivlerimizin tozlu raflarında yer alan ve 
bu güzide müesseseye dair hayli tafsilatlı bilgiler içeren belge veya eserlerin 
yayınlanmasıdır. Kurum olarak bu hassasiyetin farkında olduğumuz için; vakfın 
şehir-insan ve şehir-kültür ilişkisine dair kayda değer örneklerin yer aldığı şehza-
de kenti Manisa’ya ait Vakıf Defterinin yayınlanmasını faydalı bulmaktayız. 

Geçmişe dair izler, geleceğe dair pek çok düşünsel kalıpları barındıran bu eserin 
başta ülkemiz olmak üzere ilim dünyasına hayırlı olmasını diler, bu derece önemli 
müesseseye dair yeni ufuklar açması temennilerimizi paylaşmaktan gurur duyarız.

İdris GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
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Davut GÜNEY
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

ÖNSÖZ

Tarihimizde vakıf medeniyeti ve 
onun sosyo-kültürel yaşamımıza etkisini 
ortaya koyan en iyi açıklamalardan biri; 
Osmanlı dünyasında birçok kişinin vakıf 
bir köyde doğup büyüdüğü, vakıf bir 
okulda okuduğu, vakıf bir müessesede 
hayatını devam ettirdiği ve nihayet va-
kıf bir tabutla vakıf bir mezarlığa defin 
edilmesi şeklindeki tasvirdir. Gerçekten 
de başta Balkanlar olmak üzere dün-

yanın değişik coğrafyalarında ecdadımıza ait vakıflar, toplumsal hayatımızın 
önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki her biri teşekkül etmiş 
olduğu coğrafyanın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Bu nedenle vakıfların dik-
katle tetkiki ve sınıflandırılması Osmanlı dönemi toplumsal yaşam koşullarının da 
gün yüzüne çıkmasına vesile olacaktır. Osmanlı taşrasında merkezi idarenin bir 
idari fonksiyon aracı olarak da görev yaptıklarını ifade edebileceğimiz vakıflar; 
şüphesiz devlet, toplum ahenginin oluşarak devam ettirilmesi noktasında da 
önemli rol oynamıştır. 

Vakıflar, oldukça önemli bir geleneğin ürünü olarak dünyevi ve uhrevi maksat-
lara hizmet etmesi nedeniyle bizzat devlet güvencesi altına alınıp tescil edilmiş-
tir. Bu kayıtlar gayet sıkı bir şekilde muhafaza edilmekle birlikte zaman zaman 
yapılması gereken değişiklikler büyük titizlikle yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı 
tarihinin değişik müesseselerinde olduğu gibi vakıflara ait hayli önemli bir arşiv 
malzemesinin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Kurum olarak bu hazinenin 
önemli bir kısmını bünyesinde barındırmış olmanın vermiş olduğu gurur ve hazzını 
sizlerle paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. 

Şüphesiz ki milletler, tarihlerinden almış oldukları maddi ve manevi kültürel 
öğelerle geleceklerini inşa ederler. Kurum olarak özellikle önemsediğimiz bu 
sosyo-ekonomik ve dini müesseseye dair önemli bir örnek teşkil eden Saru-
han Evkaf Defterinin; geçmiş mirasımızın geleceğe aktarılması noktasındaki 
hizmetlere vesile olmasını dileyerek, bu eserin hazırlanmasında yoğun çaba 
harcayan değerli hocalarımız başta olmak üzere Kurumumuzun ilgili perso-
neline teşekkür ederim.
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HAZIRLAYANLARIN	ÖNSÖZÜ

Manisa	(Osmanlı	belgelerinde:	Mağnisa),	2010	yılı	nüfus	verilerine	göre,	316.973	kişilik	nüfusa	
sahip	 kalabalık	bir	 şehir	merkezidir.	 2011	 yılı	 nüfus	 verilerine	göre	Manisa	 şehir	merkezinin	 nüfusu	
301.218	kişiye	düşmüştür.	İl	genelinde	ise	2009	verilerine	göre	1.	331.957	iken,	2010	yılında	1.379.484’e	
ulaşmıştır.	Bu	nüfusla,	Manisa	ili,	İzmir	İlinden	sonra,	Batı	Anadolu’nun	en	kalabalık	şehirleri	arasında	
yer	alır.	

Osmanlı	idari	teşkilatında	Saruhan	Sancağının	merkezi	olan	Manisa,	‘Şehzadeler	şehri’	olarak	
bilinir.	Osmanlı	şehzadelerinin	çoğu	bu	şehirde	yaşamışlar	ve	eğitimlerini	burada	almışlardır.	Bu	ne-
denle,	Manisa,	İstanbul’a	yakınlığı	sebebiyle,	Osmanlı	merkezi	yönetimin	önem	verdiği	şehirlerden	
biri	olmuştur.	

Manisa	tarihçileri	Çağatay	Uluçay	ile	İbrahim	Gökçen’in	1930	ve	1940’lı	yıllarda	yaptıkları	araş-
tırmaları	sayesinde,	Saruhan İli	(Manisa)	tarihi	ana	hatlarıyla	ortaya	çıkarılmıştır.	Manisa,	tarih	yazımı	
açısından,	Cumhuriyetin	ilk	yıllarında	Türkiye’nin	başka	illerine	göre	daha	şanslı	bir	konuma	yüksel-
miştir.	Biz,	bu	şanslı	tarihi	şehrin	tarihine	yeni	bir	katkı	yapıyoruz.	Osmanlı	sultanı	III.	Murad’ın	saltanatı	
döneminde,	muhtemelen	1575-76	yıllarında	hazırlanmış	ve	1577	yılında	Saray’a	sunulmuş	ve	şimdiye	
kadar	tam	metin	olarak	yayınlanmamış	olan	Saruhan	İli	vakıflarıyla	ilgili	değerli	bir	vakıf	defterinin	
(Defter-i Evkaf-ı Liva-ı	Saruhan)	hem	tıpkıbasımını	hem	de	Latin	harfleriyle	okunuşunu	ilk	kez	neşredi-
yoruz.	Karşılaştırma	yapılabilmesi	amacıyla	her	iki	metni	birlikte	yayınlıyoruz.	

Bilindiği	gibi,	on	altıncı	yüzyılda	Osmanlı	 idarî	 teşkilatında,	Saruhan İli	veya	Saruhan Sancağı 
(Liva)	adı	verilen	sancak,	idarî	ve	adlî	bakımdan,	bugünkü	Manisa	ilinden	çok	daha	geniş	toprak-
lara	tekabül	eder.	Bugünkü	mülkî	teşkilatımıza	göre,	Manisa	İli,	Manisa	merkez	hariç	olmak	üzere,	
on	beş	kaymakamlığa	bölünmüştür.	Bunlar:	Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gör-
des, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu’dur.	Halbuki,	on	
altıncı	yüzyıldaki	Osmanlı	mülkî	taksimatına	göre,	yukarıda	isimlerini	sıraladığımız	ilçelerden	başka,	
bugün	İzmir	İline	bağlı	olan	Menemen ve Kemalpaşa (Nif)	ilçelerinin	de	idari	ve	adli	bakımdan	Ma-
nisa’ya	bağlı	olduğu	görülür.	

Menemen	(Tarhaniyat),	aynı	zamanda	Eski Foça	ile	Yeni Foça’yı	da	kapsar.	On	altıncı	yüzyıl-
da	Manisa’ya	bağlı	olan	Güzelhisar, şimdi	İzmir	Aliağa	ilçesine	bağlı	bir	köy	durumundadır.	Akhisar, 
Gördes, Marmara (Gölmarmara) ve Demirci	ilçeleri,	eski	konumlarını	korumuşlardır.	Ilıca	nahiyesinin	
merkezi	köyü	olan	Ulgamlu (Urganlu)	köyü	gelişememiş,	onun	yerine	bu	havalide	Salihli ve Ahmetli 
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ilçeleri	 teşekkül	 etmiştir.	Kayacık,	 şimdi	Gördes	 ilçesine	bağlı	 bir	 belediyeliktir.	Gördük	 ise	bugün	
mevcut	değildir.	Bu	bölgede	Kırkağaç	yeni	bir	ilçe	olarak	canlanmıştır.	Adala	ise	Salihli’ye	bağlı	bir	
kasabadır.	İdari	ve	adli	konumundan	çok	şeyler	kaybetmiştir.	Ahmetli,	Kırkağaç,	Köprübaşı,	Salihli,	
Sarıgöl,	Saruhanlı	ve Soma	ilçeleri,	on	altıncı	yüzyıldan	sonraki	süreçte	teşekkül	etmiştir.	Manisa	mer-
keze	bağlı	Turudlu köyü, Turgutlu ilçesine	dönüşmüştür.	Selendi,	bu	dönemde	Şehzade	Şehinşah’ın	
annesine	ait	vakfa	(İsmi	Hatuniye	Vakfı)	bağlı	bir	köy	 iken,	sonradan	ilçeye	yükselmiştir.	Kula,	Kü-
tahya’dan	çıkarılarak,	Manisa’ya	bağlanmıştır.	Malum	olduğu	üzere,	Osmanlı	idari	teşkilatında,	on	
altıncı	yüzyılda,	Uşak, Kula, Simav, Alaşehir, Gediz	nehrinin	çıktığı	alanlar	(Gediz	nahiyesi)	ve	hatta	
Denizli (Lazıkıyye),	Kütahya’ya	bağlıydı.	Saruhan-Kütahya	vilayetleri	sınırındaki	kimi	yerler	bazen	Kü-
tahya’dan	çıkarılmış	ve	Saruhan	Sancağına	dahil	edilmiştir.	Güre, Selendi ve Alaşehir,	Saruhan	İli	ile	
Aydın	ve	Kütahya	illeri	arasındaki	sınırı	oluşturur.	Menye	(Kula’nın	Gökçeören	kasabası)	eski	önemini	
yitirmiştir.	Mendehorya (Kemaliye)	ise	Alaşehir	ilçesine	bağlı	bir	belediyedir.	

Saruhan	Sancağı	denilen	bu	askerî,	mülkî,	idarî	alan,	on	altıncı	yüzyılda,	ana	hatlarıyla	Gediz	
nehri	havzasından	ibarettir.	Bu	havzada,	on	dördüncü	yüzyılın	ortalarından	itibaren,	başta	Saruha-
noğulları,	Osmanlılar	ve	Timurtaşoğulları	gibi	yönetici	aileler	olmak	üzere,	pek	çok	Müslüman	tara-
fından	hayrî,	beledî	ve	dinî	amaçlar	için	yüzlerce	vakıf	kurulmuştur.	Bu	vakıflar,	Müslüman	Türklerin,	
Saruhan	İlinde	kalıcı	olarak	yerleşmek	istediklerinin	bir	göstergesi	olarak	algılanmalıdır.	Osmanlılar,	
kendilerinden	önce	bölgenin	yöneticileri	olan	Saruhanoğulları	gibi,	Gediz	havzasını,	imar	ve	iskan	
etmeye	çalışmışlardır.	

Saruhan	İlinde,	 III.	Murad’ın	emriyle,	1575-76	yıllarında,	çok	sıkı	bir	vakıf	denetiminin	yapıldığı	
anlaşılıyor.	İsmini	bilmediğimiz	tahrir	emini	ile	kâtip,	Saruhan	ilindeki	tüm	vakıfları	tespit	etmişler,	ayrın-
tılı	bir	vakıf	listesi	hazırlamışlar	ve	vakfiyelerin	içeriklerini	bir	deftere	yazmışlardır.	Bu	defter	halen	Tapu	
ve	Kadastro	Genel	Müdürlüğü	Kuyud-ı	Kadime	Arşivinde	koruma	altındadır.	Bu	arşivin	kadim	gö-
revlilerinden	duyduğumuza	göre,	bu	defter,	diğer	tahrir	defterleri	gibi,	1950’li	yıllarda	İstanbul’dan	
Ankara’ya	getirilmiştir.	Defterimizde	mevcut	vakıf	listeleri	ile	diğer	bilgiler	üç	nokta	açısından	önem	
taşır.	Birincisi,	arşivlerimizde	Saruhan	Sancağına	ait	böylesine	ayrıntılı	derli	toplu	bir	vakıf	listesi	sade-
ce	bu	vakıf	defterinde	bulunmaktadır.	Çoğunun	vakfiyesi	defterde	olmasa	bile,	en	azından	vakfiye	
içerikleri	özet	olarak	yazıldığı	için	defterimiz	değerlidir.	İkincisi,	defterin	Manisa	ve	çevresi	üzerine	ça-
lışan	tarihçiler	ve	araştırmacılar	tarafından	yeterince	kullanılmamış	olmasıdır.	Osmanlı	tarihçilerinin	
çoğu,	İstanbul	Arşivlerini	kullandıkları	için,	bu	defter	çoğu	tarihçinin	gözünden	kaçmıştır.	Üçüncüsü,	
derkenar	ve	haşiyelerden	anlaşıldığı	kadarıyla,	defter	II.	Abdülhamid	dönemine	kadar	kullanılmıştır.	
Zira,	1842	ve	1875	tarihli	iki	kayıt	defterde	bulunmaktadır.

Kaba	bir	hesaplamaya	göre,	Saruhan	İlinde	1577	yılına	kadar,	ana	vakıf	(evkaf)	olarak	iki	yüz	
otuz	adet	evkaf	hesaplanmıştır.	Bu	büyük	vakıflara	eklenen	diğer	küçük	vakıflarla	bu	sayı	 iki	bini	
geçmektedir.	Özellikle	Müslüman	hatunların	kurdukları	küçük	para	vakıfları	sayesinde,	İslamiyet,	bu	
bölgede,	yaşatılmaya	ve	desteklenmeye	çalışılmıştır.	Kesin	bir	hesap	yapmamakla	birlikte,	evkafa	
bağlı	akar	miktarının	büyük	meblağlara	ulaştığı	görülmektedir.	

Manisa	vakıfları,	bugün	(2013)	 İzmir	Vakıflar	Bölge	Müdürlüğü	tarafından	 idare	edilmektedir.	
Osmanlı	döneminden	çok	az	 sayıda	mülhak	vakıf,	 İzmir	 Bölge	Müdürlüğüne	 intikal	etmiştir.	Öyle	
anlaşılıyor	ki,	hem	Osmanlıların	son	dönemlerinde,	hem	de	Cumhuriyetin	ilk	yıllarında,	bu	vakıfların	
çoğu	ortadan	kalkmıştır.	Zira,	1577	yılından	sonra	kurulan	vakıfları	da	bu	sayıya	ekleyecek	olursak,	
Saruhan	ilinde	tüm	Osmanlı	yönetimi	esnasında	binlerce	vakfın	kurulduğunu	söylemek	abartı	olmaz.	
Kısacası,	bu	vakıfların	çoğu,	tarih	içinde	birileri	tarafından	haksız	ve	hukuksuz	yere	iptal	edilmiş,	içe-
riği	ve	amaçları	bozulmuş	veya	değiştirilmiştir.	Bir	kısmı	da,	vakıfları	korumaya	yönelik	olarak	yapılan	
lanet	ve	beddualara	rağmen,	tamamen	ortadan	kaldırılmıştır.	Müslüman	hayırseverliliğini	gösteren	
bu	değerli	verilerin	ve	hayat	anlayışının	çoğunun	ortadan	kaybolması	veya	azalması	üzüntü	verici	
bir	durumdur.	Umarız,	vakıflara	haksız	yere	müdahele	edilmez	ve	vakıflarımız	da	kurucusunun	ama-
cına	uygun	olarak	gerçek	işlevini	yerine	getirir.
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Bir	diğer	önemli	nokta,	Saruhan	isminin,	Manisa’ya	değiştirilmesidir.	Cumhuriyetin	ilk	yıllarında,	
sanırım	1940’lara	kadar,	Saruhan ismi	mülki	ve	idari	teşkilatımızda	kullanılmasına	rağmen	(Saruhan	
mebusu,	Saruhan	vilayeti	gibi),	daha	sonraki	süreçte	bu	önemli	isim	kaldırılmıştır.	Bu	isim,	şimdilerde	
Manisa’ya	bağlı	bir	ilçe	olan	Saruhanlı ismiyle	yaşatılmaya	çalışılmaktadır.	Böylesine	köklü,	tarihi	ve	
içeriği	geniş	bir	ismin	(Saruhan	İli)	ilçe	seviyesine	indirgenmesi	gerçekten	yadırganacak	bir	durumdur.

Defterimizdeki	veriler,	hem	sayısal	hem	de	içerik	olarak,	ayrıca	değerlendirilebilir.	Biz	burada,	
kitabın	hacminin	geniş	olması	nedeniyle,	kısa	bir	değerlendirme	ile	yetiniyoruz.	

Tapu	ve	Kadastro	Genel	Müdürlüğü	yönetimi,	şimdiye	kadar	toplumumuza	mâl	olmayan	bu	
ecdâd	yadigârı	değerli	el	yazması	defterin	yayınlanmasına	memnuniyetle	izin	veriyor.	Başta,	bize	
çalışma	kolaylığı	sağlayan	Tapu	ve	Kadastro	Genel	Müdürü	sayın	Davud	Güney	Beyefendi	olmak	
üzere,	Arşiv	Dairesi	Başkanı	Mustafa	Parlak	Bey’e,	Şube	Müdürleri	Hayrettin	Gültekin	ile	Adnan	Torun	
Beylere	teşekkür	ediyoruz.	Ege	Üniversitesi	Tarih	Bölümünden	Dr.	Serkan	Acar	da	metni	pdf	formatı-
na	çevirdiği	için	kendisine	teşekkür	borçluyuz.	Hatalarımızın	bağışlanacağını	umuyoruz.	Son	olarak,	
bu	çalışmanın,	genel	olarak	Osmanlı	Anadolusunun	tarihine,	özel	olarak	da	Manisa	şehri	ve	çevre-
sinin	(İzmir	dahil)	tarihine	yeni	bir	katkı	yapacağına	inanıyoruz.

Prof.	Dr.	M.	Akif	ERDOĞDU
Dr.	Ömer	BIYIK

İMLA	VE	YAZIM	İLE	İLGİLİ	KISA	AÇIKLAMALAR

1.Türkiye’de	bügün	kullanılan	şahıs	isimleri	dönemin	telaffuzuyla	yazılmıştır.	Mehmed,	Ahmed	gibi.

2.	Günümüzde	kullanılan	veya	kullanılmayan	bileşik	adlar	ayrı	ve	tiresiz	olarak	yazılmıştır.	Timur	Han,	
Paşa	Balı	vs.	gibi.

3.Hemze	ve	ayınlar	mümkün	olduğu	kadar	gösterilmeye	çalışılmıştır.

4.	Türkçe	filiiler,	edüb,	gidüb	şeklinde	yazılmıştır.

5.	Yer	adları	dönemin	okunuşuyla	yazılmıştır.	Mağnisa	gibi.

6.	Defterin	yıpranmasından	dolayı	silik	veya	tamamen	kaybolmuş	yazılar	(…)	şeklinde	gösterilmiştir.

7.	Okunuşu	tereddütlü	kelimelerin	yanına	?	işareti	konulmuştur.

8.	Arapça	vakfiyeler	arapça	olarak	dizilmiştir.

Prof. Dr. M. Akif Erdoğru, Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde çalışmaktadır. Doktorasını 1989 yılında 
Ankara Üniversitesinden almıştır. aerdogru@gmail.com; m.akif.erdogru@ege.edu.tr; 

Dr. Ömer Bıyık, Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde Öğretim görevlisidir. Doktorasını 2007 yılında Ege 
Üniversitesinden almıştır.omer.biyik@gmail.com
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GİRİŞ

Evkaf	müesesesinin,	Manisa	şehri	ve	ona	bağlı	küçük	tarihi	şehirlerin	gelişiminde	önemli	katkısı	
olduğu	anlaşılıyor.	Bu	konuda	kısa	bir	değerlendirme	yapabiliriz.	

Saruhanoğulları,	Osmanlılar,	 Timurtaşoğulları	 ve	 İsfendiyaroğulları,	başta	Manisa	 şehri	 olmak	
üzere,	bölgenin	diğer	şehirlerinde	İslami,	beledi	ve	hayri	amaçlı	zengin	vakıflar	kurdular.	Bu	hizmet-
lerin	çoğu	evkaf	müesesesi	sayesinde	gerçekleştirildi.	

Bilindiği	gibi,	Manisa	vakıflarına	dair	ilk	ciddi	yayınlar,	merhum	Çağatay	Uluçay	(öl.	1970)	tara-
fından	1940’lı	yıllarda	yapıldı.	Manisa	Şeriye	sicillerindeki	ve	Başbakanlık	Osmanlı	Arşivindeki	Manisa	
ile	ilgili	verileri	,	iki	cilt	halinde,	1940	ve	1946	yıllarında,	Saruhan Oğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar 
başlığı	altında	yayınladı.	Uluçay,	birinci	cildi	Manisa	merkeze	hasrederken,	 ikinci	cildi	Manisa’ya	
bağlı	şehirlere	ayırdı.1 

Prof.	Ömer	Lütfi	Barkan,	1942	yılında,	Saruhan	sancağında	mevcut	zaviyelere	ait	Vakıf	Defte-
rindeki	kayıtları	yayınladı.	Kısaca	‘Kolonizatör Türk dervişleri’	adıyla	bilinen	bu	önemli	makalesinde,	
Barkan,	Saruhan	İlinde	yerleşmiş	olan	şeyh,	baba,	aziz	gibi	unvanlar	taşıyan	Müslüman	erenleri	tespit	
etti,	bunların	Manisa	ve	yöresinin	Tükleşmesi	ve	İslamlaşmasındaki	rollerine	değindi.2

Manisa	vakıfları,	bağımsız	bir	konu	olarak,	ilk	kez,	İbrahim	Gökçen	(Selanik	1904-	öl.	İstanbul	4	
Şubat	1958)	tarafından	incelendi.	İ.	Gökçen,	1946	ve	1950	yıllarında,	iki	cilt	halinde,	Manisa Tarihin-
de Vakıflar ve Hayırlar	 ismiyle	yayınlandı.	Gökçen,	bu	kitapları	hazırlarken,	büyük	ölçüde	Manisa	
Şeriye	Sicillerinden	yararlanmıştır.	Ne	Uluçay	ne	de	Gökçen,	yayınlarında,	burada	bizim	yayınladığı-
mız	1577	tarihli	Saruhan Sancağı Evkaf Defterine	atıfta	bulundular.	Bu	defterde	ilk	ciddi	atıflar,	Prof.	
Dr.Feridun	Emecen	tarafından	yapıldı.	Emecen	de	sadece	Manisa	merkez	ile	ilgili	(Manisa	kazası)	
verileri	değerlendirdi.	Manisa’ya	bağlı	Saruhan	şehirlerdeki	vakıflar	ile	doğrudan	ilgilenmedi.	O,	Ma-
nisa	merkezde	bulunan	vakıflarla	ilgili	verileri,	1530	veya	1531	tarihli	eski	verilerle	mukayese	ederek,	
XVI. Asırda Manisa Kazası	isimli	kitabında	verdi.3 

Bu	vakıf	defteri,	vakıflar	açısından,	Saruhan	İline	toplu	bir	bir	bakış	yapmamızı	sağlıyor.	Defteri-
mizde,	Gediz	nehrinin	çıktığı	yerden	Adalar	Denizine	döküldüğü	yere	kadarki	münbit	arazide,	1575	
yılına	kadar	kurulan	İslami	vakıflar	üzerine	değerli	bilgiler	sunuluyor.	Kimi	tarihçiler,	Beylikler	dönemi	
ile	ilgili	verileri	geç	tarihli	olduğu	için	değerli	addetmeyebilir,	ancak;	Saruhanoğulları	dönemine	ait	
ilk	elden	veriler	olmadığı	için,	bu	Osmanlı	verilerinin	değerli	olduğu	hemen	fark	edilecektir.

1	 Vakıfları	dolaylı	olarak	ilgilendiren	Manisa’nın	İslami	kitabelerinin	mühim	kısmı,	Manisa	tarihçileri	Çağatay	Uluçay	ve	
İbrahim	Gökçen	tarafından	1939	yılında	Manisa tarihi	isimli	eserde	yayınlanmıştır.

2	 Ömer	Lütfi	Barkan,	Osmanlı	İmparatorluğunda	bir	iskan	ve	kolonizasyon	metodu	olarak	vakıflar	ve	temlikler	I:	İstila	
Devirlerinin	Kolonizatör	Türk	dervişleri	ve	zaviyeler,	Vakıflar Dergisi,	II,	Ankara	1942,	s.	322-24.	Vergi	muafiyeti	ve	baş-
ka	imtiyazlar	tanınmış		zaviye	sahipleri:	1.	Şeyh	İsmail	2.	Kızbacı	Dede	zaviyesi	3.	Şeyh	Seydi	Ali	4.	Şuca’	Baba	5.	Ahi	
Yunus	6.	Duruca	Baba	7.	Adil	Şeyh	8.	Nusret	Şeyh	9.Saru	İsa	10.	Saru	Şeyh	11.Derviş	Mustafa	12.Şuca’	Abdal	13.Sağrı	
Hatun	14.Ahi	Keskin	(Kara	Hallaç)	15.Kandırmış	Baba	16.Hamza	Baba	17.Şeyh	Gazi	18.	Kızıl	Emeli	19.	Abdal	Ayrı.
(Prof.	Barkan,	kimi	şeyh	ve	aziz	isimleri	bizden	farklı	okumuştur)

3	 Emecen,	Manisa,	s.	86-107.	
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SARUHAN	SANCAĞI	TAHRİRLERİ

1575	yılında	tahrir	emini	ile	katibinin,	Saruhan	İli	evkafını	yazmaya	başladıklarında,	daha	önce	
yazılmış	olan	isimlerini	bilmediğimiz	Saruhan	tahrir	defterlerinden	ve	başka	defterlerden	yararlandık-
ları	görülüyor.	Bu	defterler	genel	olarak	defter-i atik, defter-i	mütevelli,	defter-i kadim, vakıf defteri, 
defter-i cedid, defter-i hakani, Defter-i icmal ve defter-i vakf olarak	tanımlanıyor.	Tahrir	katibi,	def-
terimizde	köhne defter	lafzı	geçiyorsa	da,	bu	defterlerden	hangisinin	en	eski	tarihli	olduğu	açıkça	
yazmamıştır.	Çok	 ilginç	bir	şekilde,	tahrir	defterlerinde	az	rastlanan	bir	durum	olarak,	tahrir	katibi,	
Demirci	Ulu	Caminin	Arapça	taş	vakfiyesininin	önemli	satırlarını	arapça	olarak	kaydetmiştir.	

Defterimizde	altı	eski	defterin	ismi	geçiyor.	Bunlar:	Mehmed Paşa Oğlu Defteri,4 Mevlana Seydi 
Defteri,5 Ali Çelebi Defteri,6 Halil Beg Defteri,7 Hisarbegizade Defteri8 ve İskenderzade Defteridir9.	En	
eski	tarihi	defter	(köhne	defter),	bize	göre,	Mehmed Paşa Oğlu Defteri	gibi	görünüyor.	

Prof.	Emecen’e	göre,	Saruhan	Sancağının	ilk	tahriri,	Çelebi	Mehmed	ve	II.	Murad	dönemin	mu-
harriri	Hacı	İvaz	Bey	tarafından	yapılmıştır.	Bilindiği	gibi,	Saruhan	İli,	ilk	kez,	Yıldırım	Bayezid	tarafından	
1390	yılında	ele	geçirildi	ve	büyük	olasılıkla	bir	tahrir	yapıldı.	Zira,	defterimizde	Yıldırım	Bayezid’i	ima	
eden	atıflar	vardır:

‘Mezra’-i Şeyh Musa der karye-i Şeyh İlyas der nahiyye-i Borlu tâbi’-i kazâ-i Demirci yarım çiftlik 
mikdarı yerdir ve bir dönüm bağ asılda Saruhanoğlu Hızır Paşa mezbûr Şeyh Musaya vakf edüb mer-
hûm Bayezid-i Hüdavendigar tevkiîyle mezkûrun vakıfnâmesi var ba’dehu merhûm Murad Han tâbe 
serahu şeyh-i mezbûr evlâdından Derviş Sülemişe mukarrer kılmış köhne defterde dahi mukayyeddir’.10

İkinci	tahrir,	Kassab-oğlu lakabıyla	bilinen	Mahmud	b.	Ali	bey	tarafından	yapılmıştır.	Bu	zat,	II.	
Murad	döneminin	beylerindendi.	Fatih	Mehmed,	Manisa’da	şehzade	iken,	onun	lalalığını	yapmış,	
Çirmen	sancakbeyiliğinde	bulunmuştur.	Diğerleri,	sırasıyla	Hisarbegioğlu,	Seydi	Çelebi	ve	Ali	Çele-
bi’dir.	Hisarbegioğlu,	Fatih	Mehmed	dönemi	devlet	adamlarındandır.	Prof.	Dr.	Emecen,	Seydi	Beyin,	
muhtemelen	1487	tahririni;	Ali	Çelebi’nin	de	1522	tahririni	yaptığını	yazar.11	Mehmed	Paşa	Oğlu	Def-
teri	ile	Halil	Beg	Defterinden	söz	etmez.	

Halil	Bey	Defterinin	II.	Murad	dönemine	ait	olduğu	anlaşılıyor:

“Sabıka Halil Beg Defterinde dahi mülkiyyet üzere kayd olunmuş ve merhum Sultan Murad 
Han tayyibeallahü serahü dahi mukarrer dutub mülkiyyet üzere tasarruf olunub zikr olan yerlerden 
ve değirmenden öşr ve harac taleb olunmaya diyu sene tisa ve erbain ve semanemie12 tarihiyle 
muvarrah nişan-ı	şerif	sadaka	eylemişler…”13 

Başka	bir	kayıt:	

“Karye-i mezbure merhum Saruhan Begden zaviyeye vakf-ı evlâd olub elinde nişan-ı hümayun var 
ayende ve revendeye hizmet ide diyu kayd olunmuş ve Halil Beg Defterinde dahi vakf yazılmış şimdi...”14 

4	 	TD	544,	s.	18b
5	 	TD	544,	s.	111a
6	 	TD	544,	s.	96a
7	 	TD	544,	s.	97b
8	 	TD	544,	s.	79a
9	 	TD	544,	s.	83b
10	 	TD	544,	s.	97a
11	 	Emecen,	Manisa,	s.	4-5
12	 	1443-1444	yıllarında.
13	 	TD	544,	s.	97b
14	 	TD	544,	s.	108a
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Mehmed	Paşa	Oğlu	Defterinin,	1575’den	önceki	tahrir	olduğu	‘atik’	kelimesinden	anlaşılıyor:

‘Vakf der karye-i Seydi tabi-i Yengi der kaza-yı Manisa bir çiftlik yerdir der tasarruf Mehmed ve 
Seydi selâtin-i maziyyeden ahkâmla tasarruf olunub bilfiil berat ile elindedir ve toprağında evler oturub 
vakıf defterinde raiyyetdir Mehmed Paşa Oğlu Defterinde mukayyeddir diyü mukayyed der defter-i 
atik hala çiftlik-i mezbura berat-ı padişahî ile İvaz nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i berat sene 975’15 

Tahrir	emininin	ilgilendiği	konulara	gelince;	öncelikle	vakfın	veya	evkafın	ismini	belirliyor.	Sonra	
onun	gelir	kaynaklarını	yazıyor.	Daha	sonra,	harcama	kalemlerini,	masraf	kalemlerini	(cihetler)	ya-
zıyor.	Eğer	zengin	bir	vakıfsa,	köy	gibi	büyük	gelir	kaynaklarına	sahipse,	bu	durumda	köyün	adını,	
bağlı	olduğu	yeri	ve	köyde	vakfa	bağlı	olan	vakıf	reayanın	isimlerini	ve	vergi	statülerini	kaydediyor.	
Vakfa	ait	vergileri	ayrıca	bir	liste	halinde	veriyor.	Kuşkusuz,	vakfa	ait	eski	tarihli	mevcut	tüm	belge-
leri	de	gözden	geçirmeye	çalışıyor.	Zaman	zaman,	eski	kayıtları	aynen	naklediyor.	Bazen	Osmanlı	
idaresi	öncesinde	veya	sırasında	vergi	muafiyeti	sağlanmış	aile	bireylerinin,	genellikle	vergi	ödeyen	
erkeklerin	isimlerini	tek	tek	yazıyor.	Önemli	Müslüman	ailelerin	neseplerini	de	isim	be-isim	çıkarıyor.	
Vakfa	ait	arazilerin	hudutlarını	 (dört	 tarafını)	belirtiyor.	Kimi	binaları	 yaptıranların	 isimleri	de	 tahriri	
emininin	 ilgisi	 içindedir.	 Emin,	mümkün	olduğunca,	vakfın	geçirdiği	 tarihsel	evreleri	 tanımlamaya	
çalışıyor.	Bu	noktada	en	önemli	uygulamalardan	biri,	bilindiği	gibi,	Fatih	Mehmed’in	sahipsiz	ve	bel-
gesiz	vakıfları	tımara	çevirdiği	tartışmalı	uygulamadır.	Emin,	bu	tür	bir	uygulamaya	maruz	kalmış	bir	
vakfın	hikayesini	defterde	özellikle	belirtiyor.

DEFTER-İ	EVKÂF-	LİVÂ-İ	SARUHAN

Burada	yayımladığımız	bu	defter,	arşivlerimizde	muhafaza	edilen,	on	altıncı	yüzyıl	Saruhan	İline	
ait	iki	derli-toplu	evkâf	defterinden	birisidir.	İlk	müstakil	evkaf	defteri	Başbakanlık	Osmanlı	Arşivinde	
TD.	 398’de	 kayıtlıdır.	 Prof.	 Emecen’e	göre	bu	defter	 1531	 tarihlidir.16	 İkinci	evkâf	defteri	 ise	bizim	
burada	yayına	hazırladığımız	defterdir.	Defter-i Evkâf ve Emlâk-ı Liva-i Saruhan	başlığını	taşır	ve	İs-
tanbul’da	Saray’a	984	(1577)	yılında	teslim	edilmiştir	(teslim	şud	be-	Dergah-ı	Ali	fi	sene	984).	Tahririn	
iki	yıl	sürdüğüne	dair	imalar	vardır.	Bu	durumda	1575	yılında	tahrire	başlanmış	olmalıdır.	Sayfa	nu-
maraları	kimi	yerelrde	sırayı	takip	etmemektedir.	Dört	adet	vakfiye	sureti	kaydedilmiştir:1.	Şaban	980	
(Ocak	1573)	tarihli	Yakut	Ağa	vakfiyesi	,	2.	18	Şevval	1150	(8	Şubat	1738)	tarihli	Saruhanoğlu	İshak	
Çelebi	vakfiyesi	,	3.	10	Safer	1180	(18	Temmuz	1766)	tarihli	Hoş	Kadem	Paşa	vakfiyesi,	4.		6	Şevval	
1073	(14	Mayıs	1663)	tarihli	El-Hacc	Hüseyin	bin	Abdi	vakfiyesi.

Her	ne	kadar,	defterin	başlığında	Saruhan	İli	emlakının	da	defterde	mevcut	olduğu	yazılmış-
sa	da,	defterin	içerisinde	Saruhan	İli	emlakının	yazılı	olmadığı	görülür.	İlk	varakların	sayfa	numaralı	
yoğun	kullanımdan	dolayı	 silinmiştir.	Büyük	olasılıkla	 İstanbul	Başvekalet	Arşivinden	1950’li	yıllarda	
Kuyud-ı	Kadime	Arşivine	getirilmiştir.

	Tapu	ve	Kadastro	Kuyud-ı	Kadime	Arşivinde,	2007	yılında	yapılan	bir	tarihlendirme	çalışmasın-
da,	bu	defterin	başlangıç	tarihi	olarak,	1	Muharrem	983	(12	Nisan	1575)	olarak	verilmesi	bir	dalgınlık-
ta	dolayı	olsa	gerektir.	Zira,	defterde,	incelediğimiz	kadarıyla,	böyle	açık	bir	tarih	bulunmamaktadır.	
Meşin	ciltlidir.	Cildi	gayet	iyi	durumdadır.	Kapağın	iç	kısımları	ebruludur.	146	yaprakdır.	14,5	X	40	cm	
ebadındadır.	Bazı	metinler	siyakat	hattı	ile	yazılmıştır.	Normal	Arap	rakamları	yerine,	Divan	rakamları	
kullanılmıştır.

15	 	TD	544,	s.	18b
16	 	Emecen,	Manisa,	s.	9
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SARUHAN	İLİNİN	TARİHÇESİ	VE	VAKIFLAR

1.	SARUHAN	İLİ

Osmanlılar,	bugünkü	Manisa	ili	ve	çevresini,	kabaca	Gediz	nehri	havzasını,	Çelebi	Mehmed’in	
saltanatı	döneminde,	1406	yılında	ikinci	kez	ele	geçirdikten	sonra,	Saruhan	Sancağı	(Liva)	veya	Sa-
ruhan	İli	adını	vermişlerdir.	

Bu	bölge,	Manisa	şehri,	sancak	merkezi	olmak	üzere,	idari	ve	adli	olarak,	Demirci,	Menemen	
(Tarhaniyat),	Gördes,	Gördük,	Adala,	Güzelhisar,	Akhisar,	Marmara,	Kayacık	ve	Kemalpaşa	(Nif)	
bölgelerini	kapsar.	

Gediz	nehrinin	bereket	saçtığı	bu	bölge,	 ismini,	on	üçüncü	yüzyılın	 sonlarında,	Anadolu	Sel-
çuklu	Devleti’nin	çöküşünden	sonra	tarih	sahnesine	çıkan,	Harezm	kökenli	bir	Türkmen	emiri	olan	
Saruhan	Beyden	alıyor.	Bu	emir,	aynı	zamanda,	Saruhan kilesi	(keyl-i	Saruhan)	denilen	bir	hububat	
ölçüsü	ile	Saruhan memlehası	(memleha-ı	Saruhan/	Çamlaraltı	tuzlası)	denilen	bir	tuzlaya	da	ismini	
vermiştir.	

Saruhan	Beyin	ataları,	kimliği	ve	faaliyetleriyle	ilgili	olarak	kısıtlı	bilgilere	sahibiz.17	Saruhan	Bey,	
bu	bölgeye,	 I.	Alaeddin	Keykubad	tarafından,	on	üçüncü	yüzyılın	 ikinci	çeyreğinde	gönderilmiş-
tir.	Genel	kabule	göre,	Saruhan	Beyin	torunu	olan	Saruhan	Bey	de	bu	bölgede	hüküm	sürmüştür.	
Saruhan	Bey,	tahminî	bir	tarih	olarak,	1313	yılında	Magnesia’yı	(Manisa)	Bizans	İmparatorluğunun	
elinden	almış;	bu	bölgede	konuşlandırılmış	olan	Katalanları	kovmuş	ve	kendisine	bağlı	çok	sayıdaki	
Harezm	Türkmenini	bu	bölgede	yerleştirmiştir.	Foça’da	bir	donanma	kurarak,	öncelikle	Adalar	De-
nizi	 sahillerinde	yaşayan	Hristiyanlar	üzerine	gazalarda	bulunmuş;	daha	 sonra,	Aydın	 Türkmenleri	
ile	birleşerek,	Bizans’a	karşı	deniz	gazaları	yapmıştır.	Sakız	adası	ile	Foça’da	bulunan	Cenevizlilerin	
muhalefetinden	dolayı,	1329	yılında,	Bizans	imparatoru	III.	Andrenikos	ile	yakınlaşmış	ve	onunla	bir	
anlaşma	 imzalamıştır.	Saruhan	Bey’in	donanmasının	büyük	kısmı	1347’de	Gökçeada’da	(Imbros,	
İmroz)	Haçlılar	tarafından	imha	edilmiştir.	1348	yılından	sonra	vefat	ettiği	kabul	edilir.18 

Saruhan	 Beyin	 babasının	 isminin	Alpağı	 olduğu	biliniyor.	 Demirci	 bölgesinde	 hüküm	 sürmüş	
olan	Çuğa	Bey	ile	Nif	bölgesinde	hüküm	sürmüş	olan	Ali	Bey	isimlerinde	iki	erkek	kardeşi	vardı.	Sa-
ruhan	Beyin,	isimlerini	bildiğimiz,	on	erkek	çocuğu	olmuştur:	Bunlar:	Yenice	veya	Begce	Bey,	İshak	
Bey	(	öl.	1388),	Süleyman	(öl.	1345),	Hızır	Çelebi,	İlyas	Bey	(öl.	1358),	Devlet	Han,	Timur	ve	Yakub‘dur.	
Saruhan	Beyin	nesli,	İshak	Bey	ile	İlyas	Bey	tarafından	sürdürülmüştür.	

Bunlardan	başka,	Arap	seyyah	İbn	Battuta,	1333	yılında,	Saruhan	Beyin	bir	oğlunun	küçük	yaş-
ta	vefat	ettiğini	yazar.19

Bu	Türkmen	hanedanına	mensup	beylerden	Saruhan	Oğlu	İshak	Bey,	Saruhan	oğlu	Hızır	Çe-
lebi,	Saruhan	Oğlu	İshak	Çelebi,	Saruhan	Oğlu	Hayreddin	Çelebi,	Ali	Bey	Saruhanî,	Saruhan	Oğlu	
İdris,	Saruhan	Oğlu	Begce	Bey,	Saruhan	Oğlu	İlyas	Paşa	veya	Bey	isimleri	defterimizde	açık	olarak	
yazılmıştır.	Saruhan	Bey,	Manisa	şehir	merkezinde	defnedilmiş	ve	adına	bir	türbe	yaptırılmıştır.	Manisa	

17	 İbn	Bibi’de	Saru	Han’ın	ismi,	diğer	Harezm	Begleri	Kır	Han,	Bereket,	Yılan	Boğa,	Can	Birdi,	Küçlü	Han	ile	birlikte	geçer.	
İbn	Bibi,	El-Evamirü’l-Ala’iyye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçukname),	 haz.	Mürsel	Öztürk,	Ankara	1996,	 Kültür	 Bakanlığı	
yayınları.	Saruhan	Beg	ve	Saruhanoğulları	hakkında	bkz.	M.	Akif	Erdoğru,	XIII.-XV. Yüzyıllar Türkiye Tarihi, Beylikler 
Dönemi,	İzmir	2012,s.	212,	İlya	yayınevi.

18	 	Elizabeth	Zacharidou,	Sarukhan,	Encyclopedia of Islam,	second	edition,	Leiden,	s.	69
19	 	Saruhan	Beyin,	Saruhan	Baba	olarak	da	anıldığı	anlaşılıyor.
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şehir	merkezine	yakın	Doğancı	adası	denilen	yerde	bulunan	araziler,	oğulları	tarafından	bu	emirin	
türbesine	vakf	edilmiştir.20 

Osmanlı	padişahları,	özellikle	 II.	Murad,	bu	Türkmen	hanedanına	mensup	emirlerin	çoğunun	
Manisa	civarında	kurdukları	vakıfları,	bölgeye	davet	ettikleri	Müslüman	aziz	ve	şeyhlere	bahşettikleri	
vergi	muafiyetini,	onaylamıştır.	Saruhanoğulları	ailesine	mensup	bu	beyler	içinde	Hayreddin	Çelebi	
ile	Yusuf	Bey,	şecerede	şimdilik	bir	yere	yerleştirilememektedir.	Sadece,	İdris	Beyin,	Begce	Bey	nes-
linden	geldiği	anlaşılmaktadır.

2.	SARUHAN	SANCAĞI	VAKIFLARI

Menemen	(Yeni	ve	Eski	Foça	da	dahil	olmak	üzere)	ve	Güzelhisar	kasabaları	vasıtasıyla,	Ada-
lar	Denizine	ulaşan	Saruhan	İlinde,	beledi	ve	dini	işlerin	çoğu,	evkaf	müesesesi	yoluyla	gerçekleşti-
rilmiştir.	Bölgenin	İslamlaşması	ve	Türkleşmesinde	önemli	etkileri	olan	Türkmen	şeyhleri,	dervişler,	aziz-
ler,	Saruhan	Oğullarına	mensup	beyler,	Osmanlı	şehzade	ve	padişahları	tarafından	desteklendiler.	
On	dördüncü	yüzyılda	Türkmenler-Yörükler,	mütamadiyen	bu	bölgede	yerleştirildiler.	Büyük	ölçüde	
Gediz	ırmağının	hayat	verdiği	Saruhan	İlinde,	Bektaşîler,	Nakşîbendiler,	Mevlevîler,	Heteredoks	der-
vişler,	bu	konuda,	canla	başla	çalıştılar.	Bir	dönem,	Saruhan	İlinde,	Abdal	Musa,	Saru	Abdal,	Abdal	
Hasan,	Genç	Abdal,	Abdal	Bahşayış,	Abdal	b.	Musa,	Abdal	Habib,	Abdal	Kutlu	Bey,	Abdal	Ebri,	
Şuca	Abdal21	gibi	çok	sayıda	abdalın	faaliyet	gösterdiği	anlaşılıyor.	

Manisa,	Menemen,	Adala	ve	Gördük’te	Bektaşi	mahallelerine	rastlanıyor.	Bölgedeki	en	önemli	
Bektaşi	tekkelerinden	biri,	Gördük	kazasında	Karapınar	köyündeki	İmam	Kulu	Dede	zaviyesiydi.22

Saruhan	İlinde,	Çelebi	Mehmed,	II.	Murad,	Fatih	Mehmed,	II.	Bayezid,	Yavuz	Selim,	Kanuni	Sü-
leyman	ve	onlara	bağlı	Osmanlı	devlet	adamları	Saruhan	İlinde	vakıflar	kurmaya	devam	ettiler	ve	
eski	vakıfları	onayladılar.	

Manisa	 tarihçisi	Çağatay	Uluçay	 (öl.	 1970),	bu	dönemde	Manisa’da	bir	çok	 ‘hayırlı	binalar	
meydana	getirildiğini’,	şehrin	güzelleştirilmesi	için	gayretler	sarfedilerek	Bursa,	İstanbul	ve	Edirne’ye	
‘eş	yapılmaya’	çalışıldığını	yazar.23	Ona	göre	Manisa,	diğer	şehirlere	göre,	‘tarihi	kıdeme’	sahiptir	ve	
siyasi	merkez	yapılmıştır.	Çelebi	Mehmed,	Manisa’da	çeşme	yaptırmış;	II.	Murad,	saray	(köşk)	inşa	
ettirmiş	ve	 II.	Bayezid,	Gediz	nehri	üzerinde	bir	köprü	yaptırmıştır.24	Padişahlardan	başka,	Osmanlı	
şehzadeleri	ile	maiyyetinde	bulunan	devlet	adamlarının	bu	konudaki	olumlu	etkilerini	ayrıca	belirt-
mek	gerekiyor.	Örneğin,	Sarı	Ahmed	Paşa,	Ditrek	Sinan	Bey,	Veled	Bey,	Kanuni	Süleyman’ın	validesi	
Hafsa	hatun,	Timurtaşoğlu	Ali	Bey,	İvaz	Paşa,	Piyale	Bey	gibi	Osmanlı	hanedanına	mensup	kişilerin	
ve	yöneticilerin	Manisa	ve	çevresini	imar	etmeye,	İslami	gelenek	ve	görenekleri	yaşatmaya,	Mani-
sa’yı	zengin	bir	şehir	haline	getirmeye	çalıştıkları	fark	edilebiliyor.	

İlgi	çekici	bir	vakıf	da	Demirci’de	İsfendiyaroğlu	Süleyman	Beye	aittir.

‘Kazâ-i Demirciye tâbi nâhiyye-i Borluda merhûm İsfendiyar Oğlu Süleyman beg Saraz nam iki 
çiftlik mikdarı yeri Nasuh Baba zaviyesine vakf-ı evlâd etmiş ki zaviye-i mezbûreyi ihya edüb ayen-

20	 	Manisa	ve	civarında	vakıflarla	ilişkili	yedi	ader	türbenin	ismi	geçiyor.	Bunlar:	Güllün	Hatun	türbesi,	Saruhan	Bey	türb-
esi,	Saruhanoğlu	İshak	Bey	türbesi,		Menemen’de	Emir	Kadı	türbesi,		Güzelhisar	yakınında	Şeyh	Osman	türbesi,		Akh-
isar’da	Şeyh	İsa	türbesi		ve	Kemalpaşa	Sovukpınar	mahalelesinde	Veled	Bey	türbesi.	Güllün	veya	bazen	Gülgun	
Hatun	olarak	adı	geçen	kadın	büyük	olasılıkla	başka	tarihçilerce	de	belirtildiği	gibi	Saruhanoğlu	İshak	Çelebinin	
eşidir.	Manisa’daki	Dere	Mescidi	ile	Yedi	Kızlar	Türbesini	yaptırdığı	biliniyor.	Emir	Kadının,	Menemen	kadısı	olduğu	
açıktır	ama	yaşadığı	dönem	tam	olarak	tarihlenememektedir.	Veled	Bey,	eski	Beylerden	Bahşayış	Beyin	oğludur	
ve	Manisa’da	kendi	adına	bir	medrese	yaptırmıştır.	Saruhanoğulları	vakıfları	üzerine	bkz.	Mustafa	Korkmaz,	“Evkaf 
defterlerine göre XVI. Yüzyılda Saruhanoğulları Vakıfları”,	Manisa	Araştırmaları	1,	Manisa,	2001,	s.	55-86

21	 	TD	544,	s.	25a,	38a,	51a,	60a,	70a,	93a,	110a,	115b,	117b,	123b.
22	 	TD	544,	s.67b
23	 	M.Çağatay	Uluçay,	Manisa’daki Saray-ı Amire ve Şehzadeler Türbesi,	İstanbul	1941,	s.	8
24	 	Uluçay,	Saray-ı Amire,	s.	3,	5,	8,	9.
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de ve revendeye mahsul-i çiftlik infak oluna mezkûr Nasuh Baba Oğlu oğulları Ali Seydi ve Hasan 
ve Hüseyin ve Turgud berât-ı padişahî ile vakf-ı mezbûra mutasarrıf olmuşlar hâlâ yevmî iki akçe ile 
ber-vech-i meşihat Ali Fakih nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975’25 

Diğer	bir	kayıt:

‘Ve zikr olan vakfın yedi değirmeni var imiş İsfendiyar Oğlu zamanında tasarruf olunurmuş şimdi 
on iki olmuşdur otuzar akçe resm-i asiyâb verirlermiş yerlü su olub yıl yürüdüğü tamam-ı sabit ve zahir 
olacak kanun üzere yılda altmışar akçe resm kayd olundu deyu mukayyed der defter-i atik asiyâb 
12 bâb fi 60  720 yekun 1457’.26

Vakıf	müesesesi	ile	gayrımüslimler	arasındaki	tarihsel	ilişkiler	fevkalade	karmaşıktır.	Örneğin,	De-
mirci	 şehrinde,	Baba	Mahallesi	Mecidini	vakfının	gelir	 kaynaklarından	bir	kısmı,	kafirlerden kalma 
ceviz ağaçlarıydı.27 

Nif’te	Saru	Şeyh	isimli	bir	Müslüman	aziz,	kafiri yerinden kovmuş	ve	onun	arazisini	ele	geçirmiş,	
sonra	vakfetmişti.28

Manisa	merkezde	yer	alan	Zindan	Mahallesinde,	bir	vakıf	arsa	üzerine,	vakıf	sahibinin	haberi	ve	
izni	olmaksızın,	zımmiler ev yapmışlar	ve	bu	evleri	icara	vermişlerdi.29 

Vakıf	hizmetlerinde,	bir	çok	alanda	her	ne	kadar	dinsel	bir	ayırım	olmasa	da,	tahrir	katibi,	vakıf	
akarların	bir	kısmının,	aslında,	bölgenin	eski	gayrımüslim	sahiplerine	ait	olduğunu	yazmaktan	çekin-
memiştir.

Evkaf	müessesesi	sayesinde,	başta	Manisa	şehri	olmak	üzere,	Saruhan	İlinde,	tıp,	İslamî	eğitim30,	

25	 TD	544,	s.	95b
26	 TD	544,	s.	96a
27	 ‘bazısı	kafir	koz	ağaçlarıdır,	TD	544,	s.	88a.
28	 Saru	Şeyh	zikr	olan	yerin	kafirin	kovagelip…	TD	544,	s.	124a
29	 TD	544,	s.	8b
30	 Manisa	merkezde	altı	 tane,	Menemen	ve	Kemalpaşa’da	birere	 tane	olmak	üzere,	 toplam	 sekiz	medresenin	varlığını	 tespit	

edebiliyoruz.	Bunlar:	1.	Büyük	Medrese	(Medrese-i	büzürg)	(Manisa	merkezde)	2.	Küçük	Medrese	(medrese-i	Küçük)	(Manisa	
merkezde),	3.	Ditrek	Sinan	Bey	medresesi	(Manisa	merkezde),	4.	Veled	Bey	medresesi	(Manisa	merkezde),	5.	Valide-i	Sultan	
Süleyman	medresesi	(Manisa	merkezde),	6.	Valide-i	Şehinşah	medresesi	(Manisa	merkezde),	7.	Sünbül	Paşa	medresesi	(Me-
nemen’de),	8.	Ahi	Sevle		(Süle)	Medresesi	(Kemalpaşa’da).	Akhisar’da	büyük	olasılıkla	on	yedinci	yüzyılda	Şeyh	Abdünnebi	
medresesi	kuruldu.	Kemalpaşa’daki	medrese	aslında	zaviye	iken,	sonradan	medreseye	çevrildi.	Büyük	ve	Küçük	medreselerin	
masrafları,	Kanuni	Süleyman’ın	annesine	ait	olan	İmaret	evkafından	karşılanıyordu.	Ditrek	Sinan	Bey,	Fatih	Mehmed	döneminin	
defterdarlarından	biriydi	ve	medresesi	kendi	döneminde	yapılmıştı.	Karaköy	medresesi	olarak	da	biliniyordu.	Veled	Bey	 ise,	
Bahşayış	adlı	bir	beyin	oğluydu	ve	medreseyi	on	altıncı	yüzyılın	ikinci	yarısında	inşa	ettirdi.	Muradiye	imaretinin	önünde	bulunuy-
ordu,	ama	sonradan	kaldırıldı.	Kanuni	Süleyman’ın	annesi	Hafsa	Sultan’ın	ruhu	için,	Manisa’da	Ali	Bey	evkafına	ait	bir	bahçe	
alınarak,	sonradan	bir	medrese		inşa	edildiği	görülüyor.	II.	Bayezid’in	oğlu	olan	ve	Manisa	sancakbeyi	olarak	da	görev	yapan	
Şehinşah’ın	annesi	Hüsnişah	Sultan’dı.	1490’lı	yıllarda	Manisa	merkezde	Hatuniye	camii	ile	Kurşunlu	hanı	inşa	ettirmişti.	Bunlardan	
başka,	adına	bir	de	medrese	yapıldğı	ortaya	çıkıyor.	Aslında,	Manisa	çevresinde	medreselerin	pek	de	yaygınlaşmadığı	an-
laşılıyor.	Medreseden	daha	çok,	Manisa’ya	bağlı	kaza	ve	köylerde,	muallimhaneler	kurulmuştur.	Veled	Bey	medresesesi	vak-
fının	yönetimi	Manisa	kadısına	bırakılmıştır.	Müderrise	günlük	yirmi	akçe,	talebelere	günlük	beşer	akçe	ve	Kuran’dan	cüz	okuy-
anlara	da	günlük	beş	akça	ödenmiştir.	Sinan	Beyin	önceliği	medrese	binasının	korunması	ile	talebelere	vermiştir.	Manisalı	Çelebi	
Muhyiddin	efendi	ise	Demirci’deki	medresesindeki	müderrise	günlük	yedi	akçe	ödenmesini	istemiştir.	Manisa	merkezde	altı	adet	
muallimhanenin	varlığı	belgenebiliyorken,	Turgutlu,	Menemen,	Foça,	Akhisar,	Marmara,	Demirci	ve	Adala	bölgelerinde	on	bir	
muallimhanenin	mevcut	olduğu	ortaya	çıkıyor.	Manisa	merkezde:	 1.	Nişancı	Mahalllesinde	 Taceddin	Halife	muallimhanesi,	
Dere	Hamam	mahallesinde	Muslihüddin	b.	Hacı	Lutfi	muallimhanesi,	Memi	b.	Dayı	muallimhanesi,	Sultan	Süleyman	validesi	
muallimhanesi,	Sinan	Çelebi	muallimhanesi,	ve	Mahmud	Çelebi	muallimhanesi	yer	alıyordu.	Diğerleri	ise;	Turudlu’da	Hacı	Bahşı	
Halife	muallimhanesi,	Menemen’e	bağlı	Kalafatlı	köyündeki	muallimhane,	Karaca	Foça’da	Hoca	Ömer	muallimhanesi,	Karaca	
Foça’da	Ali	Dıraz	muallimhanesi,	Menemen’e	bağlı	Miralem	(Hamza	Begli)	köyünde	Piri	Çavuş	muallimhanesi,	Akhisar’da	Hacı	
Veli	b.	Bahşı	muallimhanesi,	Marmara’da	Mehmed	Çelebi	v.	Aydın	Kadı	muallimhanesi,	Marmara’da	Sitti	hatun	muallimhanesi,	
Demirci’de	Hacı	Hasan	b.	Resul	muallimhanesi,	Adala’ya	bağlı	Şeyhler	köyünde	Hacı	Resul	muallimhanesi	ve	Adala’ya	bağlı	
Çernik	köyünde	Şeyh	Süleyman	Muallimhanesi.	Evkaf	yoluyla,	muallimhane	binasının	korunması,	Kuran	öğretilmesi	ve	okun-
ması	sağlanmıştır.	Muallimhanede	muallim	olana,	muallimhanenin	temizliği	için	ferraşa	ve	öğrencilere,	vakfın	zenginliğine	göre,	
çeşitli	miktarlarda	paralar	ödenmiştir.	Muallimlere	vakıflardan	günlük	iki	ila	sekiz	akça	arasında	bir	ücret	ödenirken,	öğrencilere	
genellikle	günlük	bir	akçe	ödemesini	istemişlerdir.
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fakirlerin	giydirilmesi	ve	doyurulması,	temiz	içme	suyu	ve	tarımsal	su	sağlanması,	mahallelilerin	ortak	
ihtiyaçlarının	karşılanması	(defin,	mezarlık,	çeşme,	mektep,	yol,	köprü	vs.),	vakıf	binaların	tamir	ve	
termimi,	ormanların	korunması,	Ahilerin	desteklenmesi,	şehirlerde	kaldırım	yapılması,	esnafın	ihtiyaç-
larının	karşılanması,	Gediz	nehri	üzerinde	taşımacılık	yapılması	ve	çok	ilginç	bir	cihet	olarak	Nif’te	bir	
çay	üzerine	çamaşır	teknesi	konulması	gibi	hizmetler	gerçekleştirilmiştir.

Hem	Manisa	merkezde	hem	de	ona	bağlı	şehirlerde,	vakıf	sahipleri,	nakit	paranın	rıbhını	vak-
federek	bu	hizmetlerin	verilmesini	amaçlamışlardır.	Çok	zengin	olmayan	ama	mevcut	nakdini	belli	
bir	hizmete	vakfeden	Müslüman	kadınların	sayısı	da	hayli	fazladır.

2.1.	MANİSA	ŞEHRİ

Manisa	şehri,	1390	yılında	Yıldırım	Bayezid	tarafından	ele	geçirildi.	1402	yılındaki	Ankara	Sava-
şından	sonra	Timur’un	torunu	Emirzade	Muhammed	Sultan’ın	eline	geçti	(1402).	Aynı	yıl	şehir,	Saru-
hanoğlu	Orhan	Beye	verildi.	1406	yılında	Çelebi	Mehmed	şehri	ele	geçirdi	ama	elinde	tutamadı.	
Aynı	yılda	Saruhanoğlu	İshak	Beyin	eline	geçti.	1415	yılında	Çelebi	Mehmed	şehri	tekrar	ele	geçirdi.	
Bundan	sonra	Osmanlıların	egemenliğinde	kaldı.	1437’de	II.	Murad,	oğlu	Alaaddin’i	buraya	vali	ola-
rak	atadı.	1446’da	Mehmed	(Fatih)	burada	valilik	yaptı.	Sultan	olunca,	oğlu	Mustafa’yı	vali	olarak	
Manisa’ya	gönderdi.	1503-1507	yılları	arasında,	II.	Bayezid’in	oğulları,	sırasıyla,	Abdullah,	Şehinşah,	
Korkud,	Alemşah	ve	Mahmud	burada	valilik	yaptılar.	Yavuz	Selim,	1513	yılında,	oğlu	Süleyman’ı	bu-
raya	vali	tayin	etti.	Annesi	Hafsa	Sultan	ile	burada	uzun	süre	kaldılar.	1533’de	Kanuni	Süleyman,	oğlu	
Mustafa’yı	Manisa’ya	 tayin	etti.	1542’de	şehzade	Mehmed	vali	olarak	gönderildi.	1544’de	diğer	
oğlu	II.	Selim,	vali	tayin	edildi.	II.	Selim	oğlu	Murad’	(III.	Murad)	1562’de	vali	tayin	edildi.	Manisa’ya	
tayin	edilen	son	şehzadeelrden	biri,	1566	yılında	tayin	edilen	III.	Mehmed’dir.31

1530-31	yıllarında	Manisa	şehrinin	otuz	yedi	mahalleye	sahip	olduğu	biliniyor.	Yaklaşık	6.500-
7.000	kişilik	bir	nüfusa	sahipti.	Ayrıca,	Ayni	Ali	Baba	zaviyesi	de	bu	yıllarda	şehrin	sınırları	içinde	yer	
alıyordu.	Nüfusun	kahir	çoğunluğunu	Müslümanlar	oluşturmasına	rağmen,	İspanya’dan	gelen	sek-
sen	sekiz	hanelik	bir	Yahudi	cemaatinin	varlığını	belirtmek	gerekiyor.	Hububat	ve	pirinç	kapanı,	kara	
pazar,	meyhane,	başhane	gibi	binalar,	 şehrin	 ticari	 kapasitesini	gösteriyor.	Yörükler,	 şehrin	daimi	
sakinlerinden	olmasalar	da,	Saruhan	İlinin	kırsal	alanının	asli	kullanıcılarından	biriydiler.	

Saruhan	İlinin	merkezi	olan	Manisa	şehri,	on	altıncı	yüzyılda,	hem	Saruhan	sancağının	merkezi	
hem	de	kaza	merkeziydi.	Sancakbeyi	ve	kadı	burada	otururdu.	Yayınladığımız	defterde	medine-i	
Manisa	(şehr-i	Manisa)	olarak	geçer.	Vakıflar	açısından	bölgenin	hem	nitelik	hem	de	nicelik	bakı-
mından	en	önemli	yeriydi.	

On	altıncı	yüzyılın	 iklinci	yarısında,	Manisa,	nüfusu	bakımından,	Bursa,	Kayseri,	Ankara,	Tokat,	
Konya,	Sivas,	Kastamonu,	Maraş	şehirlerinden	daha	az	bir	nüfusa	sahipti.	Çorum,	Amasya,	Niğde,	
Aksaray,	Bergama,	Tire,	Balıkesir,	Bor,	Afyonkarahisar	ve	Larende	(Karaman)	şehirlerinin	nüfusu	se-
viyesindeydi.	Bir	tahmine	göre,	1575	yılında	7000-8000	kişilik	bir	nüfusu	vardı.32	Emecen’e	göre,	1575	
yılında	mahalle	sayısı	42’ye	ulaştı	ve	nüfusu	da	8.000-8.500	kişiye	ulaştı.	Gayrımüslim	nüfus	olarak	
Manisa	merkezde	yerleştirilen	İspanyol	yahudilerinin	yanısıra,	Horosköyde	küçük	bir	Rum	ortodoks	
cemaati	yaşıyordu.	Saruhan	İlinin	nüfusunun	büyük	bir	çoğunluğunu	Yörük-Türkmenler	oluşturdu.	On	
altıncı	yüzyılda	genel	nüfusun	üçte	biri	Yörük-Türkmen	nüfustu.33

Vakıf	 yazıcısı	 (kâtib),	 sırasıyla	 Manisa	 merkez,	 Palamud,	 Belen	 ve	 Yengi	 nahiylerinde	
bulunan	vakıfları	yazmıştır.	Manisa	merkezdeki	mahalle	mescidlerinin	vakıflarına	yazım	ön-
celiğini	vermiştir.	Bilindiği	gibi,	mahalle	vakıfları,	mahallelilerin	tüm	ortak	ihtiyaçlarının	karşı-

31	 Feridun	Emecen,	Manisa,	DİA,	s.	577
32	 Suraiya	Faroqhi,	Osmanlıda Kentler ve Kentliler,	Türkçesi:	Neyyir	Kalaycıoğlu,	istanbul	1994,	2.	Baskı,	s.	376.	O	dönem	

Anadolu’da	en	kalabalık	iki	şehir	Bursa	(	64.000-65.000)	ve	Kayseri	(	30.000-33.000)	idi.
33	 Emecen,	Manisa,	DİA,	s.	582
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lanmasına	yönelikti.	Mescid	binalarının	muhafaza	edilmesi;	 imam-hatip	gibi	dini	personelin	
maaş	 ve	 ihtiyaçlarının	 karşılanması;	 Kuran	 ve	 ezan	 okunması;	 mahalle	 çeşmesi,	 mahalle	
mektebi,	 mahalle	 hamamı,	 mahalle	 musluğu	 gibi	 ortak	 mekanların	 işletilmesi,	 tesbih	 çe-
kilmesi,	 dini	 mekanların	 geceleri	 aydınlatılması,	 mahalleye	 ulaşan	 yol	 ve	 köprülerin	 tamir	
edilmesi	ve	hatta	yaz	günlerinde	mahalleye	soğuk	su	getirilmesi	gibi	ihtiyaçları	karşılamaya	
yönelikti.	Avarız	vakıfları	ise	fakirlerin	doyurulmasından,	defin	işlerine	kadar	pek	çok	hizmeti	
karşılıyordu.	Dolayısıyla,	tahrir	katibimiz,	Manisa	merkezde	otuz	üç	adet	mahalle	mescidine	
ait	vakıfları	yazdı.	Danişmend	Halil,	İmad,	Kasım	Paşa34,	Davud	Fakih,	Bektaş,	Nazi,	Tatar	Şi-
habeddin	(Çengioğlu),35	Bölücek,	Çapraz-ı	Kebir,	Çapraz-ı	Sağir,	İbrahim	Çelebi,	Gurhane36,	
Yar	Hasanlar,	Karaköy,	Gökbaşlu,	Nişancı,	Deveciler,	Karahisarlı,	Attar	Ece,	Surnazan,	Deb-
bağlar,	 Sakalar,	 Seydi	 Hoca,	Dere	Hamam,	Nasırlı,	 Narlıca,	 İsa	 Fakih,	 Hüccac,	 Recai,	 Zin-
dan,	Gözsüzler,	Yaviler	(Bezci	İnebeği)	ve	Hacı	İlyas	mahalleri	mescidlerinin	isimleri	geçiyor.	
Recai,	Dere	Hamam	ve	Nişancı	gibi	bazı	mahallelerde	muallimhanelere	rastlanır	ki,	bunla-
rın	da	masrafları	mescid	vakıflarından	karşılanmıştır.	Taceddin	Halife	muallimhanesi	Nişancı	
mahallesinde;	Muslihüddin	b.	Hacı	Lutfi	muallimhanesi	Dere	Hamam	mahallesinde	ve	Recai	
mahallesinde	de	bir	muallimhane	vardı.	Attar	Ece	mahallesindeki	mescid,	on	altıncı	yüzyılın	
ikinci	 yarısında	genişletilmiş	 ve	 cami	 haline	 getirilmiştir.	 Ayrıca,	 Zindan	mahallesindeki	 Ahi	
Hüseyin	zaviyesinin	masrafları	da	mahalle	mescidi	vakfından	karşılanmıştır.

Manisa	merkezde	ve	yakın	çevresinde	en	eski	tarihli	vakıfların	Saruhanoğlu	İshak	Çelebi	tara-
fından	kurulduğu	görülüyor.	İshak	Çelebi,	ahi,	şeyh,	aziz	ve	dervişleri	korumuş,	bunların	zaviyeleri	için	
vakıflar	kurmuştur.	Aynı	Ali	Baba	Sultan,	Şeyh	İsmail,	Adil	Şeyh37,	Şeyh	İlyas	oğlu	Bayezid,	Esirüddin	
Baba,	Baba	Oğlanları,	Şeyh	Ahmed,	Ahi	Yunus,	Derviş	Begrek	Atası	Okçu	Aruz,	Şeyh	İsa,	Şeyh	Musa,	
Arap	Sofu,	Sofu	Sevindik,	Baba	Ali,	Şeyh	Hızır	ve	Katib	Adil’e	tarla	ve	çiftlikleri	vakfetmiştir.	İshak	Be-
yin,	Palamud’daki	camiin	imamı	için	ayrıca	vakıf	kurduğu	görülür.	

İshak	Çelebi,	Manisa’ya	bağlı	Karaoğlanlu,	Erdemişli	ve	Kırcalı	köylerini,	Ulu	Cami,	med-
resesi,	imareti	ve	mevlevihane	için	vakfetmiştir.38	Osmanlı	sultanları,	özellikle	II.	Murad,	kendi	
döneminde	eski	Saruhanoğulları	vakıflarının	hukuki	geçerliliğini	kabul	etmiş	ve	onaylamıştır.	
Manisa	merkezde	bulunan	Saruhan	Baba	türbesi	 için	Doğancı	adasında	bir	çiftlik	vakfedil-
miştir.	 Bu	 vakfın	 kuruluş	 tarihi	 ve	 kurucusunun	 ismi	 açık	 olarak	 yazılmıyor.	 Ancak;	 Saruhan	
Beyin	 ölümünden	 sonra	 oğulları	 tarafından	 kurulduğu	açıktır.	 Saruhan	 Beyin	 hayatta	 iken	
yaptığı	tek	bir	muamele,	defterimizde	zikrediliyor.	Bu	bölgeye	adını	vermiş	olan	Saruhan	Bey,	
Yengi	bölgesinde	(bugünkü	Turgutlu	bölgesi)	yer	alan	Kilizmen	köyündeki	sazlık	sulak	orma-
nı,	muhafaza	etmesi	amacıyla,	Hasan	Baba	adındaki	Müslüman	bir	erkeğe	temlik	etmiş	ve	
ormanın	sınırlarını	belirlemiştir.	Bu	arazi	ve	orman	,	daha	sonra,	on	yedinci	yüzyılda	(	R.evvel	
1044),	 IV.	Murad	tarafından	Müderris	Hamza	efendiye	verilmiş;	Hamza	efendi,	bu	ormanlık	
ve	sazlığı,	Manisa	merkezde	bulunan	ve	kendi	adını	taşıyan	camisine	vakfetmiştir.	Ancak;	bu	
uygulama	o	dönemde	tepki	çekmiş	ve	itiraz	edilmiştir.

Manisa	Ulu	Cami,	Saruhanoğlu	İshak	Bey	tarafından	1367	yılında	yaptırılmıştır.	Burasının	bir	
külliye	halinde	(imaret,	hamam,	medrese,	darbhane,	türbe)	tasarlandığı	anlaşılıyor.	Yanıbaşın-
daki	medresenin	inşaası	1379	yılında	tamamlanmıştır.	Hamam,	darbhane	ve	İshak	Beyin	türbesi	

34	 Cezerîzade	Kasım	Paşa,	Nişancı	Mehmed	çelebinin	oğludur.	Yavuz’un	oğlu	Şehzade	Süleyman’ın	defterdarı	olarak		
1513-1520	(918-926)	tarihleri	arasında	Manisa’da	görev	yapmıştır.	Ç.	Uluçay,	Cizrizade	Kasım	Paşa,	Gediz Dergisi,  
87,	s.	4-5;	nakleden:	Gökçen,	I,	s.	202.	Bu	zatın	Cizrîzade	değil,	Cezerizade	olduğu	artık	gün	ışığına	çıkmıştır.

35	 Gökçen	bu	mahalle	isminin	kaybolduğunu	yazar.	Mahalle	mescidi		1673	(1083)	yılında	tamir	edilmiştir.	Gökçen,	
II,	s.	140

36	 Gökçen,	bu	mahallenin	şimdiki	Saruhan	mahallesi	olduğunu	ve	Saruhan	Bey	türbesi	yakınında	bir	mescit	olduğunu	
yazar.	Gökçen,	II,	s.	95-96

37	 Kabri,	Kırtık	köyündedir.	Kırtık	Dede	olarak	da	bilinir.	Gökçen,	bu	şeyhin	soyağacını	belirlemiştir.	Gökçen	,II,	s.	38-39
38	 Gökçen	I,	s.	187;	Gökçen,	bu	külliyenin	şadırvan,	çeşme	ve	helaların	su	yollarının	on	sekzinci	yüzyılda	tamir	edildiğini	

yazar.	Gökçen,	II,	s.	147		
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de	bulunuyor.	Medresenin	mimarı	Emet	b.	Osman	 iken,	Mehmed	b.	Abdülaziz	ve	Nakşi	Yusuf	
isimli	iki	nakkaş	tarafından	tezyin	edilmiştir.	Zengin	bir	vakfa	sahiptir	ve	bu	vakıf	Osmanlı	sultanları	
tarafından	da	onaylanmıştır.39 

On	sekizinci	yüzyılın	başlarına	tarihlenen	bir	arzuhalde,	Saruhanoğlu	İshak	Çelebinin	aynı	za-
manda	bir	Mevlevihane	inşa	ettirdiği	ve	buna	vakıflar	tahsis	ettiği	ancak	Ulu	cami	imamı	olan	Mu-
hammed’in	Mevlevihane	vakfını	bozduğu	ifade	edilir.	Bu	nedenle,	İshak	Beyin	vakfiyesinin	bir	nüs-
hası	 bu	deftere	 kayd	edilmiştir.40	 İshak	 Beyin	 arapça	 vakfiyesinde,	mevcut	 İshak	 Bey	 imaretinin,	
Manisa	halkı	tarafından	Mevlevihane	olarak	isimlendirildiği	belirtilir;	buranın	mesakin,	fukara,	varıdin	
ve	sadırin	için	tahsis	edildiği	yazılıdır.41

Manisa’nın	bir	Osmanlı	şehri	olarak	gelişmesinde,	vakıf	sahibi	olarak	olumlu	katkı	yapan	hayır-
severler	arasında	Fatih	Mehmed’in	oğlu	Sultan	Mustafa’nın	ser-zevvakini	(Çaşnigir)	olan	Sinan	Beyin	
payı	vardır.	Sinan	Bey,	Manisa	merkezde	bir	cami	yaptırmıştır.	Bu	zat,	Fatih	Mehmed’in	azatlı	kölele-
rinden	biriydi.	Çarşı	mahallesinin	güneyinde	bulunan	tek	minareli	bu	caminin	1474	yılında	yapıldığı	
kabul	ediliyor.42

Timurtaşoğlu	Ali	Bey,	Manisa	merkezde	1427	yılında,	bir	cami	ile	imaret	yaptırmıştır.	Bilindiği	gibi,	
Ali	Bey,	Osmanlı	hanedanına	hizmet	eden	ünlü	Timurtaş	ailesine	mensuptu.	Bu	hanedana	ismini	ve-
ren	vezir	Timurtaş,	Mart	1404’de	kölesi	tarafından	öldürüldü.	Cesedi	Bursa’daki	türbesine	gömüldü.	
Timurtaş	dört	oğul	bıraktı:	Yahşi,	Oruç,	Umur	ve	Ali	Bey.	Yahşi	Bey,	Niş,	Kosova	ve	Ankara	savaşlarına	
katıldı.	Umur,	bir	âlimdi.	Oruç	ile	Ali	Bey,	Düzme	Mustafa	ve	İzmiroğlu	Cüneyd	Bey	olaylarında	mü-
him	rol	oynadılar.43 

Ali	Beyin,	Manisa’nın	 imarında	önemli	 rolü	olduğu	anlaşılıyor.	Manisa	merkezde	bir	hamam,	
Akpınar	çeltik	kanalına	ekilen	çeltik	tohumu,	Akpınar	korusu,	Hazreti	Sultan	Korusu,	çiftlik,	yayla,	tar-
la,	Gürleye	nehrinde	çalışan	değirmen,	Eyne	Ali	Baba	mahallesindeki	evlerin	yerleri,	Eyne	Ali	Baba	
bağları,	Manisa	merkezde	Büyük	Bazar’da	Ali	Bey	kervansarayı,	Ulu	Cami	yanındaki	yağ	dükkanının	
yeri,	Menemen’de	kiremitlik	yeri,	Manisa	merkezde	Nif	bahçesi,	Manisa’ya	bağlı	Karaca	Ahmed	
mezraası,	Akpınar	korsunda	bir	ding,	Manisa	merkezde	Büyük	Bazar’da	Çay	kenarında	dükkanlar,	
Ali	Bey	Korusunun	balı,	Horos	köyde	bağ	ve	tarla,	Kemalpaşa’da	dükkan	ve	Erderli	köyü.	Bu	köy	as-
lında	Kanuni	Süleyman’ın	validesi	Hafsa	Sultan’ın	mülkü	iken,	Ali	Bey	vakfına	ait	Manisa	merkezdeki	
Ali	Bey	Bahçesi	ile	değiştirilmiştir.

Diğer	bir	hayırsever	Hacı	İvaz	Paşadır.	İvaz	Paşa’nın	bir	camisi	bilinmektedir.	Abdülmümin	oğlu	
Hacı	İvaz	paşanın	Ocak	1488	(Muharrem	893)	tarihli	vakfiyesi	bilinmektedir.44	Koldere	köyü,	Nama-
zoğlu	mezraası,	Karaköy’de	hamam,	Ak	Baldır	nehri	üzerinde	değirmen,	İvaz	Paşa	Camii	yanında	
bahçe,	Mesud	Ece	yaylasında	dut	ve	diğer	meyveli	ağaçlar,	Nif	nehri	üzerinde	değirmen,	Ece	Mes-
cidi	yanında	yer,	hamam	yanında	yer	ve	üç	dükkan,	İvaz	Paşa	camiine	vakfedilmiştir.

Hatuniye	cami,	medrese	ve	imareti	ise	Şehzade	Şehinşah’ın	annesi	Hüsnişah	Hatun	tarafından	
1490	yılında	yaptırılmıştır.	Marmara	nahiyesinde	bulunan	Selendi,	Seyis	Başı	ve	Kaşıkçı	köyleri	buraya	
vakfedilmiştir.	

39	 	Emecen,	Manisa,	s.	90-91
40	 	TD	544,	bkz.	Haşiye	ve	derkenarlar	kısmı.
41	 	Bkz.	Vakfiye,	s.	4-5
42	 	Sinan	Bey	mescidine	ait	bir	kitabe	zamanımıza	ulaşmıştır:	Kitabe:	1.	Bena	haze’l-mescidi’l-mübarek	sahibü’l-hayrat	

Sinan	Beg	bin	Abdullah	atik	2.	Sultan	Mehmed	ibn	Murad	Han	fi	zaman-ı	hilafetuhu	fi	evasıt-ı	Recebi’l-Mürecceb	
sene	tisa	ve	sebin	ve	semanemie	(Receb	879=	Kasım/	Aralık	1474).	Ayrıca	bkz.	Emecen,	Manisa,	s.	93

43	 	F.	Babinger,	C.E.	Bosworth,	Timurtash	Oghullari,	Encyclopedia of Islam,	second	edition.
44	 	Gökçen,	I,	s.	195-197
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Yakut	ağa45,	Manisa	şehir	merkezine	yakın	bir	yerde;	Sultan	Korkud’un	ser-şarapcısı	Piyale	Bey46,	
ehl-i	sohbet	için,	Sovucak	Pınar	zaviyesini	inşa	ettirmiştir.

	Karasi	sancağının	eski	beyi	Hacı	Mehmed	Bey,	bir	cami	inşa	ettirmiş	ve	Sırma	köyünü	bu	ca-
miye	vafetmiştir.	

Veled	Bey47	ve	Ditrek	Sinan	Bey48,	birer	medrese	yaptırmışlardır.	II.	Selim’in	kızlarağası	olan	Hüs-
rev	ağa,	1555	yılında	bir	cami	inşa	ettirmiştir.	Haki	Baba	ve	Seydi	Baba	zaviyeleri	de	merkezde	bu-
lunmaktadır.	Akhisar,	Gördük,	Marmara	ve	Adala	kazalarında	da	vakıfları	olan	Sarı	Ahmed	Paşa,49 
Manisa’ya	bağlı	Köşk	Pınarı	köyünü	ortakçı	ve	reayası	 ile	birlikte	vakfetmiştir.	 II.	Murad’ın,	Manisa	
merkezdeki	İbrahim	Seydi	zaviyesini	vakıf	arazi	ile	desteklediği	görülüyor.

Kanuni	Süleyman’ın	annesi	Hafsa	Sultan,	Manisa’da	cami,	imaret,	muallimhane,	medrese,	za-
viye,	hamam	ve	darüşşifadan	oluşan	muazzam	bir	külliye	inşa	ettirmiş	ve	vakıf	kurmuştur.50	5	Temmuz	
1523	tarihli	vakfiyesi	biliniyor.51	Kanuni	Süleyman’ın	annesi	Hafsa	Sultan	İmareti	vakfına	bağlı	olarak	
çalışan	bu	darüşşifa,	Manisa	sancağının	tek	darüşşifasıydı.	Yirmi	beş	kişiden	oluşan	bir	personeli	var-
dı.	Tüm	personel	için	günlük	102	akça	harcanıyordu.	En	fazla	ücreti	baş	tabib	(reis)	alıyordu.	Otuz	
akçe	günlüğü	olan	bu	zatın	Halil	Çelebi	ismini	taşıdığını	biliyoruz.	Tüm	personel	Müslüman	olduğu	
görülüyor.

45	 Gökçen,	Yakut	ağanın	(Yakut	ağa	ibn	Abdülmennan)		kızlarağası	olduğunu;	Çaşnigir	camii	yanında	bir	muallim-
hane	yaptırıdğı	yazar.	Mektep	kitabesini	yayınlamıştır.	Gökçen	I,	s.	276

46	 Gökçen	bu	zatın	Malta	kuşatmasına	katılan	Piyale	paşa	ile	aynı	kişi	olduğunu	zannetmiş	(Gökçen	I,	s.	235)	ancak	
bu	görüşünü	 sonradan	 tashih	etmiştir.	 Şehzade	Korkud’u	Manisa’dan	 kaçıran	 ve	 Teke	eline	götüren	 şahıs	 old-
uğunu,	Korkud’un	Yavuz	Selim	tarafından	yakalanarak	Bursa’da	idam	edilemesinden	sonra	Piyale	Beyin	Korkud’un	
yasını	tuttuğunu	yazar.	Gökçen	,II,	s.	163

47	 Gökçen,	Ç.	Uluçay’dan	naklederek,	Demirci’de	1462	(866	)tarihli	bir	çeşmesinin	olduğunu	yazar.	s.	271
48	 Geyve’de	bir	imareti	vardır	ve	burada	medfundur.	Gökçen,	I,	s.	254
49	 Gökçen,	 Sarı	Ahmed	Paşanın	 II.	Murad	ve	Fatih	devri	devlet	adamlarından	biri	olduğunu	ve	babasının	 isminin	

Abdullah	olduğunu	yazar.	Akhisar’da	medfundur.	Kasım	1488	(893	Zilkade)	 tarihli	mezartaşı	Gökçen	tarafından	
yayınlanmıştır.	Ayrıca,	Akhisar’daki	camisinin	1005	tarihli	tamir	kitabesi	yayınlanmıştır.	Gökçen	II,	s.	118-120

50	 Gökçen,	I,	s.	127-128;	Minorsky,	V.-Faroqhi,	Suraiya,	Maghnisa,	Encyclopedia of Islam,	second	edition,	Leiden,	s.	1171
51	 Hafsa	Sultan’ın	Vakıflar	Genel	Md.	Arşivindeki	Arapça	vakfiyesi	1523	tarihi	taşır	ve	İ.	Hakkı	Konyalı	tarafından	yayın-

lamıştır:	‘Kanuni	Sultan	Süleyman’ın	Annesi	Hafsa	Sultan’ın	Vakfiyyesi	ve	Manisa’daki	Hayır	Eserleri,	Vakıflar Dergisi, 
VIII,	Ankara	2006,	2.	Basım,	s.	47-56;	Ayrıca;	Emecen,	Manisa,	s.	95
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1577 yılında Manisa’da Hafsa Sultan Darüşşifası personeli

Palamud	bölgesinde,	Yavuz	Selim	ve	Kanuni	 Süleyman	 tarafından	kurulan	küçük	vakıflara	
rastlanıyor.	Kurnacı	Dede,	Yunus	Derviş	ve	Şeyh	Seydi	Ali,	söz	konusu	padişahlar	tarafından	destek-
lenmiştir.	Şuca	Baba,	Belek	Dede,	Aynal	b.	Musa,	Hacı	Ali	b.	İnebeği,	Noktacı	İlyas,	Koparan	Dede,	
Derviş	Musa,	Şeyh	Sinan,	Yolageldi	Baba52	ve	İbrim	Dede	gibi	erenler	vakıflarla	desteklenmiştir.	Ah-
med	Fakih	b.	Mustafa	isimli	bir	hayırsever,	Halid	köyde	bir	cami	yaptırmış	ve	bunu	vakıfla	destekle-
miştir.	Yengi	nahiyesinin	merkezi	olan	Turudlu	köyde	(bugünkü	Turgutlu),	Sinan	Çavuş	camii,	Sinan	
Mahallesi	mescidi,	Orta	mahalle	mescidi,	Yeni	Mescid	mahallesi	mescidi	ve	Hacı	Bahşı	muallimha-
nesinin	küçük	çaplı	vakıfları	vardı.	Turudlu	köydeki	Menteşe	Baba	zaviyesinin	de	bir	vakfı	olduğu	gö-
rülüyor.	Musa	b.	Ali	isimli	bir	hayırsever,	Turudlu	yakınında	bir	azmağa	(küçük	nehir)	üzerine	bir	köprü	
yaptırmış,	bu	köprünün	her	iki	tarafında	uzunca	kaldırımlı	bir	yol	inşa	ettirmiş	ve	köprü	başına	musluk	
koymuştur.	Ayrıca	tüm	bunlar	için	bir	vakıf	kurmuştur.

Prof.	Emecen,	Manisa’da,	Saruhanoğulları	döneminden	dört	binanın	kaldığını	yazar.	Bunlar:	
1.	İlyas	Bey	mescidi	(	1363)	2.	Girdeci	mescidi	(	1393)	3.	Gurhane	mescidi	(1397’den	önce)	4.	Eskihi-
sar	mescidi.	Ayrıca,	Osmanlı	döneminde	yapılmış	yedi	önemli	yapıyı	sıralar.	1.	Ali	Bey	camii	(1427)	2.	
Çaşnigir	camii	(1474)	3.	Hacı	Yahya	camii	(1474)	4.	İvaz	Paşa	camii	(	1484)	5.	Hatuniye	camii	(1490)	
6.	Manisa	sarayı	(1445)	7.	Sultaniye	Külliyesi	(1523).53

52	 Türbesi	Gürle’dedir.	Horasanlı	Cafer	Babanın	oğludur.	Yaşadığı	dönem	tam	belli	değildir.	Gökçen,	türbe,	mescid	
ve	tekke	kalıntılarını	kırklı	yıllarda	görmüştür.	Gökçen	II,	s.	131

53	 Emecen,	Manisa,	DİA,	s.	582
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2.2.	MENEMEN	(TARHANİYAT)	KAZASI

Menemen kelimesinin	etimolojik	anlamını	bir	kenara	bırakırsak,	bu	isimdeki	bir	yerleşim	yerinin	
lokalizasyonu	ve	Osmanlı	belgelerinde	adı	geçen	Tarhaniyat	şehri	ile	aynı	yer	olup	olmadığı	mevzuu	
çeşitli	araştırmacılar	 tarafından	dikkatlice	 incelenmiştir.54	 Bu	konu	gerçekten	karmaşıktır.	 Zira;	Os-
manlı	katipleri,	bu	iki	ismi,	bazen	aynı	yeri	ifade	etmek	için	yazdıkları	gibi,	bazen	de	farklı	yerleri	ifade	
etmek	için	yazmışlardır.	Dolayısıyla,	Osmanlı	verileri,	kronolojik	çerçevede,	kendi	içinde	bir	tutarsızlık	
gösterir.	Örneğin,	burada	yayımladığımız	evkaf	defterinin	katibi,	Menemen	vakıflarını	yazarken,	Me-
nemen	ile	Tarhaniyat	kelimelerini	iki	farklı	yer	anlamında,	bazen	de	birbirinin	eşanlamlısı	olarak	algı-
lamaya	izin	veren	bir	şekilde	kullanmıştır.	Bu	iki	kelimenin	aynı	yeri	ifade	ettiğini	belirten	ve	Osmanlı	
terminolojisinde	bolca	kullanılan	nam-ı	diğer	kelimesine	bu	defterde	rastlanmaz.	Halbuki,	biz	başka	
araştırmalardan	biliyoruz	ki,	bu	iki	isim,	tek	bir	yerleşim	yerini	veya	bölgeyi	ifade	etmek	için,	bugünkü	
Menemen	şehrini	veya	ilçesini	ve	çevresini,	kullanılmıştır.	Örneğin,	Çağatay	Uluçay,	Manisa	şeriye	
sicillerinde	Melemen nam-ı diğer Tarhaniyat	 ibaresine	rastlamıştır.55	Bizim	yayınladığımız	defterde,	
Menemen	hem	bir	kadılık	(kaza)	merkezi	hem	de	bir	kasaba	(nefs)	olarak	geçer.	Nefs-i Menemen 
ifadesi,	buranın	bir	yerleşim	birimi,	on	altıncı	yüzyılda	kasaba	anlamında,	olduğunu	gösteriyor.	Bir	
kadı	burada	görev	yapmaktadır.	Nitekim,	buranın	bir	kadılık	merkezi	olduğu,	Emir	Kadı	 ismindeki	
Menemen’de	kadılık	yapmış	bir	kadının	burada	defnedilmiş	ve	adına	bir	türbe	yapılmasından	anla-
şılmaktadır.	Ayrıca,	sözü	geçen	defterimizde,	burada	bir	hafta	pazarının	kurulduğu	ifade	edilmekte-
dir.	Bu	durumda,	Menemen’in	ticari	faaliyetin	yapıldığı	bir	yer	olduğu	açıktır.	Kasabanın	etrafındaki	
alana	Menemen	nahiyesi	 ismi	verilmiştir	ki,	bu	alanda	bir	kaç	köyün	mevcut	olduğu	yazılıdır.	On	
altıncı	yüzyılda,	hasırlarıyla	meşhur	olan	Menemen	kasabası	veya	kadılığına	ulaşan	bir	ana	yol	(rah-ı	
Menemen),	muhtemelen	taş	döşemeli	bir	ana	yol,	defterde	ayrıca	zikredilir.	Yine,	Menemen camisi 
adında	bir	caminin	burada	bulunması,	Menemen’in	aynı	zamanda	önemli	bir	İslami	merkez	oldu-
ğunu	gösterir.	İsmini	bilmediğimiz	tahrir	katibimiz,	Tarhaniyat kelimesini	de	sıkça	yazmaktadır.	Ona	
göre,	Tarhaniyat	da	bir	kadılık	ve	kasabadır	(nefs).	Hatta	bir	sancaktır	(vilayet-i Tarhaniyat).56	Emir-i	
Alem	köyü,	bu	kadılığın	içinde	yer	almaktadır.	Manisa	Çelebisi	Muhyiddin	Camii,	Cezerioğlu	Kasım	
Paşa	Camii,57	Sünbül	Paşa	Medresesi,	Abdestlü	Mescidi,	Menemenli	Hacı	 İnebegi	Mahallesi	Mes-
cidi,	Hacı	Şeyh	Mahallesi	Mescidi	ile	bir	çok	dükkan	burada	yer	almaktadır.	1577	tarihi	bu	verileri,	
daha	önceki	1530	tarihli	Mufassal defterdeki	verilerle	karşılaştırırsak,	Tarhaniyat	ile	Menemen’in	aynı	
yer	olduğu	ortaya	çıkar.	Abdestlü,	1530	tahririnde,	nefs-i	Tarhaniyat’ın	mahallelerinden	biri	olarak	
zikredilir.	Yine,	1530	tahririnde	Tarhaniyat’ın	mahallelerinden	biri	olarak	kısaca	zikredilen	Menemenlü	
mahallesinin	açık	ismi,	Menemenlü	Hacı	İnebegi	Mahallesidir.	Hacı	Şeyh	Mahallesi,	her	iki	tahrirde	
de	nefs-i Tarhaniyat’ın	mahallelerinden	biri	olarak	geçer.	Daha	önce	de	bir	kaç	tarihçinin	keşfettiği	
ve	yazdığı	gibi,	1530	tahririnde,	nefs-i	Tarhaniyat’ta	bir	meyhane,	şarap	saklamak	için	büyük	toprak	
küpler	(hum)	yapılan	bir	yer,	ispençe	vergisi	ile	cizye	ödeyen	bir	kaç	gayrimüslimler	vardır.	Ayrıca,	
Tarhaniyat	şehrinin	çevresinde	Müslümanlar	zirai	ürünler	yetiştirmektedirler	ve	bunun	karşılığında	pa-

54	 Menemen/	Tarhaniyat	üzerine	en	kapsamlı	yayınlardan	biri:	Iréne	Beldiceanu-Steinherr,	Thierry	Ganchou,	‘Tarhani-
yat/	Menemen,	de	Byzance	l’Empire	ottoman’,	Turcica	38,	2006,	s.	47-122

55	 M.	Çağatay	Uluçay,	Saruhan Oğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar ( 773.H.-1220 H.),	I,	İstanbul	1940,	s.	VII
56	 TT	166,	s.	314
57	 Bu	zatın,	II.	Murad	döneminde	Saruhan	sancakbeyi	olarak	görev	yapan	Kasım	Bey	olması	(TD	544,	s.48a)	muhte-

meldir.	Menemen’de	adına	bir	cami	ve	türbe	bulunmaktadır.	Erünsal’a	göre,	Kasım	Paşa,	ünlü	kıraat	alimi	Ceze-
ri’nin	torunudur.	Fatih	Mehmed	ve	II.	Bayezid	döneminin	devlet	adamı	ve	şairidir.	II.	Bayezid,	Amasya’da	şehzade	
iken,	onun	defterdarıydı.	Sonra	sırasıyla	Rumeli	defterdarı,	 II.	Bayezid’in	 lalası,	nişancı	ve	vezir	oldu.	Yavuz	Selim	
döneminde,	 I.	 Süleyman,	Manisa’da	 şehzade	 iken,	 lalası	 ve	defterdarı	olduğuna	dair	bilgi	 şüphelidir.	 Bursa’da	
medrese,	hamam	ve	imaret;	Cağaloğlu’nda	mescit;	Eyüp’te	mescid,	medrese,	mektep;	Selanik’te	cami	ve	imaret	
yaptırmıştır.	1532	yılından	önce	öldüğü	kabul	edilir.	Tek	nüsha	divanı	zamanımıza	ulaşmıştır.	Bkz.	İsmail	Erünsal,	Kasım	
Paşa,	Cezeri,	DİA, 24,	İstanbul	2001,	s.	545-546
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dişaha	öşür	vergisi	ödemektedirler.	Tarhaniyat,	bağları	(üzüm	bağları)	çok	olan	bir	yer	olarak	görü-
nür.	Mum	yapılan,	boza	imal	edilen	ve	pazara	satılmak	için	gelen	ticari	malların	tartıldığı	bir	kantar	
ile	temel	gıdaların	toptan	satıldığı	bir	yer	olan	kapan	bulunmaktadır.	Tarhaniyat’ta	kırlık	alanlar	ile	
şehir	merkezi	gece	ve	gündüz	korunaklıdır.	Bir	de	mahkeme	binasına	sahiptir.	1530	yılında	Tarhani-
yat	şehrinde,	23	mahalle58,	14	imam,	7	müezzin,	1	müderris,	1	sipahi,	2	sipahioğlu,	10	ehli	berat,	2	şa-
rabdar,	12	pirifani	(	vergi	ödeyemeyecek	kadar	fakir	ve	yaşlı	erkekler),	3	a’ma,	1	malül	ve	1	divane	
bulunmaktadır.	Tarhaniyat’ta	462	hanelik	Müslüman	nüfusa	karşılık,	42	hane	zimmi	yaşamaktadır.59

Tarhaniyat	(Menemen)	şehrinin	gelişiminde	evkaf	müesesesinin	çok	etkisi	olmuştur.	Başta	Sa-
ruhanoğlu	İshak	Çelebi	olmak	üzere,	pek	çok	yerli	Müslüman	erkek	ve	kadın,	vakıflar	kurmuşlardır.	
İshak	Çelebi,	Menemen	civarında	kimi	çiftlikleri	veya	tarımsal	alanları,	Müslüman	aziz,	şeyh	ve	der-
vişlere	 temlik	etmiş,	bu	temlikler	 sonradan	vakfa	dönüştürülmüştür.	 İshak	Çelebi,	Menemen	civa-
rındaki	ahileri	de	desteklemiştir.	Örneğin,	Ahi	Ahmed	Zaviyesine	vakıflar	yapmıştır.	Şeyh	Hızır,	Baba	
Haykıran,	Ahmed	Danişmend,	Ömer	Fakih,	Sofu	Musa,	Şeyh	İsmail,	Şeyh	Musa,	Yunus,	Adil	Şeyh	ve	
Sufiyyüddin	Danişmend	gibi	Müslüman	derviş	ve	azizler,	Saruhanoğlu	İshak	Çelebi	tarafından	mad-
di	ve	manevi	olarak	desteklenmişlerdir.	Saruhanoğlu	Hayreddin	Çelebi	 ise	Hatib	 İbrahim	 isimli	bir	
Müslüman	azizi	desteklemiştir.

Osmanlı	Vakıf	belgelerinden,	Menemen	kalesinin	1575	yılından	çok	önce	yıkılmış	olduğu	anlaşı-
lıyor.	Burada	eskiden	bir	kale	olduğunu	ima	eden	tek	kelime,	Tahtelkale Meydanı	kelimesidir.	Şehrin	
ortasında	yer	alan	bu	meydan,	Sultan	Korkud’dan	para	ile	satın	alınmış	ve	sonra	Manisa	Çelebisi	
Muhyiddin	Camiii	evkafına	dahil	edilmiştir.	Menemen	şehrindeki	ticaret	ile	hayır-hasenat	işleri,	evkaf	
müessesesi	tarafından	denetlenmiştir.	Hemen	hemen	her	mahalle	mescidi	bir	vakfa	sahiptir.	Kethü-
da	Balı,	Bektaş,	Bazarlu,	Bazarbaşı,	Dülbendlü,	Gaybi,	Hacı	Abdi,	Veli,	Abdestli,	Mermerli,	Köse	Bala-
ban,	Kan	Alıcı,	Köse	Bahşı,	Seydi	Ali,	Hoca	Zeyni	mahalle	mescidlerinin	aydınlatılması,	Kuran-ı	Kerim	
okunması,	binalarının	tamir	edilmesi,	soğuk	su	getirilmesi,	eşya	alınması	ve	diğer	işler	evkaf	yoluyla	
yapılmıştır.	Bunlardan	başka,	mahallelilerin	ortak	ihtiyaçları	ve	fakirlerin	maddi	ihtiyaçları	(defin	vs.)	
avarız	vakıfları	yoluyla	giderilmeye	çalışılmıştır.	

Menemen	şehir	merkezinde	vakıflara	bağlı	olarak	çalışan,	bir	bedesten,	bir	kervansaray,	bir	
serhane	(sakatatların	satıldığı	bina),	bir	bozahane	ile	çok	sayıda	hamam	(Fazlullah	Hamamı,	Eski	
Hamam,	Kara	Kadı	Hamamı,	Bazar	Hamamı)	bulunmaktadır.	Burada	hafta	pazarı	ile	palanduz	(se-
mer)	bazarı	kurulmaktadır.	Çok	sayıda	vasıfsız	dükkan	ile	demirci,	pabuççu,	kasap,	bakkal	ve	mey-
ve	dükkanı	 yer	almaktadır.	 Evler,	arsalar,	 su	gücüyle	 işleyen	değirmenler,	evkaf	 için	önemli	gelir	
kaynakları	arasındadır.	Menemen	şehri,	bu	ticari	görünümünün	yanısıra,	zirai	bir	yerdir	de.	İncirlikler,	
çiftlikler,	mezraalar,	 tarlalar,	 dut	 ağaçları,	 vakıflar	 için	 iyi	 bir	 gelir	 kaynağıdır.	Özellikle	 hayırsever	
Müslüman	kadınlar,	kurdukları	küçük	vakıflarla,	İslamiyet’in	Menemen’de	yaşatılması	için	çaba	har-
camışlardır.	Kuran-ı Kerim ve Muhammediye	okunması,	 fakirler	 için	yemek	pişirilmesi;	kuyu,	pınar,	
musluk	gibi	içilebilir	su	kaynaklarının	bakımı	için	çeşitli	miktarlarda	paralar	tahis	etmişlerdir.	İlgi	çekici	
bir	vakıf	olarak,	Evhad	isimli	Müslüman	erkeğin,	mahalle	mescidinde	pekmezli	 lokma	yedirildikten	
sonra	hatim	duasının	yapılması	amacı	için	vakıf	kurması	gösterilebilir.	Menemen’de	diğer	ilginç	va-
kıflardan	biri,	Gediz	nehri	üzerinde	kayıklarla	nehir	nakliyatının	yapılabilmesi	için	kurulmuş	olan	vakıf	
ile	şehirde	döşeme	(taş	kaldırım)	yapılması	için	kurulan	vakıftır.	İdris	isimli	Menemenli	Müslüman	bir	
erkek	döşemeye	harcanması	için	100	akçesini	vakfetmiştir.	Bu	bölgede	‘taş	döşeme	yolların	mev-

58	 Tarhaniyat	mahallelerinin	 isimleri:	Cami-i	Kebir,	 Sofular,	Hoca	Veli,	Abdestlü,	 Seydi	Ali,	 Köse	Balaban,	Bazarbaşı	
(Dibek),	Kan	Alıcı,	Osman	Fakih,	Hoca	Zeyn,	Menemenlü,	Dülbendlü,	Gaybi,	Hisarlık,	Hacı	Bazarlu,	Ahi	Hızır,	Mer-
merli,	Bektaş,	Nurullah,	Hacı	Şeyh,	Hacı	Davud,	Kathuda	Balı,	Balabanoğlu	ve	zımmiler.	Bkz.	TT	166,	s.	313-314.

59	 TT	166,	s.	313-314.
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cudiyeti	eskiden	beri	bilinmekteydi.	Hacı	Bostan	isimli	başka	bir	Müslüman	erkek	ise	Gediz	nehri	üze-
rinde	çalışan	beş	adet	gemisi	ve	gemiciler	için	25.318	akçeyi	vakfetmiştir.	Gemilerin	tamir	edilmesini	
de	şart	koşmuştur.	Menemen	şehir	merkezi	dışında	kurulan	tek	vakıf,	Emirialem	köyündeydi	ve	Piri	
Çavuş	Muallimahnesine	vakfedilen	birkaç	bahçeydi.

Karaca	Foça	(Eski	Foça)	ve	Yeni	Foça	vakıfları	da	Menemen	bölümünde	yazılmıştır.	Karaca	
Foça,	bügünkü	Eski	Foça’ya	denilmektedir.	İsmini,	kale	dibindeki	Karaca	Foça	köyünden	alır.	1575	
yılında	kasaba	merkezi	(nefs)	olduğu	ve	Kale	Camii	adında	bir	camiye	sahip	olduğu	görülür.	1530	
yılında	Karaca	Foça	kalesi	askeri	önemini	koruyordu.	Kale	komutanı,	kethuda	ve	kırk	sekiz	kişilik	gar-
nizon,	kale	askerleri	kaleyi	müdafaa	ediyordu.	Menemen’e	bağlı	on	üç	küyün	vergileri	bu	askerele-
re	harcanıyordu.	Eski	Foça	kalesi	içinde	yetmiş	sekiz	hane	meskundu.	

1577	Evkaf	tahririnde	zikredilen	Yenice	Foça	ise	bugünkü	Yeni	Foça	ile	aynı	yerdir.	Yenice	Foça	
kalesi	de	79	müstahfız	(kale	askeri)	tarafından	bekleniyordu.	Menemen’e	bağlı	on	beş	köy	ile	bir	
çiftliğin	vergileri	bunlara	harcanıyordu.	Yenice	Foça	kalesinde	yetmiş	üç	hane	bulunuyordu.60	Ka-
raca	Foça,	1575’te,	şehircilik	anlamında	pek	de	gelişmiş	bir	yer	değildi.	Kale	içinde	bir	Kale	camii,	
Yeniçeri	mescidi,	Yeldeğirmeni	mescidi	ve	bir	mektebin	yanı	sıra,	birkaç	dükkan,	bir	kervansaray,	
çeşmeler,	kuyular	ve	bahçeler	bulunuyordu.	Müslüman	kaptanlar,	Mustafa,	Hasan,	Umur,	Ali,	Pirce,	
Musa	ve	Ömer	reisler	gibi,	ile	Müslüman	kadınlar	bir	miktar	nakit	paraları	ile	dut	ağaçlarının	gelirini,	
burada	Kuran	okunması,	mektep	mualliminin	ücretinin	ödenmesi,	öğrencilerin	masrafının	karşılan-
ması,	 tatlı	 su	 sağlanması,	ezan	okunması,	cami	ve	mescidin	 tefrişi,	 ve	minarenin	 kandil	 yağı	 için	
vakfettiler.	Kale	içinde	Yeniçerilerin	de	konuşlandırıldığı	görülüyor.	Yeniçeri	ağası	da	küçük	bir	vakıf	
kurdu.	Yeni	Foça	kalesinde	kurulan	vakıflar	sayı	bakımından	Karaca	Foça’ya	göre	daha	azdı.	Yeni	
Foça	kale	komutanı,	etraftaki	kara	dut	ağaçlarını	tatlı	su	sağlanması	için	vakfetti.	Tek	İslamî	mabet	
olarak	Kale	içinde	Aya	Kali	Mahallesinde	bulunan	mescidin	adı	geçer.	Vakıf	paralar,	Kuran	ve	ezan	
okunması,	imamın	ücretinin	ödenmesi	ve	kandil	yağı	için	harcanmıştır.

2.3.	GÜZELHİSAR	KAZASI

Güzelhisar,	1575	yılında	Saruhan	sancağının	kazalarından	biriydi.	Genel	olarak,	bu	alan,	bu-
günkü	Aliağa’nın	doğu	kısımlarına	tekabül	eder.	1530	yılında,	hazine-i	amire	defterdarı	Mahmud	
Çelebi’nin	hasları	içindeydi.	Müslümanlar	ile	gayrimüslimlerin	birlikte	oturduğu	az	nüfuslu	bir	merke-
ze	sahipti.	Güzelhisar’ın	Cami	mahallesi	yirmi	üç	hane	iken,	Bölücek	mahallesi	kırk	haneydi.	Ayrıca,	
on	bir	hanelik	bir	zimmi	cemaati	(Ortodok	Rum	cemaati)	yaşıyordu.	Güzelhisar’ın	etrafındaki	yayla-
lara	Yörük	cemaatlerinin	çıktığı	fark	ediliyor.61	1575	yılında	Güzelhisar	adıyla	bir	nefs	(kasaba)	varlığı-
nı	devam	ettirdi.	On	yedinci	yüzyıla	ait	bir	belgede	Güzelhisar’ın	kasaba olduğu	açıkça	yazılmıştır.	
Bu	bölge,	vakıflar	yönünden	pek	zengin	bir	bölge	değildi.	Bu	bölgede	en	eski	tarihli	vakıflardan	biri	
Saruhanoğlu	İshak	Bey	tarafından	kuruldu.	Diğerleri	Fatih	Mehmed’in	vezirlerinden	Mesih	Paşa,	 II.	
Murad	dönemi	Saruhan	sancakbeyi	Kasım	Bey	ve	henüz	kimliği	pek	bilinmeyen	Balaban	Paşa’dır.	
Güzelhisar	kasabasının	en	önemli	vakfı,	Balaban	Paşa	Camii	vakfıydı.	Güzelhisar’a	bağlı	Çal	Bahçe	
köyü	ile	Kayrucak	mezraasının	vergileri	Mesih	Paşanın	Gelibolu’daki	camiine	tahsisat	kabilinden	va-
kıf	olarak	tahsis	edilmiştir.	Saruhanoğlu	İshak	Bey,	Şeyh	Mahmud	isimli	Müslüman	azize,	Güzelhisar’ın	
Kestel	bölgesindeki	 Lala	Kilise	çiftliğini	 vakfetmiştir.	 Bu	bölgede	 iki	 zaviyenin	adı	geçiyor:	Ahmed	
Dede	zaviyesi	ve	Ahi	Baba	zaviyesi.	On	yedinci	yüzyılda	Şeyh	Osman	zaviyesi	kuruldu	ve	birtakım	
yerler	ona	vakfedildi.

60	 TT	166,	s.	320
61	 TT	166,	s.	347-348
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2.4.	AKHİSAR	KAZASI

Akhisar,	Saruhan	sancağına	bağlı	bir	kadılık	merkeziydi.	Akhisar,	1530	yılında	on	yedi	mahallesi	
olan	bir	 şehir	olarak	 tanımlanıyor.	Mahalleleri:	 Köhne	Cami,	Alaca	Mescid,	Depecik,	Debbağlar	
(Cedid	Cami),	Ahmed	Paşa,	Reşit	(Süleyman	Divane),	İsa	Halife,	İğde,	Hacı	İshak,	Bektaşlar	(Küçük),	
Şeyhler,	Karamanî,	Has	Hoca	veya	Has	Koca,	Cami-i	Cedid,	Emedlü	ve	Sığrıkçı.	Gayrımüslim	nüfus	
bulunmuyordu.	Gördük	suyunun	bir	kolu	olan	Alacalar	nehri	buradan	geçiyordu.62	Çeltik	tarımı	ya-
pılıyordu.	On	yedinci	yüzyıl	belgelerinde	Saruhan Akhisarı	olarak	geçer.

Akhisar’daki	en	eski	hayırseverlerden	birisinin	Saruhanoğlu	(İshak	Bey)	olduğu	anlaşılıyor.	Ak-
hisar’daki	Seydi	Köyünü,	Ahmed	Seydi	zaviyesine;	Ahi	Kayser	mezraasını	da,	Ahi	Kayser	zaviyesine	
vakfetmişti.	

Akhisar	şehrinin	en	önemli	hayırseveri,	Saru	Ahmed	Paşaydı.	Adına	Akhisar’da	adına	bir	ma-
halle	de	 kurulmuştur.	 Kendisi,	büyük	olasılıkla,	 II.	Murad	 (Hüdavendigar)	dönemi	paşalarındandı.	
Akhisar	merkezde	bir	imaret	açmıştır.	Bu	imaret	için	Akhisar’da	bağlar,	bahçeler,	değirmenler,	Mile	
köyü,	Soğukluca	mezraası,	çayırlar,	Burun	köyü,	Köş	Pınarı	köyünü	vakfetmiştir.	Akhisar’dan	başka,	
Edremid,	Marmara	ve	Bergama’da	hamamları	vardı.

Akhisar’daki	 vakıfların	çoğu	mahalle	mescidi	 vakıflarıdır.	Akhisar’daki	mahalle	mescidlerinin	
hemen	hepsinin	birer	vakfı	vardır:	Köhne	Cami,	İsa	Halife,	Hacı	Meme	b.	Hacı	İlyas,	Küçük,	Debbağ-
lar,	Tunç,	Reşit	(Divane	Süleyman),	Makramacı,	Hacı	Hızır,	Şeyhler,	Hacı	İshak,	Emir	Han,	Yardımcı	
Mehmed,	Has	Koca,	Kadızade,	Şehreküstü,	Depecik	ve	Alaca	Mescid	mahalleri	birer	vakfa	sahiptir.	
Vakıf	paralar	ve	akarlar,	genellikle	Kuran-ı	Kerim	okunması,	 imam	ücreti,	mescid	damlarının	kışın	
akmaması	için	tuz	ile	sıkıştırılması,	mahallenin	ortak	masrafları	(avarız),	tatlı	ve	soğuk	su	sağlanması,	
Ramazan	gecelerinde	cami	ve	mescidlerin	balmumu	ile	aydınlatılması,	ezan	okunması	için	harcan-
mıştır.	Akhisar’da	vakfa	bağlı	olarak	çalışan	bir	bedesten	ile	demirci	ve	kazancı	dükkanları	vardı.	
Kazancılar	çarşısı	ile	makramacı	bazarı	(bir	çeşit	basit	pamuklu	dokuma	olan	mıkreme,	elbezi,	sofra	
bezi,	havlu	olarak	kullanıldı)	Akhisar’ın	önemli	ticari	yerleriydi.	İki	hamamdan	sözedilir:	Yeni	Hamam	
ve	Eski	Hamam.	 İlginç	bir	vakıf,	kaldırım	vakfıdır.	Hacı	Kemal	 isimli	Akhisarlı	Müslüman	erkek,	2000	
akçenin	faizini	kaldırımların	tamir	edilmesi	için	vakfetmiştir.

2.5.	GÖRDÜK	KAZASI

Gördük,	hem	Saruhan	sancağının	kadılıklarından	birisiydi	hem	de	bir	kasabaydı.	1530	tahririn-
de	34	hane	nüfusu	olan	bir	mahallelik	(İdemur	mahallesi)	bir	kasaba	(nefs-i	Gördük)	olarak	belirtili-
yor.	Gördük,	bugün	mevcut	değildir.	

Manisa	tarihçisi	Çağatay	Uluçay,	Kırkağaç’ın	kaza	olmasıyla	Gördük’ün	söndüğünü	yazar.63 
On	altıncı	 yüzyılda	 şehir	hüviyetini	göstermez.	Gördük	nehri	 (Lykos),	çeltik	 tarımı	 için	gerekli	 suyu	
sağlıyor.	Kırk	sekiz	adet	köy	bu	kadılıkta	yer	alıyor.	Yerleşik	köylülerin	yanı	sıra,	gezgin	Yörük	bölgesi	
olduğu	anlaşılıyor.	Yaycılar	yörükleri,	devlete	her	yıl	on	iki	kabza	yay	verdikleri	için	vergilerden	muaf	
tutulmuşlardır.64	Bölgenin	en	önemli	ve	zengin	vakfı	Zağanos	Paşa	vakfıdır.65	Meder-i	Kebir	(şimdi:	
Medar),	 Süleymanlı,	Meğerdos,	 Danişmendli,	 Karacaviran,	 Numanlı,	 Tanbur,	 Dumanlu	 ve	 Küçük	

62	 TT	166,	s.	356-357
63	 M.	Çağatay	Uluçay,	Saruhan Oğulları ve Eserlerine Dair Vesikalar ( 773.H.-1220 H.), II,	İstanbul	1946,	s.	71
64	 TT	166,	s.	359-361
65	 Rum	 veya	arnavut	 kökenli	 devşirme.	 Sultan	 II.	Murad’ın	damadı.	 Fatih	Mehmed’in	 lalası	 ve	 sonra	 kayınpederi	

olan	Osmanlı	subay,	general	ve	veziriazamı.	1444-1452	yılları	arasında	veziriazam	oldu.	1452-1464	yılları	arasında	
başkomutan	tayin	edildi.	1456’da	azledildi.	Anadolu’ya	sürüldü.	Sonra	Gelibolu’ya	vali	oldu.	Son	Trabzon	İmpara-
torunun	kızını	haremine	aldı.	Ona	İslamı	zorla	kabul	ettirdi.	1464’de	öldü.	Bkz.	A.	Savvides,	Zaghanos	Pasha,	Ency-
clopedia of Islam, second	edition,	Leiden,	s.	384.
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Meder	köyleri,	Zaganos	Paşanın	Balıkesir’de	bulunan	imaret	ve	camii	için	vakfedilmiştir.	Ayrıca,	bu	
bölgeye	çıkan	Çavdırlı	ve	Oğulbegli	Yörükleri	de	Zağanos	vakfına	dahildir.	Müslüman	köyü	olan	
Meder-i	Kebir	köyünde	Zağanos	Paşanın	azatlı	kölelerine	rastlanır.	Oğulbegli	cemaatinden	birileri,	
bu	köyde	yerleşmeye	başlamışlardır.	Kimileri	de	buradan	ayrılarak	Kayacık’a	bağlı	Bozhisar	köyüne	
gitmişlerdir.	Meğerdos	köyünde	de	Oğlubegli	ve	Çavdır	Yörükleri	yerleşmektedirler.	Aslında,	bu	böl-
ge,	Zağanos	Paşa	Evkafı	ile	ilgileri	olmayan	çok	sayıdaki	Yörük	cemaatini	kendisine	çekmiştir.	Kara	
Haliller,	Alayundlular,	Dede	Balılar,	Musalar,	Kulfallar,	Gedik	Aliler,	Kara	Kocalar,	Sarı	Gelin,	Gökçe	
Ahmedler,	Cemaller	yörükleri	bu	bölgeye	gelmişlerdir.

Bölgede	 Saruhanoğullarına	 ait	 vakıflar	 görülüyor.	 Saruhanoğlu	 Yusuf,	 bu	 bölgede	 bulunan	
Hamza	Viranı	isimli	çiftliği,	Şeyh	Uğurlu	oğlu	Şeyh	İlyas’a	vakfetmiştir.	Saruhanoğlu	Hızır	Paşa,	Haleflü	
köyünü,	Halfe	Sultan	Şeyh’e	vakfetmiştir.

Akhisar’da	vakıfları	olan	II.	Murad	döneminin	devlet	adamlarından	Saru	Ahmed	Paşanın	kızı	
Safiye	hatun	kendine	ait	değirmenini	Süleyman	Dede	mezarındaki	dervişler	 için	vakfetmiştir.	Aynı	
dervişlere,	Hatip	Sinan’ın	da	ayrıca	bir	değirmen	vakfettiği	görülüyor.	

Şeyhler	köyünde	 İne	Hoca	zaviyesi,	 İlyas	köyünde	Dursun	Derviş	zaviyesi	vardır.	Zaviyeler	ve	
tekkeler	açısından	bölgenin	en	önemli	zatı,	Karapınar	köyünde	bir	zaviyesi	bulunan	İmam	Kulu	De-
de’dir.	Hacı	Bektaş’ın	halifeleridne	olan	İmam	Kulu	Dede,	kendisine	ait	olan	bağ,	bahçe,	çiftlik	vs.yi	
Hacı	Bektaş	için	vakfetmiştir.	Yemek	pişirilmesini	şart	koşmuştur.	Sarı	Dede	ve	Balı	Dede	ibn	Şuca’nın	
da	bu	Bektaşî	tekkesine	ayrıca	vakıflar	eklemişlerdir.

2.6.	MARMARA	(GÖLMARMARA)	KAZASI

Marmara,	 1530	 yılında	 yedi	mahalellik	 büyükçe	bir	 şehirdi.	 Hafta	pazarı	 kuruluyordu.	 Büyük	
olasılıkla	kalesi	henüz	tamamen	yıkılmamıştı.	Bu	küçük	şehir	bugünkü	Gölmarmara’ya	karşılık	geliyor.	
Marmara	şehir	halkı,	örfi	vergilerden	muaftı.	Cami-i	Köhne,	İsa	Fakih	(Hamza	Fakih),	İç	Hisar,	Çerçi	
Halil,	Cami-i	Cedid,	 Sasa	 (Kethüda)	 ve	Harbi	mahallelerinden	oluşuyordu.	 Sekiz	 köy	 idari	 olarak	
buraya	bağlıydı.66	Saruhanoğlu	İshak	Çelebi	ile	Saruhanoğlu	Ali	Beyin	bu	bölgede	vakıflar	kurduğu	
görülüyor.	İshak	Çelebi,	Mahmud	Danişmend’e;	Seldirik	köyünü	Ahi	Ali’ye;	Sakka	Hacı	yerini	Mar-
mara	Kasabasında	İç	Hisar	Mahallesinde	mescid	imamına	vakfetmiştir.	Saruhanoğlu	Ali	Bey	ise	bir	
mezraayı	Tanrıvermiş	Halife’ye	evladlık	vakıf	olarak	vakfetmiştir.

Marmara	merkezde	Köhne	Caminin,	İsa	Fakih	mahallesi	mescidinin,	Çerçi	Halil	mahallesi	mes-
cidinin,	İç	Hisar	mahallesi	mescidinin	ve	Sasa	Mahallesi	mescidinin	küçük	vakıfları	vardı.	Ayrıca;	Mar-
mara	merkezde,	Mehmed	Çelebi	v.	Aydın	Kadı	muallimhanesi;	Sitti	Hatun	Muallimhanesi;	Mevlana	
Ali	Çelebi	v.	Muslihüddin	Kadı	mescidi	ve	Şah	Huban	bint	İbrahim	Paşa	camisinin	vakıfları	mevcuttu.	
Marmara	vakıflarının	 İslami	 ibadet	ve	eğitim	 için	yapıldığı	açıktır.	Çok	zengin	olmadığı	görülüyor.	
Marmara	kazasında	en	zengin	vakıf,	Sultan	Şehinşah’ın	annesi	adına	kurulmuş	vakıftı.	Selendi	köyü,	
Karaköy	(Kırancalu),	Seyis	(Seyisbaşı),	Maşuk	Dede	çiftliği	ve	Kaşıkçı	köy,	Şehinşah’ın	annesinin	vakfı-
na	aitti.	Bu	köyler	ve	çiftlikden	elde	edilen	mahsül,	Manisa	merkezde	bulunan	Şehinşah’ın	annesine	
ait	Hatuniye	cami	ve	medresesesine	sarfedildi.	Marmara’ya	bağlı	Sofular	köyünde	bulunan	Şuca	
Halife	mescidi,	Halife	Sultan	camii,	Mustafa	ve	Hüseyin	v.	Alemşah	mescidi	ve	İnal	Dede	mescidinin	
küçük	vakıfları	 vardı.	Marmara	merkezde	ve	 köylerinde	bir	 kaç	 küçük	 zaviyeye	 rastlanıyor:	Mar-
mara	merkezde	Korkud	Baba	zaviyesi,	Cece	köyde	Palas	Dede	zaviyesi,	Seğirdim	köyü	yakınında	
Seğirdim	Baba	zaviyesi,	Gülnos	nahiyesinde67	Şahin	Bey	zaviyesi;	seldirik	köyünde	Hızır	dede	zaviyesi	

66	 TT	166,	s.	330
67	 Gülnos,	hem	bir	kasaba	merkezi	hem	de	bu	kasabanın	etrafındaki	alana	verilen	isimdi.	1530	yılında,	Musa	Fakih	

mahallesi		doksan	yedi	hanelik	nüfusuyla	Gülnos’un	tek	Müslüman	mahallesiydi.	Ayrıca,	on	beş	hanelik	zimmi	nüfus	
mevcuttu	TT	166,	s.	331
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bulunuyordu.	Sultan	II.	Bayezid,	Marmara’ya	bağlı	Dereköy’ü	hocası	Mevlana	Sinan’a	temlik	etti.	
Sinan,	bu	temliki	sonra	vakfa	çevirdi.	Mevlana	Hayreddin	Marmara’ya	bağlı	Göbekli	köyü	ile	Kara-
cadağ	korusunu,	baş	gelenbe’deki	imareti	için	vakfetti.	Göbekli	köyü	ile	Karacadağ	Korusu,	önce-
den,	Alemşah’ın	hocasına	ait	bir	mülktü.68	Kuzuköy’de	de	çok	sayıda	küçük	vakıf	kuruldu.	Marmara	
vakıflarına	genel	olarak	bakıldığı	zaman,	islamî	ibadet	ve	eğitim	için	kurulduğu	görülür.

2.7.	KAYACIK	KAZASI

On	altıncı	yüzyılda	Saruhan	sancağının	kazalarından	biri	olan	Kayacık,	Gördes	ile	Akhisar	ara-
sında	bugün	de	mevcut	olan	Kayacık	kasabası	olarak	lokalize	ediliyor.	1575	yılında	Kayacık,	hem	bir	
kasaba	hem	de	kadılık	merkeziydi.	1530	tahririnde	nefs-i	Kayacık	56	hanelik	bir	nüfusa	sahip	olduğu	
görülüyor.69	Kayacık	bölgesi,	vakıflar	açısından	pek	zengin	bir	bölge	değildi.	Kayacık	merkezinde	
Sultan	Murad	Han	adına,	muhtemelen	II.	Murad	adına	bir	cami	inşa	edilmiş	ve	vakıflar	yapılmıştır.	
Saruhanoğullarından	Saruhanoğlu	İdris,	Seyfi	baba	köyüne	yakın	bir	yerde	olan	Menteşe	Dede’ye	
çiftlik	vakfetmiştir.	Budak	Paşa	oğlu	İdris,	iki	çiftliği,	Dereköy’deki	Şeyh	İnebegi	zaviyesine	vakfetmiş-
tir.	Nasıreddin	Baba	zaviyesine	ait	vakıflar	olduğu	da	anlaşılıyor.

2.8.	GÖRDÜS	(GÖRDES)	KAZASI

Gördüs,	bugünkü	Gördes’e	takabül	ediyor.	1530	yılında	Saruhan	sancağında	hem	bir	kadılık	
merkezi	(kaza)	hem	de	bir	kasabaydı	(nefs-i	Gördüs).	Dört	mahallelik	küçük	bir	yerleşim	yeri	olarak	
görünüyor.	Taş	Mahalle,	Orta	Mahalle,	Divan	Mahallesi	ve	Furyaz	mahallesi.	Kırk	bir	adet	köye	sahip	
olduğu	anlaşılıyor.	Karacalar,	Dügün	Eri	(Esedler),	Emelcik,	Hacı	Hızırlu,	Tugrul	v.	Bayram	begi	(Emir	
Doğan),	Hızır	(İncir),	İlyaslar,	Geyimlü	cemaatlerinin	Gördes	bölgesine	geldiği	görülüyor.70 

Gördes,	Kayacık’dan	daha	zengin	vakıflara	sahipti.	1575	evkaf	 tahririnde,	şehir	olarak	açık-
ça	tanımlanıyor.	Gördes’de	ilk	vakıf	kuranlardan	birinin	Saruhanoğlu	Begce	Bey	olduğu	anlaşılıyor.	
Gördes	merkezde	kendi	adına	bir	cami	ve	hamam	yaptırmıştır.	Zamanla	bu	cami	bakımsız	duruma	
düşmüştür.	Yine,	Budak	Paşa,	Begce	Bey,	Gördes	merkezde	yer	alan	Ahi	Mehmed	tekkesine	vakıf	
yapmışlardır.	 Saruhanoğullarının	yanı	 sıra,	daha	sonraki	 süreçte,	Hacı	Yahşi	Çelebi,	Gördes’in	en	
hayırsever	Müslümanlarından	biridir.	Gördes	merkezde,	Hacı	Yahşi	Çelebi	ibn	Hacı	Bayram	Camiini	
inşa	ettirmiş	ve	vakıf	kurmuştur.	Bazar	mescidi,	Hacı	Yahşi	Çelebi	Mescidi,	Çınkırağlu	mescid,	Hacı	
Mustafa	Mescidi,	 Taş	mahallede	bulunan	Hacı	Bayram	Mescidi	ve	Furyaz	Mahallesi	mescidi	 için	
küçük	vakıflar	kurulmuştur.	Ayrıca,	mahallelerin	ortak	masrafları	için	avarız	vakıflarının	da	kurulmuş	
olduğunu	görüyoruz.	Gördes	merkezde	yer	alan	Bayramlu	Baba	zaviyesine	ait	küçük	bir	vakıf	mev-
cuttu.	Yeri	tam	olarak	belirtilmemekle	beraber,	Gördes’e	ulaşan	yol	üzerinde	yer	alan	bir	köprünün	
tamiri	için	de	bir	vakıf	kurulmuştur.	Gördes	şehri	dışında,	köylerinde	küçük	vakıflar	kuruldu.	Hamid-
köy’de	Seydi	Ali	b.	Mehmed	Camii	vakfı,	Bayat	Köy	Mescidi	vakfı,	Uğuldak	köyde	Mehmed	b.	Köse	
Bayezid	mescidi,	Balıklı	köyde	Şeyh	Hasan	zaviyesi	vakfı,	Depecik	köyü	mescidi	vakfı	ve	Evciler	kö-
yünde	Numan	Seydi	zaviyesi	vakfı	bunlar	arasındadır.	Gördesli	Müslüman	kadınların	İslami	ibadetin	
yapılması	için	katkıda	bulundukları	anlaşılıyor.

2.9.	DEMİRCİ	KAZASI

68	 TT	166,	s.	332
69	 Tımar	 sistemine	dahil	edilen	Kayacık’ın	köyleri:	Çanaklu,	Gökçek	Hisar,	Yegen	Obası,	Kırluca,	Kır	hanlu,	Boyalu,	

Şeyhler,	Konurcalu,	İvaz	Obası,	Ak	Köy,	Gürcü,	Görke,	Kalem	Oğlu,	Haydar	(Hamidler),	Gökçeler,	Yukarı	Gök	Köy,	
Aşağa	Gök	Köy,	Üç	Pınar,	Kalanda	(Örtülü),	Dere,	Kır	Hanlu,	Kara	Yunuslu,	Yazı	Kuyucağı,	Kediller,	Boz	Hisar,	Karıklu,	
Diğer	Kalanda,	Beg	Obası,	Çamköy,	Çatal	Kaya,	Çiftlik-i	Kadı,	Çam	köy,	Kalın	Harman,	Akça	Alanı,	Kara	Yakublu,	
Kuyucak,	Yarım,	Dermişar,	Kara	Ağaç,	Külhanlu,	Çalca	Atlu,	Kozluca,	Balıklağu.	TT	166,	s.	354-356

70	 TT	166,	s.	350
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Demirci,	onaltıncı	yüzyılda	Saruhan	sancağında	hem	bir	kaza	merkezi	hem	de	merkezdi	(nefs).	
Şehir	olarak	tanımlanır.	1530	tahririnde	on	üç	malalelik	bir	yerdir.	Has	(Hacı	Hasan),	Cami-i	Atik,	Ka-
sım	Fakih,	Sofular,	Bazar,	Şuca,	Hacı	Baba,	Hacı	Tur	Begi,	Mamur,	Hisar,	Cami-i	Cedid	ve	Eski	Hisar.	
Ayrıca,	 yüz	 yirmi	 farklı	 Yörük	cemaatinin,	Demirci	 yaylarına	çıktığı	görülüyor.	 Yüz	altmış	dört	 köy,	
Demirci’ye	 idari	bakımdan	bağlıydı.71	Saruhan	ailesinin	çokça	vakıf	kurduğu	yerlerden	biri	olarak	
ortaya	çıkıyor.	Saruhan	Beyin	kardeşi	Çuğa	Bey,	Hacı	Baba’ya	Balçık	Hisarı	köyünü	vakıf	etmiştir.	
Saruhanoğlu	 İlyas	 Bey,	Demirci	merkezde	bulunan	Ahi	 İshak’a	 vakıf	 yapmıştır.	 Saruhanoğlu	Hızır	
Paşa,	Torasan	Ece,	Şekerim	Oğlu	Şeyh	Yusuf	atası,	Şeyh	İne	Begi,	Şeyh	Kandırmış,	Şeyh	Oğlu,	Ahi	
Bahşı,	Şeyh	Erik,	Ahi	Bey,	Şeyh	Musa	ve	İshak	Çelebi	ile	beraber	yolculara	hizmet	edilmesi	 için	bir	
vakf-ı amm	kurmuştur.	Demirci’nin	Hızır	Paşa’nın	bölgesi	olduğu	anlaşılıyor.	Saruhanoğlu	İshak	Çe-
lebi,	Aziz	Begli	köyünü	Salih	Ece’ye	vakfetti.	Saruhanoğlu	Yakup	Çelebi,	Kandırmış	Derviş’e	bir	çiftlik	
vakfetti.	Devlet	Han	Çelebi,	Demirci	merkezdeki	Köhne	Cami,	hamam	ve	bahçeye	zengin	vakıflar	
yaptı.	Bu	camiin,	Arapça	taş	vakfiyesinin	bir	kısmı	bizim	yayınladığımız	deftere	kaydedildi.	Ayrıca,	
Kızılcaköyü,	Hasan	Halife’ye	vakfetti.	Saruhanoğulları	hem	Demirci	hem	de	Borlu	bölgesindeki	ahi-
leri,	dervişleri,	azizleri	desteklediler.	Yalıncak	dede	zaviyesi	de	desteklendi.	Bu	bölgede	dikkat	çekici	
başka	bir	vakıf,	Candaroğullarından	Kötürüm	Bayezid’in	oğlu	olan	ve	1392	yılında	Yıldırım	Bayezid	
tarafından	öldürülen	İsfendiyaroğlu	 II.	Süleyman	Bey	vakfıdır.	Bilindiği	gibi	 II.	Süleyman	Bey,	 I.	Mu-
rad’ın	damadıydı.	Babası	 ile	yaptığı	savaşı	kazanarak	Kastamonu’yu	ele	geçirmişti.	Muhtemelen,	
sonradan	Osmanlılar	aleyhine,	Karamanoğulları	ve	Saruhanoğulları	ile	ittifak	kurdu.	Saruhanoğulla-
rına	sığındı.	Süleyman	Beyin,	Saruhanoğulları	ile	sağlam	bir	bağlantısı	olduğu	anlaşılıyor.	Bu	bağlan-
tı,	büyük	olasılıkla,	Candaroğlu	I.	Süleyman	Paşanın	babasının	ismi	olan	Devlet	Han	ile	Demirci’de	
Köhne	Camiye,	Çelebi	Sultan	Mehmed’in	Manisa	ve	çevresinde	egemenlik	kurduğu	bir	zamanda,	
Nisan/	Mayıs	1413’te	(Muharrem	816)	esaslı	vakıflar	yapan	Yakup	b.	Devlet	Han	arasında	olmalıdır.	
II.	Süleyman	Bey,	Nasuh	Baba	zaviyesine	iki	çiftlik	vakfetmiştir.	Diğer	vakıflar	ise,	cami,	mescid	gibi	
islami	ibadetlerin	yapıldığı	mabetlerin	korunmasına	yöneliktir.	Cami-i	Cedid,	Kıran	Camii,	Hacı	Ha-
san	b.	Resul	Cedid	Camii,	muallimhanesi,	zaviyesi	ve	aşevi,	Bazar	mahallesi	mescidi,	Hacı	Tur	Begi	
mahallesi	mescidi,	Mamur	mahallesi	mescidi,	Baba	mahallesi	mescidi,	Şuca	mahallesi	mescidi	gibi	
Demirci	şehrinin	mahalle	mescidlerine	ait	küçük	vakıflar	görülüyor.	İlginç	cihetlerden	biri,	Hacı	Cihan	
b.	Gani’nin,	Demirci	merkezdeki	Kıran	Camiinde	Cevâhir-i Ahbâr	kitabının	okunmasını	şart	koşması-
dır.	Demirci’ye	bağlı	köylerde	de	küçük	çaplı	vakıflara	rastlanıyor.	Karacahisar	köyünde	Hacı	Baba	
Camii	ile	Kök	Ali	köyündeki	mescid	ve	köprü	için	de	vakıflar	yapıldı.

2.10.	ADALA	KAZASI

Adala,	Saruhan	sancağının	kadılık	ve	nefslerinden	(merkez)	biriydi.	1530	yılında	Adala	merkez,	
otuz	beş	hane	iken,	ona	bağlı	olan	Abdi	Mescidi	Mahallesi	yirmi	altı	hane	nüfusa	sahipti.	Adala,	Sa-
ruhan	sancakbeyinin	hasları	içindeydi.72	Hafta	pazarı	kuruluyordu.	Etrafındaki	kırsal	alanlara	Yörükler	
çıkıyordu.	1577	yılında	tahrir	katibi,	Adala’yı,	Menye	(Kula’nın	Gökçeören	kasabası)	ve	Mendehor-
ya	(Kemaliye)	bölgeleri	ile	birlikte	yazdı.	

Bu	bölgenin	en	eski	ve	en	önemli	vakıflardan	biri,	Saruhan	Beyin	İlvadı	köyü	ile	bir	kaç	Yörük	
cemaatini,	Aleyküm	Emre	zaviyesine	vakfetmesidir.	Bu	zaviyede	yolculara	ve	fakirlere	bakılacaktı.	
Seydili	köyünü	de	Tekür	Şeyh	zaviyesine	vakfetti.	Oğlu	İlyas	Bey	ve	Hızır	paşa	ile	birlikte	Ömer	Emre	
zaviyesi	vakfına	katkıda	bulundu.

Saruhanoğlu	 Hızır	 Paşa’nın	 Adala’yı	 imar	 ettiğini	 görüyoruz.	 Hızır	 Paşa,	 Adala	merkezde	 bir	
cami	ile	imaret	yaptırdı.	İncili,	Şeyh	Segid	ve	Çataklı	köylerini	bu	müesseselere	vakfetti.	Hızır	Paşa’nın	

71	 TT	166,	s.	336-347
72	 TT	166,	s.	322
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bu	bölgede	pek	çok	derviş	ve	azize	çeşitli	yereleri	vakfettiğini	biliyoruz.	Bektaşlar	köyü	ile	Şeyh	Resul	
mezraasını,	Şeyh	Resul’a;	Kargucak	mezraasını	Kargucak’da	kendi	adına	kurduğu	Hızır	Paşa	zavi-
yesine;	Kargucak	köyündeki	bir	yeri	Uzun	Şeyh’e;	Büyük	Adacık	isimli	yeri,	Şeyh	Resul’a;	Kutlu	Beg	
mezraasını	Kutlu	Beg	zaviyesine;	Yağbasan	mezraasını	Yağbasan	Seydi	zaviyesine;	Menye	yakının-
daki	bir	çiftliği	Karkın	Şeyh’e;	Çağrayık	mezraasını	Şeyh	Turahan’a;	bir	kaç	yeri	Çatallı	köydeki	Çöte	
Dede	zaviyesine;	bir	çiftliği	Kuruca	Şeyh’e;	Kızılcahavlı	köyündeki	bir	çiftliği	Alice’ye;	Menye’de	iki	
çiftliği,	Süleyman	Fakih’e;	Menye’ye	bağlı	Karaman	köyünü	Karaman	Dervişe;	bir	çiftliği,	Mendehor-
ya	camiine	vakfetti.	Saruhan	Bey,	oğlu	İlyas	Bey	ve	Hızır	Paşa,	Ömer	Emre	köyünü	ve	Adala’daki	
imaretinden	bir	miktar	çeltik	veya	buğdayı,	Ömer	Emre	zaviyesine	vakfetti.	Bu	zaviyenin	1437	(840)	
tarihli	bir	vakfiyesi	biliniyor.

Adala	merkezde	bulunan	Abdi	Mescidi	 ile	mektebhaneye	Hacı	Hasan	adındaki	hayırsever	
bir	Müslüman	vakıflar	kurdu.	Adacı	Ahmed	isimli	haırsever,	Adala’ya	bağlı	Killik	Köyü	Camii	için	bir	
miktar	para	ile	bir	bağını	vakfetti.	Halil	Fakih	b.	Mustafa,	Güneri	köyünü,	Kiracılı	köyündeki	zaviyesi	
için	vakfetti.	Hacı	Mustafa	b.	Alemşah,	değirmen,	bahçe,	bir	miktar	para	ile	armutluğunu	Yağba-
san	köyündeki	mescid	için	vakfetti.	Hızır	b.	Celal,	Bazar-ı	Yeniceköy’deki	cami	ve	muallimhane	için	
para	vakfetti.	Durmuş	b.	Kasım	ve	diğerleri,	Mendehorya’daki	Hindi	Mescidi	için	paralar	vakfettiler.	
Mukbil	Ağa,	Mendehorya	merkezdeki	hamamını,	kızının	mezarı	ve	evladları	için	vakfetti.	Mendehor-
ya’daki	Safiye	Hatun	Mektebhanesi,	Ahi	Sevindik	ve	Durmuş	Derviş	zaviyelerine	küçük	vakıflar	yapıl-
dı.	Mahallelilerin	ortak	ihtiyaçlarının	karşılanması	amacıyla	avarız	vakıflarının	kurulduğunu	biliyoruz.	

Adala	ve	civarının	en	zengin	akarları,	aslında,	Adala	dışındaki	yerlere	tahsis	edildi.	Ali	Paşa,	
Adala’ya	bağlı	Akviran,	Bedravin,	Sarucalu,	Begce,	Yuva	Bükü,	Kovanlık,	Akçaköy,	Fukaracıklar,	
Muytablar	köyleri	ile	Okçu	Musa	Çiftliğini,	İstanbul’da	bulunan	cami,	medrese	ve	imareti	için	vakfet-
ti.	II.	Bayezid	dönemi	devlet	adamlarından	Hasan	Paşa,	Alancuk,	Kestel,	Karacaviran,	Çosallar	köy-
leri	ile	Sağırlı,	Killik,	Çukuroğlu	Hamza,	Depecik,	Selcanlu	ve	Anaklu	mezraalarını	Konya	Akşehir’de	
bulunan	imareti	için	vakfetti.	Kanuni	Süleyman’ın	hocası	Mevlana	Hayreddin	Hoca,	Adala’ya	bağlı	
Bahşılı	köyünü	Başgelenbe’deki	imaretine	vakfetti.	Bunlardan	başka,	Ali	Bey,	Balıklağu	köyünü	Ma-
nisa	merkezdeki	imaretine;	Hüsrev	ağa,	Çarta	köyünü,	Yavuz	Selim’in	temlikiyle,	Manisa’da	Nişancı	
Mahallesinde	bulunan	mescidine;	Kanuni	Süleyman,	Abdal	Habib	mezraasını,	Abdal	Habib	zavi-
yesine;	Cafer	Çelebi	ibn	Tacizade	(öl.	1515),	Adala	bazarındaki	dükkanlarını	İstanbul’da	bulunan	
mescidine	vakfetti.	Adala	bölgesinin	vakıflar	yönünden	zengin	olduğu	görülüyor.

2.11.	ILICA	KAZASI	(SALİHLİ	VE	AHMETLİ	BÖLGESİ)

Ilıca,	on	altıncı	yüzyılda	Saruhan	sancağının	kadılıklarından	biriydi.	Bugünkü	Ahmetli	ile	Turgutlu	
bölgesini	kapsıyordu.	Merkezi	Ulkamlu	ve	Konuşlu	köyleriydi.	1530	yılında	her	iki	köyün	nüfusu	53	ha-
neydi.	Küçük	bir	kadılık	olduğu	anlaşılıyor.	Kimi	belgelerde	Saruhan	Ilıcası	olarak	yazılıdır.	Bağ	Havlısı,	
Derzilü	 (Karacalu),	Boz	Atlu,	Kara	Sevinçlü,	Yenicelü,	Sofular,	Karaköy,	Yaramışlı,	Mülklü,	Kara	Ali,	
Bayındır	Şeyhlü	(Kara	Ayıdlu),	Gök	Kubbe,	Hoca	Ömerli,	Kuruca	Dere,	Büyük	Kefine,	Uzun	Ali	(Tay	
Begi),	Yenice,	Kızılca	Havlı	(Cemellü),	Eyni	Yavuzca,	Akça	Pınar	ve	Küçük	Kefine	köylerinin	bulun-
duğu	alana	Ilıca	kazası	denilmiştir.	Saruhanoğlu	Hızır	Paşa’nın	bölgesidir.	Merkezi	olan	Ulgamlu’da	
bir	kaç	küçük	vakfın	kurulduğunu	görüyoruz.73	En	zengin	vakıflardan	biri,	Ulgamlu’da	bulunan	Ve-
led	Paşa	Camii	vakfıydı.	Saruhanoğlu	Hızır	Paşa,	Ulgamlu	(Ulkamlu)	merkezde	bulunan	Abdal	Kutlu	
Beg,	Kızıl	Emli	ile	İncikli	köyünde	bulunan	Ahi	Bayezid	zaviyesine	ve	Hacı	Hamza’ya	çiftlik	ve	tarlalar	
vakfetmiştir.	Muhtemelen	Ulgamlu	merkezdeki	Ali	Baba	zaviyesine	de	vakıflar	yapmıştır.	Korkud	ve	
Alemşah’ın	Şeyhler	köyündeki	Abdal	Ebri	zaviyesine;	Kanuni	Süleyman’ın	Mahmud	Baba	zaviyesine;	
Mevlana	Kasım	adındaki	bir	hocanın	Ulgamlu’daki	zaviyesine	vakıflar	yaptığı	görülür.	Ayrıca,	Yakup	

73	 	TT	166,	s.334-335
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adlı	bir	hayırsever,	Begli	köyde	bir	tekke	inşa	etmiş	ve	buna	bağını	vakfetmiştir.	Yavuz	Selim	ise	Kara	
Ali	köyünü,	Mevlana	Şeyh	Süleyman’a	mülk	olarak	vermiş,	Şeyh	Süleyman	ise	sonra	bu	köyü	ailesine	
ve	Adala’ya	bağlı	Çernik	köyünde	bulunan	muallimhanesine	vakfetmiştir.	Vakıflar	açısından	zengin	
bir	bölge	olduğu	söylenemez.	Bağ,	bahçe,	mezra,	çiftlik	gibi	tarımsal	arazilerin	yanı	sıra,	bir	miktar	
paranın	genellikle	şeyh	ve	dervişler	için	vakfedildiği	görülür.

2.12.	NİF	(KEMALPAŞA)	KAZASI

Nif,	on	altıncı	yüzyılda,	Saruhan	sancağının	kaza	ve	şehirlerinden	biriydi.	Bugünkü	Kemalpaşa	
ve	çevresini	içine	alır.	1530	yılında	Nif,	on	mahalellik74	bir	şehir	olup	Saruhan	Beyin	haslarına	dahildi.	
Kalesi	 faaldi.	Nif	 kadılığına	yirmi	üç	köy	bağlıydı.	Nif	bölgesinin,	 Saruhanoğlu	 İshak	Beyin	bölgesi	
olduğu	anlaşılıyor.	İshak	Bey,	Nif	merkezde	bulunan	Cami-i	şerif	için	bir	hamam	vakfetmesinin	yanı	
sıra,	Seyyid	Mehmed,	Nusret	Şeyh,	Saru	 İsa,	Şeyh	Salur,	Hacı	Baba	gibi	derviş	ve	azizlere	çiftlikler	
vakfetmiştir.	Nif’te	hemen	her	mahalle	mescidinin	bir	vakfı	olduğu	görülür.	Müslüman	hayır	sahiple-
ri,	Başlamış,	Güvendik,	İlyasca,	İdris,	Aytemür,	Müselleman	mahalleleri	mescidleri	için	vakıflar	yap-
mışlardır.	Nif	merkezde	bulunan	Hamza	Balı	b.	Bahşayış	mektebinin,	Ahi	Ali,	Karakız,	Dur	Aziz,	Azizli	
köyündeki	Ahi	Keskin	(Kara	Hallaç),	zaviyesinin,	Başlamış	mahallesindeki	Ahi	Süle	(Sevle)	zaviyesi-
nin,	Begmiş	köyündeki	Hasan	Dede	zaviyesi	küçük	vakıflara	sahipti.	Ayrıca,	Fatih	Mehmed’in,	Şuca	
Abdal,	Derviş	Sinan,	Derviş	İsmail,	Derviş	Mustafa,	Ali	Küçük	ve	Kaygusuz	derviş	için	küçük	miktarda	
gelirleri	vakfettiği	görülüyor.	Şehinşah,	Eşref-zade	zaviyesi	için	bir	tarla	vakfederken,	Sultan	II.	Baye-
zid	ise	Kerdeme	köyü	yakınındaki	Hamza	Baba	zaviyesi	için	vakıflar	yaptı.

Son	olarak,	Emir	Buharî,	 III.	Murad	ve	Medine	vakıflarından	söz	etmeliyiz.	Manisa,	Güzelhisar,	
Gördük	ve	Demirci	kazalarına	bağlı	bazı	köy	ve	Yörükler,	Sultan	III.	Murad	vakfına	bağlıydılar.	Mani-
sa’ya	bağlı	Bahadırlar	köyünde,	Yahşili	köyünde,	Armağanlar	köyünde	vakıf	köylüler	vardı.	Ayrıca,	
Demirciler	Yörükleri	de	bu	vakfa	bağlıydı.	Güzelhisar	merkezde,	Subaşı,	Saitlü,	Eğri	Gölcük,	Kaba	
Ağaç,	Kilise,	Esirciler,	Giregir	ve	Uzun	Hasanlı	 köyler	 ile	Karacadağ	ve	Güzelhisar	Yörükleri	de	bu	
vakfa	bağlıydılar.	Gördük	kazasında	Kara	Kurd,	Ali	Fakihler,	Karaman,	Boğa	Deresi	köylerindeki	bazı	
kişiler	 ile	Kara	Haliller	cemaati	 ile	Alayundlu	Yörükleri	de	bu	vakfa	bağlıydılar.	Marmara’ya	bağlı	
Korkud	köyü	ile	Demirciye	bağlı	Karabegli	köyü	de	III.	Murad	evkafına	bağlıydı.	

Saruhan	İlinde	Emir	Buharî	vakfına	bağlı	olan	çok	sayıda	Müslüman	köylü	ve	Yörük	vardı.	Bilindi-
ği	gibi,	Emir	Buharî	(1443-1516),	Buhara’dan	Anadolu’ya	gelmiş	Nakşibendî	mutasavvıflarından	biriy-
di.	Fatih	Mehmed	döneminde	İstanbul’da	Nakşibendiliği	teşkilatlandırdı.	Kütahya	Simavlı	Abdullah-ı	
İlahî’ye	büyük	saygı	duydu.	Türbesi	İstanbul’da	Fatih	Camiinin	batısında	kendi	adıyla	anılan	camiin	
yanındadır.	75	Buharî	vakfına	bağlı	Yörük	cemaatleri	şunlardı:	Manisa	Beglici	Yörükleri,	Manisa	Mür-
seller	Yörükleri,	Menemen	Yörükleri,	Gördük	Cemaller	Yörükleri,	Yortan	köyü	Yörükleri,	Sarı	Gelin	ce-
maati,	Kara	Kocalar	Yörükleri,	Gedik	Aliler	cemaati,	Kulfallar	cemaati,	Dede	Balılar	cemaati,	Gökçe	
Ahmedler	cemaati,	Kayacık	Baltacı	Yörükleri,	Gördes	Yörükleri,	Demirci	Kökez	Yörükleri,	Uzuncalar	
cemaati	ve	Adala	Çomar	Yörükleri	ile	Kürke	Sığmazlar	Yörükleri.	Manisa	merkez	olmak	üzere	Yund	
Dağı,	Palamud,	Belen,	Menemen,	Karaca	Foça,	Güzelhisar,	Akhisar,	Gördük,	Marmara,	Kayacık,	
Gördes,	Demirci	ve	Adala	kaza	ve	nahiyelerine	bağlı	bir	çok	köyde	Emir	Buharî	evkafına	bağlı	ra-
iyyeti	bulmak	mümkündü.

74	 Nif	mahalelleri:	Cami,	İdris,	Cerenlik,	İlyasca,	Güvendik,	Başlamış,	Sulu	Pınar	(bazen:	Sovuk	Pınar),	Aytemür,	Müsel-
leman	ve	Gürbahçe,	TT	166,	s.327

75	 Cemal	Kurnaz-	Mustafa	Tatçı,	Emir Buharî,	Ankara	199,	2.	Baskı,	s.	4,	10
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Saruhan	sancağında	1577	yılında	Emir	Buharî	evkafına	bağlı	yerler	(Kaynak:	TD	566)

Merkez	ve	Köyler

Menemen

Karaca	Foça

Güzelhisar

Gördük

Akhisar

Merkez	ve	Köyler

Marmara

Gördes

Demirci
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Saruhan	İlinde,	Manisa	merkez	olmak	üzere,	Ilıca,	Yengi,	Akhisar,	Gördük,	Güzelhisar,	Kayacık,	
Demirci	ve	Adala’ya	bağlı	köylerde,	Medine	evkafına	bağlı	olan	köylülere	rastlanıyor.

Saruhan	sancağında	1577	yılında	Medine	evkafına	bağlı	olan	yerler	(Kaynak:	TD	566)

Yengi

Merkez	ve	Köyler
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LÜGATÇE

Ab:	su
Ab-ı barid:	soğuk	su
Abî:	su	yolcu
Abrizî:	su	işlerinden	dorumlu	kişi
Ağa-yı Yeniçeriyân:	Yeniçeriler	ağası
Ahurî:	ahırdan	sorumlu	görevli
Alef-i ester:	katırlar	için	yulaf
Al-i Abbas:	Abbasoğulları,	Abbasiler
Alu-yı siyah:	siyah	erik
Anbarî:	anbarcı
Asel:	bal
Asr:	İkindi	vakti
Aşirhân:	Kurandan	aşir	okuyan
Asiyab:	su	gücüyle	işleyen	hububat	değirmeni
Asiyab-ı sel:	sel	suyu	gücüyle	işleyen	değirmen
Aşşâb:	bitkilerden	ilaç	yapan	kişi
Atik:	azatlı	köle
Avarız:	bir	çeşit	vergi
Avarız-ı divaniyye:	bir	çeşit	vergi
Ayende ve revende:	gelip	gidenler,	yolcular,	müsafirler
Badıhevâ:	bir	çeşit	vergi
Bağât:	bağlar
Bağbân:	bağ	bekçisi,	deştivan
Bağçehâ:	bahçeler
Balamud:	palamud
Batnen bade batnin:	karından	karına,	nesilden	nesile
Bazar-ı debes ve buriya:	bir	çeşit	ot	ve	kamış	pazarı
Bazar-ı mive:	meyve	pazarı
Bazar-ı penbe:	pamuk	pazarı
Bazar-ı sabun:	sabun	pazarı
Benâm-ı:	…adına
Bennak:	bir	çeşit	vergi
Berây:	…	için
Berây-ı yuvaku-I ber-bam-ı mescid:	mescid	damının	
yuvaklanması,	sıkıştırılması	için
Berg-i dut:	dut	yaprağı
Bevvâb:	kapıcı
Bey’ etmek:	satmak
Beytülmal:	bir	çeşit	vergi	
Bezzazistanî:	bedestenci,	bedesteni	koruyan
Bint-i:	kızı
Buriya:	kamış
Çah:	Kuyu

Cemaat:	aşiret,	göçebe,	göçer,	Yörük
Çerağ/	çerak	yağı:	kandil	yağı
Cibayet:	cabilik,	vergi	toplama
Çift:	bir	çeşit	vergi
Cürm ü cinayet:	bir	çeşit	vergi
Dar-ı kurrâ:	Kuran	okunyanların	yeri
Debbağ:	tabakçı,	derici
Defter-i hakanî:	resmi	kayıtların	saklandığı	ofis
Dekakîn:	dükkanlar
Der yedd-i:	…	elinde
Deştbanî:	ekili	kırlık	alanların	korunmasıyla	ilgili	bir	vergi
Devrhanân:	Kuran	okuyarak	devir	yapanlar
Dırahthâ-yı zeytun:	zeytin	ağaçları
Dıraht-ı dut:	dut	ağacı
Dönüm:	bir	çeşit	arazi	ölçüsü,
Döşeme:	taşla	döşeli	yol
Duhter:	kızı
Ebnâ:	oğullar
Eczahanân:	Kuran’dan	cüz	okuyanlar
Edviye-kub:	devacı,	eczacı
Ehl-i berat:	berat	sahibi
Ehl-i mahalle:	mahalle	sakinleri,	halkı
Ehl-i matbah:	mutfak	görevlileri
Ehl-i takva:	takva	sahibi
Erz:	pirinç
Eşcâr-ı dut:	dut	ağaçları
Eşcâr-ı müsmire:	meyveli	ağaçlar
Evkâf:	Vakıflar
Evlek:	bir	çeşit	arazi	ölçüsü,
Fena-ı eytâm:	yetim	çocuklara	verilen	giysi
Ferraş:	temizlikçi
Fi sene:	senelik
Fi yevm:	günlük,	günde
Fülfül:	biber
Gendum-kub:	hububatın	kabuklarını	çıkarmakla	
görevli	kişi
Gulâm:	köle
Guşt:	et
Hakkü’l-karar:	araziyi	sulamakla	ilgili	bir	çeşit	vergi
Halife:	yazıcı
Handân-ı hatm:	hatim	duası	okuyan
Hanende:	Kuran	okuyan
Harac-ı bağât:	bağlara	ait	haraç	vergisi
Harac-ı cerime:	Bir	çeşit	vergi
Harac-ı kesim:	bir	çeşit	tarla	vergisi
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Harc-ı et’ime:	yemek	için	gerekli	malzemeler
Harc-ı sicill:	bir	çeşit	vergi
Havlı:	havlu,	hayat
Hayme:	çadır
Hime:	odun
Hınta:	buğday
Hizbhân:	Kurandan	hizb	okuyan
Hüffâz:	hafızlar
İhzariye:	bir	çeşit	vergi
İmamet:	imamlık
İ’şa:	akşam	vakti
Kaçğun:	bir	çeşit	vergi
Kal’-ı evâni:	bakır	kapların	kalaylanması
Kalay-gir:	kalaycı
Kanâdil-i minarehâ:	minarelere	ait	kandiller
Karye:	köy
Kase-şuy:	bulaşıkçı
Kav-ı siyah:	siyah	öküz
Kayyım:	bir	çeşit	görev
Kaza:	kadılık
Kehhâl:	göz	hekimi
Kelam-ı Kadîm:	Kuran-ı	Kerim
Kelamullah:	Kuran-ı	Kerim
Keşti:	gemi,	nehir	kayığı
Kilarî:	kilerci
Kile:	bir	çeşit	hububat	ölçüsü
Kıraat-ı aşır:	Kuran’dan	aşır	okuma
Kitabet:	katiplik
Kıyye:	bir	çeşit	ölçü	birimi
Kurb:	yakınında,	yanında
Kürekçi:	çeltik	arklarını	temizleyen	kişi
Kürsîhân:	kürsü	sahibi	olan
Leyle-i Berat:	berat	gecesi
Liva:	sancak
Maa biradereş:	onun	erkek	kardeşiyle	birlikte
Maa:	ile	beraber
Mahsul-I camus:	camızdan	alınan	ürün,	süt,	kaymak	vs.
Mahsul-i kav/ hasıl-I kavmiş:	öküzle	ilgili	bir	çeşit	vergi
Mahsul-i keşti:	nehir	kayığıyla	ilgili	bir	çeşit	vergi
Ma-i barid:	soğuk	su
Mal-ı gaib:	bir	çeşit	vergi
Mal-ı mefkud:	bir	çeşit	vergi
Mani’-i	nüfus:	bir	çeşit	güvenlik	görevlisi
Masru’:	saralı
Meremmetçi:	tamirat	yapan	kişi

Mevlüdhân:	Mevlüd	okuyan	kişi
Mezraa:	geçici	iskan	yeri,	tarım	yapılan	yer
Milh-i bahrî:	deniz	tuzu
Minhu:	daha	önce	zikredilenin	aynısı
Mirabân:	su	yolcular
Mu’tak:	azatlı	köle
Muallim:	hoca,	öğretmen
Muallim-i Kuran:	Kuran	öğretmeni
Muallim-i mekteb:	mektep	hocası,	öğretmen
Muameleye vermek:	faize	vermek
Muarrif:	bir	görevli,	camilerde	devlet	adamlarına	
klavuzluk	eden	kişi
Muber-i sürh:	kırmızı	biber
Mücerred:	bir	çeşit	vergi
Mudd:	hububat	ölçü	birimi
Mühürdâr:	mühürden	sorumlu	kişi
Mukataa:	bir	çeşit	kiralama
Mukataa-ı harım:	büyük	bahçeler	üzerine	konulmuş	
bir	çeşit	kira
Mülazım:	öğrenci
Murabaha:	fazie,	rıbha	verme
Müsebbih:	tesbih	çekmekle	görevli	kişi
Müslimât:	Müslümanlar
Müslimîn:	Müslümanlar
Mütevelli:	vakfı	idare	eden
Nakib-i guşt:	İmaretlerde	et	dağıtan	görevli
Nakib-i nan:	İmaretlerde	ekmek	dağıtan	görevli
Naktaî:	noktacı
Nan:	ekmek
Neccâr:	marangıoz
Nefer:	kişi,	adet
Nefs:	merkez
Nemek:	tuz
Nim:	bir	çeşit	vergi
Nısf:	yarısı,	yarımı
Nükud:	nakit,	paralar
Öşr-i alef:	yulaftan	aluınan	bir	çeşit	vergi
Öşr-i bağ:	üzüm	bağlarından	alınan	bir	çeşit	vergi
Öşr-i besatîn:	bostanlarla	ilgili	bir	çeşit	vergi
Öşr-i börülce:	börülce	ile	ilgili	bir	vergi
Öşr-i bostan:	yeşil	sebzelerden	alınan	bir	çeşit	vergi
Öşr-i burçak:	burçakta	alınan	bir	çeşit	vergi
Öşr-i çeltük:	kabuğu	ayıklanmamış	pirinçtebn	alınan	
bir	çeit	vergi
Öşr-i emrud:	armuddan	alınan	bir	çeşit	vergi
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Öşr-i hınta:	buğdaydan	alınan	bir	çeşit	vergi
Öşr-i incir:	incir	vergisi
Öşr-i kettan:	keten	vergisi
Öşr-i mazu:	mazıyla	ilgili	bir	çeşit	vergi
Öşr-i nohud:	nohuddan	alınan	bir	çeşit	vergi
Öşr-i penbe:	pamuktan	alınan	bir	çeşit	vergi
Öşr-i şair:	arpadan	alınan	bir	çeşit	vergi
Öşr-i sisam:	susam	vergisi
Öşr-i sumak:	sumakla	ilgili	bir	çeşit	vergi
Öşr-i zerdalu:	bir	çeşit	meyve	vergisi
Pak-kerden-i abriz:	pis	su	yollarını	temizleyen	kişi
Palanî:	palan	yapıp	satan	kişi
Piyaz:	soğan
Puhten-i taam:	yemek	pişirmek
Rakabe:	yönetim,	denetim,	kontrol
Reis:	1.Kaptan	2.	Baş	tabib
Reis-i tuzcuyân:	tuz	taşıyanların	başı
Resm-i ağıl:	bir	çeşit	vergi,	sürü	başına	alınıyor
Resm-i ağnâm:	koyunlardan	alınan	bir	çeşit	vergi
Resm-i arus:	evlilikle	ilgili	bir	çeşit	vergi
Resm-i asiyab:	Değirmen	vergisi
Resm-i dink:	bir	eşit	değirmen	olan	dink	vergisi
Resm-i duhan:	bir	çeşit	vergi
Resm-i iskele:	iskele	vergisi
Resm-i kendir:	bir	çeşit	vergi
Resm-i kışlak:	bir	çeşit	vergi
Resm-i kovan:	arı	kovanlarından	alınan	bir	çeşit	vergi
Resm-i otlak:	bir	çeşit	vergi
Resm-i reaya:	reaya	vergisi
Resm-i tapu-yı zemin:	bir	çeşit	vergi
Resm-i yurt:	bir	çeşit	vergi
Resm-i zemin:	tarla,	arazi	vergisi
Revgan-ı çerağ:	çerağ	yağı
Revgan-ı sade:	sade	yağ
Revgan-ı zeyt:	zeytinyağı
Rıbh:	faiz
Şair:	arpa
Şakird-i kehhal:	göz	hekimi	yardımcısı
Şakird-i tabbah:	aşçı	yardımcısı
Sakka:	su	taşıyan	kişi
Salahân:	sala	okuyan
Salyane-i erz:	pirinç	salyanesi
Salyan-i milh:	tuz	salyanesi
Şehr:	ay
Şem-i asel:	balmumu

Şem-i berat:	berat	gecesi	için	kandil	yağı
Şerbetî:	şerbet	yapan	kişi
Ser-gurebâ:	komutan,	asker
Serhâne:	başhâne,	sakatatların	satıldığı	yer
Şerifzâde:	şerifoğlu
Ser-mahfil:	Sultan	camilerinde	mahfilden	sorumlu	
kişilerin	başı
Ser-şarabdarân:	bir	çeşit	görevli,	baş	şarabcı
Sipahi-i ma’zul:	azledilmiş	sipahi
Sipahizâde:	sipahi	oğlu
Sıracî:	kandil	yağını	yakan,	geceleri	mekanı	aydınlatan
Sirken:	bir	çeşit	ot
Su sığırı:	camız
Sülüs:	1/3
Sülüsan:	2/3
Sumak:	bir	çeşit	bitki,	baharat
Taam-ı Mevlüd:	Mevlüd	yemeği
Tabbah:	aşçı
Tabib-i sani:	ikinci	tabib,	baş	tabib	yardımcısı
Takarr-ı erz:	çeltik	kabuğunu	çıkaran,	pirinci	ayıkla-
yan	görevli
Te’zin:	ezan	okuma
Tecdîd-i evanî:	bakır	kapların	yenilenmesi,	tamir	
edilmesi
Tekâlif-i örfiyye:	örfi	vergiler
Termim:	tamir	etmek,onarmak
Tesbihhân:	tesbih	çeken	kişi
Türbedâr:	türbe	bekleyen	görevli
Tuzcu:	Tuzladan	başka	yerlere	tuz	taşıyan	kişi
Utekâ:	azatlılar,	atikler
Vakf-ı kadîm:	kuruluş	tarihi	bilinmeyen	eski	vakıf
Vakıyye:	okka,	ölçü	birimi
Vekil-i harç:	bir	çeşit	görevli
Veled-i:	oğlu
Yava:	bir	çeşit	vergi
Yay ayları:	yaz	ayları
Yevm-i Aşura:	aşure	günü
Yevmî:	günlük
Yörükân:	Yörükler
Zağfiran:	safran
Zaviye:	küçük	tekke
Zemin:	yer,	arsa
Zevayid-horân:	yiyiciler,	vakfa	bağlı	olarak	hayatını	
devam	ettirenler
Zevle:	bir	çeşit	arazi	ölçü	birimi
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ABSTRACT

Defter-i Evkaf-i Liva-i Saruhan	(The	Ottoman	Survey	book	for	the	Islamic	foundations	by	the	en-
dowment	trust	fund	in	the	sub-division	of	Sarukhan	of	the	Ottoman	Empire)	is	an	unique	Ottoman	
manuscript	which	was	written	in	Ottoman	Turkish	and	Arabic	between	the	years	of	1575-1577.	The	
manuscript	is	currently	kept	at	the	archives	of	General	Directorate	of	Land	Registry	and	Cadastre	
(Tapu	ve	Kadastro	Arşivi)	Ankara,	Turkey,	in	the	number	of	544.

It	was	prepared	by	the	Ottoman	clerk,	under	the	waqf	superintendent	rule	between	the	years	
of	1575-1577.	

In	1577,	the	manuscript	was	presented	to	the	Sublime	Port	of	Istanbul.	In	the	same	year,	Murad	
III,	the	Ottoman	Sultan,	accepted	this	manuscript	as	a	legal	document	for	the	waqf application	for	
the	sub-division	of	Sarukhan.

Now,	we	for	the	first	time	publish	a	facsimile	and	transcription	of	manuscript	in	Latin	script.	

We	state	that	this	survey	is	valuable	for	the	history	of	the	sub-division	of	Sarukhan,	which	was	a	
great	Ottoman	sub-province	in	the	Western	Anatolia,	and	also	for	the	history	of	Muslim	philanthro-
pists	at	the	end	of	sixteenth	century	of	the	Ottoman	Anatolia.	

We	learned	from	this	survey	that	many	rich	and	modest	Muslim	men	and	women	have	been	
founded	waqf more	than	two	thousands	in	the	Sarukhan	region.	The	Ottoman	clerk	entered	a	few	
deeds	of	trust	of	pious	foundations	and	its	summaries	in	the	survey.	In	addition,	in	this	survey,	we	
can	find	a	major	Muslim	donors	who	had	been	set	up	a	pious	foundation	and	their	families	in	the	
Sarukhan	region.	Expecially,	Saruhanoghullari,	one	of	the	famous	Turcoman	families	of	Sarukhan	
region,	before	Ottoman	administarion,	devoted	their	property	to	many	waqfs.

Turcoman	rulers	of	Sarukhan	gave	a	tax	privileges	to	akhis,	a	powerful	Islamic	fraternity	orga-
nization,	and	supported	them	at	the	end	of	the	thriteenth	century.	After	the	sub-division	has	been	
passed	to	the	Ottoman	rule,	during	the	time	of	Chelebi	Mehmed,	all	Ottoman	Sultans,	including	
Murad	II,	Mehmed	the	Conqueror,	Bayezid	II,	Selim	II,	Suleiman	the	Magnificent,	Selim	III	and	Murad	
III,	they	had	confirmed	that	all	waqf	applications	were	made	by	Sarukhanoghullari.	They	also	de-
voted	to	a	pious	foundation	their	properties	for	Islamic	works	in	the	Sarukhan	region.	Some	famous	
Ottoman	figures	of	fourteenth	century	from	the	Sarukhan	region,	Balaban	Pasha,	Hos	Kadem	Pa-
sha,	Kasim	Pasha,	Saru	Ahmed	Pasha,	Zaganoz	Pasha,	Ivaz	Pasha,	Mesih	Pasha,	Ali	Bei	from	Timur-
tash	Oghullari	were	well	known	for	their	charitable	acts.

In	1523,	a	great	and	a	rich	waqf	in	the	name	of	Hafsa	Sultan,	mother	of	the	Suleiman	Magnifi-
cent,	was	founded	at	the	center	of	Manisa.	This	foundation	has	got	a	hospital	at	the	centre	of	the	
Ottoman	Manisa.
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FOTOĞRAFLAR

Harita: On altıncı yüzyılda Saruhan sancağı

Resim 1: Hafsa Sultan camii (Manisa)
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Resim 2: Çaşnigir Camii kitabesi (Manisa)

Resim 3: Ayni Ali Camii (Manisa)
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Resim 4: İvaz Paşa Camii kitabesi (Manisa)

Resim 5: Kasım Paşa türbesi kitabesi (Menemen)
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Resim 6: Çaşnigir Camii (Manisa)
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Resim 7: İvaz Paşa Camii (Manisa)
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Resim 8: Hatuniye Camii (Manisa)
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Resim 9: Kasım Paşa Türbesi (Menemen)
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Resim 10: Hafsa Sultan Camii (Manisa)

Resim 11: Hatuniye Camii kitabesi (Manisa)
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METİN (LATİN HARFLERİ İLE)

DEFTER-İ EVKÂF LİVÂ-İ SARUHAN
ESKİ NO: 236

YENİ NO: 544
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(Aa)
FİHRİST-İ KAZÂHÂ-İ LİVÂ-İ SARUHAN

Kazâ-i Mağnisa 1
Kazâ-i Menemen 30
Kazâ-i Güzelhisar 48
Kazâ-i Akhisar 50
Kazâ-i Gördük 64
Kazâ-i Marmara 69
Kazâ-i Kayacık
Kazâ-i Gördüs 81
Kazâ-i Demirci 86
Kazâ-i Adala 101
Kazâ-i Ilıca
Kazâ-i Nif
Reâyâ-i Müteferrika-i Evkâf-ı Medine-i Münevvere şerrefehallahu teâlâ 127
Reâyâ-i Müteferrika-i Evkâf-ı Hazret-i Emirü’l-Buharî aleyhi’r-rahmete 129
Reâyâ-i Müteferrika-i Evkâf-ı Sultan Murad aleyhi’r-rahmete ve’l gufrân 148

(Ab) (Boş)
(Ba)

Murad Şah bin Selim Şah Han muzaffer daima (tuğra)

(Bb)
DEFTER-İ EVKÂF VE EMLÂK-I LİVÂ-İ SARUHAN teslim şud be-Dergâh-ı Âli fi sene 98476

KAZÂ-İ MAĞNİSA TÂBİ’-İ LİVÂ-İ SARUHAN

1.Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Danişmend Halil der Nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Hayreddin beg ser-şarabdârân-ı Alem Şah beg 5000 hâsıl fi sene 500 dört nefer kimesne 
Cuma gecesi tesbih duralar deyu şart olunmuş ber mûceb-i defter-i atik

Vakf-ı Hayreddin beg 10000 hâsıl fi sene 1000 zikr olan hâsıla mahalle-i mezbure imamı ve Çaşnigir 
Mescidi imamı ve Gökbaşlu imamı her biri birer cüz’ tilâvet edüb beraber üleşeler deyu mukayyed 
der defter-i atik 

Vakf-ı dükkân-ı Bazarbaşı der- çarşu-i Nalbandân 1 bâb icâre fi sene 144 be-cihet-i imam 

Vakf-ı Saraç Seydi iki bâb dükkân der civar-ı mescid-i mahalle-i mezbure hâsıl an-icâre fi sene 120 
be-cihet-i ezan

Vakf-ı Hacı Yusuf ser-habbazân furun-ı habbâz harab olmağın 500 akçeye bey’ olunub murâbaha 
verülüb murâbahasına imam mutasarrıf imiş 

Vakf-ı hoca-i merhûm Sultan Süleyman han tâbe serâhu 800 rıbhı mahalle-i mezbure çeşmesi ter-
mimine harc olunurmuş

76 1576-1577
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Vakf-ı Ali Fakih 500 hâsıl fi sene 50 be-cihet-i termim-i çeşme-i mahalle-i mezbure

Vakf-ı Sinan Habeşci 500 hâsıl 50 be-cihet-i şem’-i berât

Vakf-ı Sefer an-zemin-i dükkân harab ki Kassab-zâde Ali Çelebi hanesine mülhakdır fi sene 10 be-ci-
het-i revgan-ı şem’

Vakf-ı Mahmud beg berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 5000

Vakf-ı Veli Polad 1000 Hâsıl 100 be-cihet-i imam

Vakf-ı Saraç Seydi 500 Hâsıl 50 be-cihet-i imam

Vakf-ı Dükkân-ı Aişe hatun der çarşu-i tabbahîn Börekçi dükkânı demekle marufdur 1 bâb icâre fi 
sene 120 be-cihet-i imam

Vakf-ı Şahdane hatun 500 hâsıl fi sene 50 imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

(1A) 
Vakf-ı Gülşehrî hatun han 500 hâsıl 50 be-cihet-i termim-i çeşme-i mahalle-i mezbure

Vakf-ı Hanife hatun 500 hâsıl fi sene 50 be-cihet-i termim çeşme-i mahalle-i mezbure 

Vakf-ı Sirkeci hatun 500 hâsıl 50 be-cihet-i şem’-i berât

Vakf-ı Bint-i Yahya 200 hâsıl 20 be-cihet-i revgan-ı şem’

Vakf-ı Mekteb-i Sinan Çavuş ki Duzeni? Güzel demekle ma’rufdur der mahalle-i Danişmend Halil

Asl-ı mal 43000 hâsıl 4300

Minhâ 
be-cihet-i muallim fi yevm 3 fi sene 1080 
be-cihet-i mütevelli fi sene 400 
be-cihet-i halife fi yevm 1,5 fi sene 540 
be-cihet-i eczahanân 6 nefer fi yevm 6 fi sene 2160 
be-cihet-i buriya fi sene 50 
be-cihet-i hedm fi sene 20 
be-cihet-i rakabe fi sene 50

2. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i İmad der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 9700 hâsıl fi sene 970
 
Minhâ 
be-cihet-i imam fi sene 700 
be-cihet-i müezzin fi sene 120 
be-cihet-i berât fi sene 50 
be-cihet-i rakabe fi sene 100
Vakf-ı bağçe-i Hacı beg 1 kıta hâsıl fi sene 450 
be-cihet-i imam zikr olan bağçe civarında iki dükkân bina olunmuş icâre fi sene 25

Vakf dıraht-ı dut hâsıl fi sene 6 be-cihet-i şem’

Vakf-ı bağ ki Nifli bağı demekle ma’rufdur hâsıl fi sene 100 be-cihet-i imam
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3. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Kasım Paşa der nefs-i Mağnisa
An-hammâm-ı Çelebi fi sene 6000 be-cihet-i imam ve müezzin ve kayyım ve revgan-ı şem’ ve buri-
ya-i mescid-i merkum der nefs-i Mağnisa ve câmi’ der Saâdet ve câmi’-i diğer der Edincik

Vakf-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 2000 hâsıl 200

Vakf-ı Selçuk hatun 2000 hâsıl 200 be-cihet-i imam ve kayyım

(1B)
4. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Davud Fakih der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Umur bin Hacı Bayram

Dekâkîn iki bâb harab olmağın 300 akçeye bey‘ olunub muameleye verilmiş 
Dıraht-ı dut hâsıl fi sene 20
Dekâkîn 4 bâb

Minhâ
3 bâb der mahalle-i mezbure yeri harab olmuş icâre beher şehr 4 fi sene 96
1 bâb der Bazarcı Köy harab olmağın 130 akçeye bey’ olunub muameleye verilmiş hâlâ maa mua-
mele 200 

Vakf-ı dekâkîn-i Hacı Bayram der mahalle-i mezbure 3 bâb hâlâ harab olmağın 600 akçeye bey’ 
olunmuş

Vakf-ı dıraht-ı dut der muhavvata-ı mescid-i mezbur hâsıl fi sene 14

Vakf-ı Şah Bula hatun 1000 Hâsıl 100

Vakf-ı Elif hatun 700 Hâsıl 70

Vakf-ı Rabia hatun 800 Hâsıl 80

Vakf-ı Hüsnü hatun 500 Hâsıl 50

Yekun-ı hâsıl fi sene 500

be-cihet-i imam ve müezzin der Kubbe Mescid ve mütevelli-i dekâkîn-i Hacı Bayram

Vakf-ı Mahmud çavuş 1400 rıbhına imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Eskici Hamza 200 rıbhı mescidin şem’ine harc oluna rıbhına imam yılda iki defa hatm-ı Kelâmu-
lah ede rıbhı mescidin şem’ine harc oluna

Vakf-ı Hasan bin Umur ruhuna Cuma gecelerinde müezzin sure-i Tebârek tilâvet ede

Vakf-ı Kemal berây-ı avârız mahalle-i mezbure 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Abdi berây-ı avârız mahalle-i mezbure 800 hâsıl 80

Vakf-ı Süleyman bin Ali berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 200 hâsıl 20

Vakf-ı Azize hatun 100 rıbhına cuma gecelerinden imam sûre-i Tebarek tilâvet ede

Vakf-ı Şâhî hatun 200 rıbhı mescidin hasırına verilir
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Vakf-ı Fatıma hatun 500 rıbhı mescidin çerağı yağına sarf olunub ziyade gelenine müezzin mutasar-
rıf imiş
Vakf-ı mekteb-i Ahmed Çelebi ibn-i Palamud der mahalle-i Davud Fakih
 
Asl-ı mal 34500 Hâsıl 3450

Minhâ 
be-cihet-i muallim fi sene 1000 
be-cihet-i halife fi sene 800 
be-cihet-i rakabe fi sene 50 
be-cihet-i buriya fi sene 50 
be-cihet-i hedm fi sene 50

(2A)
be-cihet-i imam-ı mescid-i Mahmud Çelebi fi sene 500 
be-cihet-i fena-i eytâm der mekteb-i mezbur fi sene 200 
be-cihet-i mütevelli fi sene 500 
be-cihet-i Küçük Çeşme der mahalle-i Yenice fi sene 50
 
be-cihet-i Köprü der râh-ı bazar-ı Kara Köy der vadi-i Ak Baldır berây-ı rakabe 50 fi sene 

be-cihet-i avârız-ı mahalle-i Karahisarlu ve Hacı İvaz Paşa ve mahalle-i Dere Hammâm ve Attar Ece 
fi sene 200

5. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Bektaş der nefs-i Mağnisa bâni-i mescid Hüseyin
Vakf-ı Hüseyin bâni-i mescid

asiyâb-ı sel der boğaz-ı Menemen 7 bâb hâsıl an-icâre fi sene 660 

Minhâ
cihet-i imamet fi sene 240 
cihet-i te’zin fi sene 120

Vakf-ı dekâkîn-i sâhib-i mescid der Bazar-ı Büzürg 4 bâb halâ 3 bâb imiş hâsıl fi sene 144
 
be-cihet-i imam ve müezzin

Vakf-ı Hacı Sinan 2000 hâsıl fi sene 200 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Sinan 1000 hâsıl fi sene 100 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı Hacı Sinan 1000 hâsıl fi sene 100
 
be-cihet-i kayyım 50 
be-cihet-i revgan-ı çerağ ve buriya

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât ki sahibleri na-malumdur

be-cihet-i imam hâsıl 1200 
be-cihet-i imam 5000 hâsıl 500 
def’a be-cihet-i imam 250 hâsıl 25 
def’a be-cihet-i imam 200 hâsıl 20 
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be-cihet-i müezzin 1000 hâsıl 100 
be-cihet-i şem’-i mescid 500 hâsıl 50 
be-cihet-i buriya-i mescid 150 hâsıl 15 
be-cihet-i avârız 2000 hâsıl 200

(2 B )
6. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Nâzi der nefs-i Mağnisa 
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 8000 Hâsıl 800

Minhâ
be-cihet-i imam fi sene 600 
be-cihet-i müezzin fi sene 120 
be-cihet-i tamir ve sâir harc-ı lâzıme fi sene 80

Vakf-ı Mahmud bin Abdullah 2000 Hâsıl 200

Minhâ 
be-cihet-i imam fi sene 60 Tebareke suresin okumak meşrutdur 
be-cihet-i imam fi sene 100 sure-i Yasin tilâvet ede
berây-ı şem’-i berât fi sene 40

Vakf-ı Mehmed Çelebi Nifli-zâde 1000 hâsıl 100 berây-ı avârız

Vakf-ı Arabacı Memi 1000 hâsıl 100
 
be-cihet-i taâm 50 
be-cihet-i mâ-i bârid fi sene 50

Vakf-ı Erdoğdu 400 hâsıl 40 be-cihet-i taâm

Vakf-ı Çaşnigir Ferhad beg berây-ı kıraat-ı ecza-i Kelâm-ı Kadîm der mahalle-i mezbure 8000 hâsıl 
800

Minhâ 
be-cihet-i mütevelli fi sene 200

Vakf-ı Uzun Hasan an- karye-i Bazerganlu 500 Hâsıl 50 berây-ı şem’-i mescid-i mezbur

7. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Tatar Şihabeddin Çengioğlu Mahallesi demekle marufdur
Vakf-ı Baş Eri an icâre-i dekâkîn fi şehr 43 fi sene 516 be-cihet-i imam

Vakf-ı Baş Eri an zemin-i dekâkîn kıt’a 6 hâsıl an- icâre-i fi şehr 18 fi sene 216 be-cihet müezzin

Vakf-ı Hacı Kasım eş-şehir be-Çengî-zâde 10000 hâsıl 1000

Minhâ
be-cihet-i imam 200 günde bir cüz’ tilâvet ede 
be-cihet-i müezzin 200 günde bir cüz’ tilâvet ede 
be-cihet-i cüz’ hanan neferen 7 fi sene 400 günde bir cüz’ tilâvet ederler 
be-cihet-i tevliyet fi sene 100 
be-cihet-i rakabe-i mescid ve rakabe-i çeşme der nezd-i mescid fi sene 100
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(3A)
8. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Bölücek der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 10000 Hâsıl 1000 ruhları içün imam yılda on defa hatm-i Kelâmullah 
ede
 
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 2000 hâsıl 200 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı veled-i Babuccu Veli 200 hâsıl 20 berây-ı şem’-i mescid

Vakıf kuyu der mahalle-i Bölücek ki İshak Kuyusu demekle marufdur

Vakf-ı Divane Sefer 500 hâsıl 50 berây-ı dilü? ve meremmât

Vakf-ı Mehmed bin Hacı Hızır 500 hâsıl 50 berây-ı meremmât ve resm

Vakf-ı sahib-i hayr-ı diğer 500 hâsıl 50
 
Vakf-ı Kılıç beg berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 1000 hâsıl 100

9. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Çapraz-ı Kebir der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı dekâkîn der Çay Bazar 3 bâb hâsıl an icâre fi sene 150
 
be-cihet-i imam 50 
be-cihet-i müezzin 50 
be-cihet-i buriya ve rakabe 50

Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’-i mescid 700 hâsıl 70

Vakf-ı Müslimîn-i sahibü’l-hayrât 7000 hâsıl 700
 
be-cihet-i imam 550 
be-cihet-i müezzin 150

10. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Çapraz-ı Sagir der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Saru Yazıcı bâni-i mescid-i mezbur on bir oda vakf eylemiş harâb olmağın 2000 akçeye bey‘ 
olunub muameleye verilmiş hâsıl ani’l- muâmele 200 sülüsânına imam sülüsüne müezzin mutasarrı-
flar imiş
 
Vakf-ı Hamza beg 2000 Hâsıl 200 imam mutasarrıf olub günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Kemal atik-i Hacı Süleyman 2000 hâsıl 200 müezzin yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Nasuh binYusuf 500 Hâsıl 50 mahalle-i mezbureye sovuk su getürdile

Vakf-ı müezzin Sofu 400 Hâsıl 40 be-cihet-i şem’-i mescid

Vakf-ı müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 1000 hâsıl 100 be-cihet-i imam

Vakf-ı sahib-i hayr-ı diğer 500 hâsıl 50 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı bint-i Umreli 2500 hâsıl 250 200 akçesine imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah tilâvet ede elli 
akçesine mahalle-i mezbureye sovuk su getirdüle
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(3B)
11. Evkâf-ı Mescid-i İbrahim Çelebi der nefs-i Mağnisa
Hadika der yaylak-ı Susen-i dıraz tâbi’-i Mağnisa hâsıl fi sene 3000
Hadika der nefs-i Mağnisa der-kurb-i mescid-i İbrahim Çelebi el-merkum hâsıl fi sene 1500
an-mahsul-i mahzen der İzmir 15 bâb hâsıl an-icâre fi sene 4000
an-mahsul-i bağ der-kazâ-i İzmir der karye-i Esen fi sene 24000
an-mahsul-i bağ-ı diğer der kazâ-i İzmir der karye-i Yar fi sene 9000
an-mahsul-i bağ-ı diğer der kazâ-i İzmir karye-i Mesavlı fi sene 5000
Yekun 46500

Minhâ el-masraf
be-cihet-i tilâvet-i ecza-i şerife 3 kıta fi yevm 30 
be-cihet-i imamet fi yevm 4 
be-cihet-i te’zin fi yevm 3 
be-cihet-i kayyım fi yevm 2 
be-cihet-i muallim-i mekteb fi yevm 2 
be-cihet-i halife fi yevm 1,5 
be-cihet-i tevliyet fi yevm 15 
be-cihet-i müderris fi yevm 20 
be-cihet-i talebe fi yevm 6 
be-cihet-i kitabet 2 nefer fi yevm 6 
be-cihet-i cibâyet 4 nefer fi yevm 15 
be-cihet-i meremmetçi fi yevm 2 
be-cihet-i bağbân fi yevm 3 
be-cihet-i harc -ı bağât ve bağçehâ 7110

12. Evkâf-ı Mescid-i Gurhâne
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 5500
 
berây-ı imam 1800 hâsıl 550
berây-ı müezzin 500 hâsıl 180
berây-ı averden-i âb-ı bârid hâsıl 50

Vakf-ı Valnacı İsa 2000 hâsıl 200 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı İsa el-mezbur 1000 hâsıl 100 berây-ı müezzin

Vakf-ı Umreli 1000 hâsıl 100
 
be-cihet-i averde-i âb 50
be-cihet-i şem’-i berât 50 

Vakf-ı mezbur 1600 hâsıl 130 be-cihet-i ezan

Vakf-ı Gülcihan hatun 1000 hâsıl 100 imam ve müezzin iki hatm tilâvet edeler

Vakf-ı Haydar Çelebi 10000 hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 10000 berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure

Vakf-ı Haydar Çelebi 44000 hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 4400

Minhâ
be-cihet-i eczahanân on nefer fi sene 3000 
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be-cihet-i tevliyet fi sene 400 
be-cihet-i câbi fi sene 200 
be-cihet-i fena-i eytâm fi sene 70

(4 A)
be-cihet-i meremmât-ı çeşme-i kazrân fi sene 100 
be-cihet-i sakka berây-ı âverden-i âb-ı bârid 100 
be-cihet-i noktacı fi sene 100

13. Evkâf-ı Mahalle-i Yar Hasanlar der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 900 Hâsıl 90

Vakf-ı Hatunca 1100 Hâsıl 110

Minhâ
be-cihet-i meremmât-ı Davud Kuyusu 70 
be-cihet-i avârız-ı mahalle-i mezbure 40

14. Evkâf-ı Mahalle-i Karaköy der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 32732 hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 3273

Minhâ
be-cihet-i imam fi sene 2150 
be-cihet-i müezzin fi sene 650 
be-cihet-i kayyım fi sene 220 
be-cihet-i şem’ fi sene 60
an bahâ-i zemin-i dekâkîn 2 bâb 700 hâsıl 70 
be-cihet-i imam 35 
be-cihet-i şem’ ve buriya 35

Vakf-ı Osman ağa 13000 hâsıl ani’l-murâbaha 1300

Minhâ
be-cihet-i eczahanân neferen 2 yevm fi yevm 1 fi sene 720 
be-cihet-i mütevelli fi sene 280 
be-cihet-i handân-ı hatm fi sene 200 
be-cihet-i keşiden-i âb fi sene 100

Vakf-ı Güllun hatun berây-ı mecra-i çeşme-i hatun-ı mezbure der mahalle-i Kara Köy ve çeşme-i 
diğer der mahalle-i Narlıca 

Dekâkîn der bazar-ı mahalle-i Kara Köy harâb olmağın bey’ olunmuş hâlâ bin beş yüz akçesi var 
murâbahaya verilir

Bağçe-i Muy-zade der-mahalle-i Hacı İvaz Paşa maa eşcâr-ı müsmire hâsıl an- icâre fi sene 700

dıraht-ı dut der mahalle-i Hisar 3 aded fi sene 35

(4 B)
Hammâm der mahalle-i Dere fi sene 6000
Mine’l-zalike’l-hammâm 
be-cihet-i eczahanân 8 nefer fi yevm 8 
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be-cihet-i türbedâr fi yevm 2 
be-cihet-i kâtib fi yevm 1 
be-cihet-i nâzır fi yevm 1 
be-cihet-i rakabe 6 
be-cihet-i mütevelli fi yevm 2

Vakf-ı Hacı İbrahim berây-ı muallimhâne der mahalle-i Kara Köy der kurb-i mescid-i Hacı Mehmed 
bin Yahya

Dink-i erz der karye-i Gürleye der nehr-i Gürleye hâsıl fi 6 şehr 530

Asiyâb der karye-i Gürleye 1 bâb fi 6 şehr hâsıl 36

Nakdiyye 20000 der yedd-i mütevelli Hacı Mustafa an evlâd-ı Hacı İbrahim el- mezbur 18 fi 11 ber 
mûceb-i şart-ı vâkıf hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 2000
Yekun-i hâsıl 2890

Minhâ
cihet-i muallim fi yevm 3 
cihet-i halife fi şehr 40 
cihet-i mütevelli fi yevm 2 
be-cihet-i buriya ve hime der Zemistan fi sene 100 
be-cihet-i rakabe 400 
be-cihet-i resm-i dink ve asiyâb 90

Vakf-ı Tüfenkci Yusuf berây-ı Baba Kuyusu der nezd- mahalle-i Kara Köy
Dükkân der mahalle-i mezbure ki harâb olub yeri Benlü Mustafa nam kimesne evine ilhak olmuş 
ber vech-i maktu’ fi sene 20 ve zikr olan kuyunun kurbünde bir dönüm mikdarı yer yılda mukataaya 
verilir deyu mukayyed der defter-i atik 10

13. Evkâf-ı Mahalle-i Gökbaşlu der Mağnisa
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 15000 hâsıl 1500
 
be-cihet-i müezzin berây-ı handan-i hatm-ı Kelâmullah fi sene 150 bakisinin her yüz akçesine imam 
yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet ede deyu meşrut

Vakf-ı Kerim bin Muhyiddin 600 hâsıl 60 berây-ı âverden-i âb-ı bârid der Çarşu

Vakf-ı Mescid-i Ayn Ali Baba der Mağnisa

Vakf-ı Kemal atik-i Şeyh 500 hâsıl 50 be-cihet-i imam
 
Vakf-ı Mübarek Arab 200 hâsıl 20 be-cihet-i revgan-ı çerağ

Vakf-ı Şeyhdane hatun 100 hâsıl 100 be-cihet-i imam

(5 A)
14. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Nişancı der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı muallimhâne-i Taceddin halife der mahalle-i mezbure
 
Dekâkîn 22 bâb fi şehr 172 be-icâre-i muhtelife fi sene 2064
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Minhâ
be-cihet-i muallim fi sene 1440 
be-cihet-i mütevelli fi sene 360 baki kalan rakaBege sarf oluna

Vakf-ı sahibü’l-mescid Odun Bazarında 9 bâb dükkân icâresinden hâsıl olandan sülüsân cihet ima-
met ve sülüs cihet müezzin deyu mukayyed der defter-i atik

15. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Deveciler
Vakf-ı müslimîn-i sâhibü’l-hayrât 9800 hâsıl 980

Minhâ
be-cihet-i imam fi sene 460 
be-cihet-i müezzin fi sene 100 
be-cihet-i avârız-ı mahalle-i mezbure fi sene 370 
be-cihet-i ma-i bârid fi sene 50

Vakf-ı Musa Çelebi an-zemin-i dükkân 1 bâb der bazar-ı zeytun harâb olmağın dört yüz akçeye 
bey’ olunub murâbahaya verilmiş hâsıl ani’l-murâbaha 40 be-cihet-i imam

Vakf-ı Yusuf bin Kaya an zemin-i dükkân 1 bab harâb olmağın bin akçeye bey’ olunub murâbaha-
ya verilmiş hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 100 
be-cihet-i rakabe-i mescid-i mahalle-i mezbure

16. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Karahisarlu der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Mehmed sahibü’l-mescid 200 hâsıl 20 berây-ı müezzin

Vakf-ı Sinan subaşı 3000 hâsıl 300 imam her gün bir cüz’ Kelâm-ı Kadîm tilâvet ede

Vakf-ı Kasım bin Sırmakeş 2750 hâsıl 275 imam yılda bir Kelâm-ı Kadîm hatm ede

Vakf-ı Armağan 1700 hâsıl 170 imam yılda bir Kelâm-ı Kadîm tilâvet ede
 
Vakf-ı Turgud 500 hâsıl 50 berây-ı müezzin

Vakf-ı Hacı Ramazan ve gayruhu eşcâr-ı dut 3 kıta hâsıl fi sene 80 berây-ı müezzin

Vakf-ı Kuyumcu dıraht-ı dut 1 kıta hâsıl fi sene 30 be-cihet-i revgan-ı çerağ

Vakf an-zemin-i dükkân 2 bâb der yedd-i Hacı Hüseyin ki hanesine ilhak eylemiş mukataa-i sene-i 
muayenesi müezzine meşrut

(5B )
Vakf-ı zemin der-yedd-i Hatun Muhsine fi sene 10 berây-ı müezzin

Vakf-ı bint-i Tomşak 1000 hâsıl 100 imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Gülbahar hatun 3000 hâsıl 300 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Devlet 2500 hâsıl 250 imam yılda bir hatm-ı Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Şeyhdâne hatun 1000 hâsıl 150 be-cihet-i müezzin 
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17. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Attar Ece hâlâ câmidir der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Seyyid Ali Çelebi bin Hoca Lutfi 4000 hâsıl 400
 
be-cihet-i imam 660 her asrdan sonra aşır okuya deyu meşrutdur 
be-cihet-i mütevelli 40

Vakf-ı Abdurrahman bin Güllü-zâde 2000 hâsıl 200 imam her işadan sonra aşır okuya

Vakf-ı Eskici Mustafa 500 hâsıl 50 imam yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Kolancı Mustafa 1000 hâsıl 100 imam ve müezzin yılda birer hatm-i Kelâmullah tilâvet edeler

Vakf-ı Ferhad Ağa ser bevvâbîn-i Sultan Korkud 4000 hâsıl 400 müezzin günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Satılmış 1000 hâsıl 100 müezzin yılda iki defa hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Derzi İlyas 500 hâsıl 50 müezzin yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Hıdır Balı 250 hâsıl 25 be-cihet-i buriya

Vakf-ı Köse Cüllah 600 hâsıl 60 imam yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Sofu Ali 1000 hâsıl 100 imam yılda iki defa hatm-ı Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Abdi an karye-i Eğri 3000 hâsıl 300 hatib olan günde bir cüz’ Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Abdi bin Camus 500 hâsıl 50 be-cihet-i revgan-ı çerağ

Vakf-ı Kassab Saruca 500 hâsıl 50 be-cihet-i revgan-ı çerağ

Vakf-ı Gülnar hatun 1000 hâsıl 100 imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Şeyhbula hatun 150 hâsıl 15 be-cihet-i buriya mukataa-i zemin-i dükkân-ı bazar nezd-i Mah-
keme fi sene 120 be-cihet-i hatib
 
Vakf-ı Sitti hatun 500 hâsıl fi sene 50 imam yılda bir kerre Kelâmullah hatm ede

Vakf- Fatma hatun 500 hâsıl 50 müezzin yılda bir kerre Kelâm-ı Kadîm tilâvet ede

Vakf-ı Attar Ece sahibü’l-mescid der bazar-ı Kara Köy

Dükkân-ı başhane 1 bâb fi sene 360 be-cihet-i imam
Dükkân-ı börekçi fi sene 60 be-cihet-i imam
Dükkân-ı kassab 1 bâb fi sene 120 be-cihet-i imam ve müezzin
Dükkân 2 bâb fi sene 120 be-cihet-i müezzin
Dükkân 1 bâb fi sene 72 be-cihet-i imam 
Dükkân 2 bâb fi sene 96 be-cihet-i muarrif 
Dükkân 1 bâb fi sene 48 be-cihet-i müezzin
Dükkân 1 bâb fi sene 48 be-cihet hatib
Dükkân 3 bâb fi sene 110 be-cihet-i kayyım

(6 A )
Zemin-i dükkân ki harâb olub yeri Buruncukcu karıya verilub evine ilhak eylemiş ber vech-i maktu’ 
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fi sene 24 be-cihet-i imam
 
Mukataa-i zemin-i dükkân ki harâb olub Buruncukcu Hacı Ali ma’mur etmiş fi sene 24 
be-cihet-i imam ve müezzin

Mukataa-i zemin-i dükkân der-yedd-i Hüdaverdi ki kendü mamur eylemiş fi sene 20 be-cihet-i kayyım
 
Dükkân-ı kassab ve vakf-ı Mustafa bin Hacı Ahmed 1 bâb fi sene 48 be-cihet-i rakabe-i câmi’

Dıraht-ı dut 2 kıt’a ve vakf-ı Hacı Habire hatun der hane-i Aziz hatun hâsıl 10 
be-cihet-i revgan-ı çerağ

Dükkân der Bazar-ı büzurg 1 bâb fi sene 120 be-cihet-i imam 48 be-cihet müezzin 72

Dükkân der nezd-i harratân 1 bâb fi sene 50 be-cihet-i müezzin

Mukataa-i zemin-i dükkân 5 bâb fi sene 120 be-cihet-i mütevelli

Vakf-ı Bevvâb Göle 450 hâsıl 45 müezzin yılda bir kerre hatm-ı Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Nasuh 400 hâsıl 40 be-cihet-i rakabe

Vakf-ı hatun-ı Turası 300 hâsıl 30 imam yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

18. Evkâf-ı Mahalle-i Surnazan der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Sofu Mukbil Rumelili 400 hâsıl 40 be-cihet-i imam

Vakf-ı Sofu Mukbil el-mezbur 400 hâsıl 40 be-cihet-i revgan-ı çerağ

Vakf-ı Zekeriyya 200 hâsıl 20 be-cihet-i revgan-ı çerağ

Vakf-ı İne Alisi 50 hâsıl 5 be-cihet-i revgan-ı çerağ

Vakf-ı Hadice hatun an-bahâ-i bağ 350 hâsıl 35 be-cihet-i imam

Vakf-ı Hüsnü hatun bint-i Hacı Ali 1000 hâsıl 100 be-cihet-i imam

19. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Debbağlar der nefs-i Mağnisa 
Vakf-ı sahibü’l-mescid 1000 hâsıl 100 berây-ı müezzin an-bahâ-i dükkân ki berây-ı rakabe nihâde 
end harâbe müteveccih olmağın kadı ma’rifetiyle dokuz yüz akçeye bey’ olunmuş hâsıl ani’l-murâ-
baha fi sene 90

Vakf-ı sahibü’l-hayr 500 hâsıl 50 be-cihet-i hatm-i Kelâm-ı Kadîm

(6 B)
Vakf-ı Hacı Yahya 1000 hâsıl 100 iki kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet oluna

Vakf-ı Memi veled-i o 1000 hâsıl 100 iki defa hatm-i Kelâmullah tilâvet oluna
 
Vakf-ı Musa beg kâtib-i hassa
 
asiyâb 1 bâb harâb olmağın marifet-i kadıyla 1000 akçeye bey’ olunmuş hâsıl ani’l-murâbaha 100 
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be-cihet-i hatm-i Kelâm-ı Kadîm

Vakf-ı Kemal veled-i Nasuh 500 hâsıl 50 yılda bir hatm-i Kelâm-ı Kadîm tilâvet oluna

Vakf-ı Balı veled-i Müezzin 500 hâsıl 50 yılda iki hatm-i Kelâmullah tilâvet oluna
dıraht-ı dut vakf-ı Hasan veled-i Hacı Ahmed 7 kıta hâsıl fi sene 30 be-cihet-i hatm-i Kelâm-ı Kadîm

Dıraht vakf-ı Hacı Bahşayış 2 kıta hâsıl 20 berây-ı şem’-i berât

Eşcâr-ı zeytun vakf-ı Paşa Bula 20 kıta hâsıl fi sene 50 iki defa Kelâm-ı Kadîm tilâvet oluna

Vakf-ı Hüsnü hatun 500 hâsıl 50 iki defa kelâm-ı Kadîm tilâvet oluna

Vakf-ı Hadice hatun 200 hâsıl 20 be-cihet-i hatm-i Kelâm-ı Kadîm

Vakf-ı Şeyhdane hatun 200 hâsıl 20 be-cihet-i hatm-i Kelâm-ı Kadîm
 
Dıraht-ı dut vakf-ı Hadice hatun 1 kıta hâsıl fi sene 50 be-cihet-i revgan-ı çerağ
Vakf-ı Hacı Veli debbağ bâni-i mescid 6000 hâsıl 600
 
Minhâ
cihet-i imamet 500 
cihet-i tevliyet 50 
cihet-i şem’ ve buriya 50

Ve sâbıka sahib-i mescid üç bin akçe vakf edüb ve sahib-i hayrât dört bin beş yüz akçe vakf edüb 
ki cümle yedi bin beş yüz olub mütevelli tasarrufunda zâyi’ olub sonradan mukırr olub iki bin beş yüz 
akçesi alınmış bâki beş bin akçesi mütevelli Ahi veled-i Ahi Yakub zimmetinde deyu mukayyed der 
defter-i atik

20. Evkâf-Mescid-i Mahalle-i Sakalar der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Hoca Bahşayış veled-i Kuyumcu 2000 hâsıl 200

Vakf-ı Kılıçcı Veli 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Nalband Hamza 1000 hâsıl 100 

Vakf-ı Ali kârbanî 2000 hâsıl 200

Vakf-ı Hacı Armağan 1000 hâsıl 100 be-cihet-i handân-ı Tebârek ve Yasin der vakt-i subh ve zuhr

Vakf-ı Saraç Ahmed bin İskender 900 hâsıl 90 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı Birader-i Pabuşcu Muhammedî 100 hâsıl 10 be-cihet-i revgan

Vakf-ı Elif hatun 600 hâsıl 60 dekâkîn 2 bâb der nezd-i Mescid-i Sakkalar vakf-ı Ahi Seydi Ahmed 
icâre fi sene 132

Vakf-ı Nefise hatun zevce-i Nalband Hamza 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Mahdume hatun 1000 hâsıl 100
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Vakf-ı Dilaram hatun 600 hâsıl 60 

Vakf-ı Aişe hatun 500 hâsıl 50 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâm-ı Kadîm ede
Yekun-ı hâsıl an nakd ve gayruhu 1302

Minhâ
cihet-i imamet 920 
cihet-i müezzin 222 
be-cihet-i revgan-ı çerağ 10 
be-cihet-i handan-ı Tebarek ve sure-i Yasin der subh ve zuhr 100

(7 A)
21. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Seydi Hoca der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Davud bani-i mescid 13000 hâsıl 1300
 
ve asiyâb 1 bâb der karye-i Gürleye benâm-ı Derzi Ali hâsıl 500 cihet-i imamet li-tevliyet be-zabt-ı 
imamet
 
ve 3 bâb dekâkîn zemininden ki Çömlekçiyân kurbündedir harâb olub münasafaya verilmiş fi sene 75

Vakf-ı Ahmed Çelebi veled-i Seydi hoca 10000 hâsıl 1000

Vakf-ı Paşa Melek hatun (bint-i) Seydi hoca 5000 Hâsıl 500

Yekun ani’l-murâbaha ve gayruhu 3375

Ve zikr olan akçeden elli bin akçesine bezzazistan kurbünde altı bâb dükkânı Mağnisa Çelebisi 
Mehmed Çelebi bey’ etmiş imiş şimdiki halde vakfa tasarruf olunur deyu mukayyed der defter-i atik 
hâsıl 300

Minhâ hums 
be-cihet-i tevliyet gayri ez ve asiyâb ve zemin-i dükkân 460 
cihet-i imamet an asiyâb-ı ve gayrı 860 
cihet-i müezzin 240 
be-cihet-i revgan-ı çerağ ve buriya 100 
be-cihet-i eczahanân 5 nefer her nefer günde bir cüz’ tilâvet eder beher cüz’ han fi sene 200 fi sene 
1000 
be-cihet-i rakabe fi sene 140

22. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Dere Hammâm der nefs-i Mağnisa bâni-i Mescid Hacı Şeyh
Vakf-ı Ferhad ağa 6000 hâsıl 600

Minhâ 
cihet-i imam 250 günde bir cüz’ okuya 
cihet-i müezzin 200 günde bir cüz’ okuya 
cihet-i mütevelli 150 

Vakf-ı Kasım Simkeş 3000 hâsıl 300
 
be-cihet-i imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Lutfi 500 hâsıl 50 be-cihet-i müezzin 
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Vakf-ı Nefise hatun 2000 hâsıl 200
 
be-cihet-i imam 100 yılda iki defa hatm-i Kelâm-ı Kadîm ede 
be-cihet-i müezzin 40 
be-cihet-i revgan-ı şem’ ve buriya 60 

Vakf-ı Fatıma hatun zevce-i Kasım Simkeş 800 hâsıl 80 imam yılda bir kerre Kelâm-ı Kadîm hatm ede

Vakf-ı Hacı Bula 400 hâsıl 40 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâm-ı Kadîm ede

Vakf-ı Hürrem Şad hatun 1000 hâsıl 100
 
be-cihet-i imam 80 yılda iki hatm okuya 
be-cihet-i müezzin 20

Vakf-ı muallimhâne-i Muslihiddin bin Hacı Lutfi der mahalle-i Dere Hammâm 25000 hâsıl 2500
 
Minhâ
cihet-i muallim fi sene 1000 
cihet-i halife fi sene 500 
cihet-i mütevelli fi sene 400 
cihet-i cüzhân fi sene 500 her gün iki cüz’ okuya 
be-cihet-i hasır ve hime-i muallimhâne ve ferraş 100 def’a 1000 hâsıl 100 
be-cihet-i termim-i çeşme-i Küçük der mahalle-i Yenice

Vakf-ı zaviye-i Burak der nefs-i Mağnisa der mahalle-i Dere Hammâm der tasarruf-ı Muhyiddin ber 
vech-i meşihat altı pare yerdir takriben iki çiftlikdir ber vech-i vakfiyyet tasarruf olunurmuş deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâsıl 720

(7 B )
23. Evkâf-ı Mescid-i Nasırlu der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Kâtib Mustafa 1000 hâsıl 100 imam yılda iki defa Kelâm-ı Kadîm hatm ede

Vakf-ı Kâzir Ramazan 1000 hâsıl 100 imam yılda iki defa Kelâm-ı Kadîm hatm ede

Vakf-ı Ramazan-ı mezbur 700 hâsıl 70 

be-cihet-i müezzin 70 
be-cihet-i revgan-ı çerağ 20 ve mezbur Ramazan mahalle-i mezburede bir hane vakf edüb harâbe 
müteveccih olmağın satılub altmış akçe icâreye verilüb rakabe ile imama verilürmüş ve zemin-i 
dükkân ki harab olmağın mukataaya verilüb ademisi evine ilhak olmuş mukataa fi sene 10 berây-ı 
müezzin 

Vakf-ı Ramazan el-mezbur dekâkîn 2 bâb harab olmağın yeri battaldır der havlı-i Sarac Hüseyin der 
mahalle-i mezbure ve zemin-i dükkân der yedd-i Selime hatun fi sene 15 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı Tirelü Mustafa 1000 hâsıl 100 imam iki defa hatm-ı Kelâm Kadîm okuya

Vakf-ı Abdi Kassam an zemin-i dükkân fi sene 15 berây-ı müezzin

Vakf-ı Küçük Şâhî 1000 hâsıl 100 imam iki defa hatm-i Kelâm-ı Kadîm okuya
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Vakf-ı Hatun-ı Alem beg ser-gurebâ 200 hâsıl 20 berây-ı buriya-ı mescid

Vakf-ı Şâhî bint-i Abdullah 200 hâsıl 20 berây-ı rakabe 

24. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Narlıca der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Fürsî bin Mehmed 6500 hâsıl 650
 
Minhâ 
be-cihet-i imamet 300 
be-cihet-i tevliyet 300 
be-cihet-i revgan-ı çerağ 30 
be-cihet-i buriya 20

Vakf-ı Bustan bin Kulfal 500 hâsıl 50 berây-ı rakabe

Vakf-ı Hacı Dur Ali 200 hâsıl 20 berây-ı imam

Vakf-ı Turahan 200 hâsıl 20 berây-ı imam

Vakf-ı Hafsa hatun 100 hâsıl 10 berây-ı revgan-ı çerağ 

25. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i İsa Fakih der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Müslimîn-i sahibü’l-hayr 1300 hâsıl 130
 
Minhâ 
cihet-i imam 60 
cihet-i müezzin 50 
cihet-i revgan-ı çerağ 20

Vakf-ı Şirmerd beg 1000 hâsıl 100 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Ali 500 hâsıl 50 imam iki defa hatm-i Kelâm-ı Kadîm okuya

Vakf-ı Bülbül hatun 1300 hâsıl 130
 
Minhâ
cihet-i imam 65 
cihet-i müezzin 33 
harc-ı et’ime der leyâli-i şerife 32

Vakf Kara Mümin demekle marufdur iki hane bir çardak bir havlı mahalle-i mezbure imamı Yahya 
Fakih bin Mehmede vakf-ı evlâdlık üzere vakf edüb eline hüccet-i şer’iyye vermiş tasarrufundadır 
deyu mukayyed der defter-i atik

Vakf-ı Kalem Arab kendinin mülk evini ki mahalle-i mezburededir vakf etdikden sonra kadı marifeti-
yle bey‘ olunmuş an-bahâ-i hâne 115 hâsıl ani’l-murâbaha 15 berây-ı rakabe-i mescid

(8 A) 
26. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Hüccac der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı sahibü’l-mescid 500 berây-ı müezzin

Vakf-ı Mustafa sipahi 450 hâsıl 45 imam iki hatm-i Kelâm-ı Kadîm okuya
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Vakf-ı Hacı Alaaddin bin Arslan 500 hâsıl 50 imam bir hatm-i Kelâm-ı Kadîm okuya

Vakf-ı Sofu Sinan 400 hâsıl 40 imam bir hatm-i Kelâm-ı Kadîm okuya 

Vakf-ı Muhyiddin veled-i Uzun Ali mezkur bir bâb dükkân vakf edüb harâb olmağın yeri yüz akçeye 
bey’ olunub murâbahaya verilmiş fi sene hâsıl 10 evvelde imam bir hatm okur imiş ba’dehu bazı 
mahalde ruhiçün kıraat-ı Kelâmullah edüb dua eder

Vakf-ı Hasan gulam-ı Hüccac 1000 hâsıl 100 imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf Hüccac Bağçesi civarında iki kıta dut ağacı hâsıl 40 imam yılda iki hatm-i Kelâm-ı Kadîm okuya
 
Vakf be-cihet-i meremmât-ı çeşme-i mahalle-i Hacı Alaaddin 500 hâsıl 50

Vakf-ı Fatma hatun 1000 hâsıl 100 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Şahdane hatun 250 hâsıl 25 

Vakf-ı hatun-ı Küçük İlyas 250 hâsıl 25 imam olan bu iki hatun ruhlariçün yılda bir hatm-i Kelâmullah 
tilâvet ede.

Vakf-ı Selçuk kızı 500 Hâsıl 50 imam yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

27. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Recai der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı zemin ki sahib-i mescid vakfıdır Demirci Mustafa evine mülhakdır mukataa fi sene 50 berây-ı 
revgan-ı şem’

Vakf-ı Ahmed Çelebi 6000 hâsıl 600

Minhâ
be-cihet-i imam 200 
be-cihet-i müezzin 150 
be-cihet-i mütevelli 150 
be-cihet-i leyâli-i berât 50 
be-cihet-i rakabe-i müstahdem 50
Vakf an-cemâat-i mahalle-i mezbure 5000 Hâsıl 500

Minhâ
be-cihet-i imam 250 
be-cihet-i müezzin 100 
be-cihet-i rakabe 100 
be-cihet-i mütevelli 50

Vakf-ı Muhyiddin 1000 hâsıl 100
 
be-cihet-i imam 50 
be-cihet-i müezzin 50

Vakf-ı Hacı Armağan dekâkîn 2 bâb dükkân-ı börekci 1 bâb icâre 120 imam yılda beş hatm-i 
Kelâmullah okuya dükkân-ı saraç 1 bâb icâre 100 

Vakf-ı İvaz an-bahâ-i hâne 500 hâsıl 50 berây-ı imam

Vakf-ı hane-i zemin-i İsa Balı mukataa fi sene 10 berây-ı revgan-ı şem’
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Vakf-ı Memi bin Dayı 500 hâsıl 50 mâh-ı Recebde bir kerre taâm bişüb ve Berâta sarf olur

zemin vakf-ı Hacı İmam 1 kıta mukataa fi sene 50 berây-ı revgan-ı şem’
Vakf-ı Şirmerd 1500 hâsıl 150 berây-ı imam 

(8 B)
Vakf-ı Muğni hatun 1000 hâsıl 100 üç mescide yılda bir kerre taâm içün sarf oluna ve mescid recâtı-
na ve mescid yavileri birer berât vere

Vakf-ı Selçuk hatun 3000 hâsıl 300
 
Minhâ 
be-cihet-i imam 200 
be-cihet-i merammât-ı hâne 50 
be-cihet-i revgan-ı şem’ 50 

Vakf-ı Nur hatun 600 Hâsıl 60 imam yılda iki defa hatm-i Kelâm-ı Kadîm tilâvet ede

Vakf-ı Memi bin Dayı berây-ı muallimhâne der mahalle-i mezbure

Nakd 3500 berây-ı bina-i muallimhâne-i mezbure defa 8000 hâsıl 800 be-cihet-i muallim
 
def’a nakd 2000 hâsıl 200 
be-cihet-i halife def’a nakd 3000 hâsıl 300 muallim yılda on defa hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Memi el-mezbur 1000 hâsıl 100 be-cihet-i rakabe
Vakf-ı Memi el-mezbur 1000 hâsıl 100 saraçlarda ve takyacılarda su sebil edeler

Vakf-ı sahibü’l-hayr 1000 hâsıl 100
 
be-cihet-i Hacı Abdi el-mütevelli madem ki hayatdadır mütevelli ola

Vakf-ı Memi el-mezbur 1000 Hâsıl 100 be-cihet-i muallim
 
Vakf-ı Mehdi hatun 2000 hâsıl 200 nısfı muallim nısf-ı aheri halife
 
Yekun-ı nükûd gayri ez akçe-i bina-i muallimhâne 19000 hâsıl 1900

Vakf-ı Hacı Muhyiddin debbağ be-cihet-i mescid der Bazar-ı büzürg der nezd-i Bezzazistan ve kâr-
bansaray der karye-i Konurculu fi sebilillah ve musluk der nezd-i mescid

Dekâkîn 2 bâb maa asiyâb-ı palamud fi sene 500
 
ve Begt 1 bâb icâre maa dükkân
 
dekâkîn der bazar-ı pabuçcuyân 3 bâb hâsıl 360
 
nakdiyye 2000 hâsıl 200 yekun 106
 
ve mezbur Hacı Muhyiddin kendünün evlerini ki Hacı İvaz Paşa mahallesindendir cümlesi ve hizmet-
kârların olduğu evlerini vakf eylemişdir
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Minhâ
cihet-i imam 200 
cihet-i müezzin 150 
cihet-i mütevelli 150 ve şurûtdur ki mütevelli aslâh evlâd ola 
be-cihet-i kıraat-ı aşır beher yevm fi sene 200 imama meşrutdur 
be-cihet-i ferraş-ı kerbansaray ve bevvab 50 
be-cihet-i musluk dört sigek sovuk su getireler yay aylarında 100 
be-cihet-i rakabe-i dekâkîn ve kerbansaray ve mescid 210

28. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Zindan der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı zemin sahib-i mescid ki zımmiler ev bina edüb icâre verirlerimiş fi sene 100

be-cihet-i imam

Vakf-ı zemin ki be-cihet-i hammâm nihade end fi yevm nim be-cihet-i imam
 
Vakf-ı ehl-i mahalle-i mezbure dıraht-ı dut 4 kıta hâsıl fi sene 100 berây-ı imam

(9 A)
29. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Gözsüzler nam-ı diğer Kirişci Umur der Mağnisa
Vakf-ı Kuyumcu Cafer 30000 hâsıl 3000 sekiz cüz’ kıraat oluna birin imam birin müezzin kıraat ede 
bakisini muhal olanlar kıraat edüb her cüz’ hana üçer yüz akçe verile baki kalan altı yüz akçeyi her 
kim mütevelli olursa mutasarrıf ola deyu meşrutdır

Vakf-ı Muytab Hacı 2000 Hâsıl 200 imam yevmî bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Ece Halife 100 hâsıl 10 berây-ı buriya-i mescid-i mezbur 

Vakf-ı Bergamalu Hamza nakd 500 ve dükkân bir bâb yekun-ı hâsıl 98 imam yevmî bir cüz’ tilâvet 
ede

Vakf-ı Hacı Halil dekâkîn 3 bâb fi şehr 5 fi sene 180 imam iki günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Sevindik 2000 hâsıl 200 berây-ı müezzin

Vakf-ı Turgud 1000 hâsıl 100 mescide sovuk su gele

Vakf-ı sahibü’l-hayr 1000 hâsıl 100 imam üç defa Kelâm-ı Kadîm okuya

Vakf-ı Kitabî-zâde kızı 2000 hâsıl 200 imam yevmî bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Şâhi hatun 1000 hâsıl 100 imam üç defa hatm-i Kelâm-ı Kadîm ede

Vakf-ı Paşaca hatun 1000 hâsıl 100 berây-ı müezzin

Vakf-ı Hadice hatun 1000 hâsıl 100 be-cihet-i müezzin

 
Vakf-ı Saniye hatun 400 hâsıl 40 be-cihet-i revgan-ı şem’

Vakf-ı Dingci hatunu 200 hâsıl 20 be-cihet-i rakabe
 
Vakf-ı Köse İmam hatunu 300 hâsıl 30 berây-ı revgan-ı şem’
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30. Evkâf-ı Mescid-i Yaviler Nam-ı Diğer Bezci İne Begi der Mağnisa
Vakf-ı Siyah 2700 hâsıl 270 berây-ı imam

Vakf-ı Hızır 500 hâsıl 50 berây-ı termim
 
Vakf-ı Nebi 300 hâsıl 30 berây-ı revgan-ı çerağ

31. Evkâf-ı Mescid-i Hacı İlyas der Mağnisa
Vakf- ı Bahşı Çelebi ibn-i Hacı İlyas 8500 hâsıl 850

Minhâ
cihet-i imam 400 günde iki cüz’ tilâvet ede 
cihet-i müezzin 200 
cihet-i tevliyet 50 
be-cihet-i rakabe 150

Vakf-ı Hacı İlyas bağçe der mahalle-i mezbure 1 kıta icâre fi sene 130 
be-cihet-i termim-i çeşme-i Hacı İlyas

(9 B)
32. Evkâf-ı Câmi’-i Sinan Beg el-Merhûm Ser-zevvakîn-i merhûm Sultan Mustafa tabe serahu der 
Mağnisa

Dükkân bir hane der Bazar-ı Büzürg der nezd-i tabbâhîn 1 bâb fi yevm 2 fi sene 720

be-cihet-i imam dükkân-ı tabbâhân der Bazar-ı Büzürg 2 bâb fi yevm 1 fi sene 360 

be-cihet-i müezzin dekâkîn der Bazar-ı Büzürg der nezd-i câmi’-i mezbur 10 bâb fi şehr 102 fi sene 
1224

Asiyâb der nehr-i Sarma 1 bâb hâsıl 1000
Yekun-ı hâsıl fi sene 3304

Minhâ
cihet-i imamet fi yevm 2 fi sene 720 
cihet-i hitâbet fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i müezzin fi yevm 2 fi sene 720 
cihet-i muarrif fi şehr 20 fi sene 240 
cihet-i kayyım fi şehr 10 fi sene 120 
cihet-i tevliyet fi yevm 1,5 fi sene 540 
be-cihet-i çerağ ve buriya 130 
be-cihet-i rakabe 400

33. Evkâf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât be-câmi’ü’l-mezbur 
Vakf-ı Yusuf veled-i Eskici Nasuh 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Mustafa veled-i Eminlik 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Hasan Çelebi veled-i Sinan beg 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Valacı İsa 2000 hâsıl 200



70

Vakf-ı İsa el-mezbur 1000 hâsıl 100 berây-ı berât

Zemin-i dükkân-ı Hacı Ali kıncı 2 bâb halâ mamur olmuş fi şehr 15 fi sene 180

Vakf-ı Mahmud veled-i Kıncı Hacı Ali 2000 hâsıl 200 beher yevm ba›de’l-asr bir aşr-ı Kelâmulah tilâvet 
oluna 

Vakf-ı Üveys Çelebi 3000 hâsıl 300 Cuma günü iki nefer hafız Kelâmullah kıraat edeler

Vakf-ı Veli külah-duz 1000 hâsıl 100 müezzin günde bir cüz’ Kelâm-ı Kadîm okuya

Vakf-ı valide-i Baba Kara 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Şâhî hatun 1000 hâsıl 100 imam bu zikr olan akçeler güzelce mutasarrıf olub günde dört cüz’ 
Kelâmullah tilâvet ede

Nefs-i Mağnisa’da Zindan mahallesinde Ahi Hüseyin zaviyesi demekle maruf zaviyeye Derviş Ali 
nam kimesne ber vech-i meşihat berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıf olmuş ve zikr olan zaviye Saruhanoğ-
lu vakfıdır deyu mukayyed der defter-i atik

Asiyâb der karye-i Gürleye Uç Begi demekle marufdur

Zemin 1 kıt’a 100 dönüm ve Müslüman77 Bozköyünde yetmiş dönüm mikdarı yer vardır hâsıl 1380

(10 A)
34. Evkâf-ı Zaviye-i Ayn Ali Baba Sultan el-Merhûm
Asiyâb der nehr-i Nif 3 bâb der hane-i vahid hâsıl 1200

Bâğât kıta 4 hâsıl 800 halâ bağlar harab olmağın yerleri ziraat olunurmuş

Zemin-i ziraat der kurb-i karye-i Horos 3 dönüm hâsıl 100

Asiyâb-ı dink der yedd-i Yoros der nezd-i karye-i mezbure icâre beher sene 60
Ve zaviye-i mezburenin padişah-ı âlem-penah kıbelinden yılda 3 şinik milhi vardır aherden kimesne 
dahl etmeyub dervişân mutasarrıf olmak üzere kayd olundu

Çiftlik-i Bahşayış der karye-i Kör Köy tâbi’-i Yengi mezbur çiftliği Saruhanoğlu vakf-ı âmm eylemiş 
merhûm Ayn Ali Baba zaviyesinin evkâfı olmayub merhûm Sultan Bayezid Han tâbe serahu zikr olan 
çiftliği merkum zaviyeye tayin edüb zaviye-i mezbureye şeyh olanlar mutasarrıf ola deyu hükm-i 
hümâyûn-ı sadaka buyurmuşlar hâlâ zaviye-i mezbureye şeyh olan Ahmed berât-ı hümâyûn ile 
mutasarrıfdır hâsıl 600

Çiftlik-i Nusret der karye-i Biçerlü mezbur çiftliği Saruhanoğlu vakf edüb tasarruf olunurmuş selâtîn-i 
maziyye hükmüyle zaviye-i mezbure şeyhine tayin olunmuş mutasarrıf olub ayende ve revendeye 
hizmet edeler deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 200

35. Evkâf-ı Zaviye-i Şeyh İlyas der nefs-i Mağnisa 
Sâbıka Şeyh İlyas evlâdından hoca tasarruf edüb mezbur müteveffa olub kızının oğlu Şeyh İlyas mu-
tasarrıf olmuş ol dahi fevt olub haric evlâddan aher kimesneye verilub mutasarrıf olmuş halâ mezbur 
şeyh İlyas evlâdından Mehmed nam tasarruf eder tarih-i berât sene 978

77 Müselleman da okunabilir.
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Der kurb-i Kara Oğlanlu bir çiftlik yerdir hâsıl

Der kurb-i Çatal Kilise sekiz dönüm yerdir dört 
dönümüne bağ dikilmiş ve dört dönümü mez-
ra’dır hâsıl 60

Asiyâb-ı sel der nehr-i Ak Baldır 1 bâb hâsıl 250

Der kurb-i Gurg der nâhiyye-i Menemen bir çift-
lik yerdir hâsıl 240
Yekun 850

(10 B) 
36. Evkâf-ı Merhûm İshak Beg veled-i Saruhan
Karye-i Kara Oğlanlu tâbi’-i Mağnisa vakf-ı mer-
hûm İshak Beg veled-i Saruhan
Cafer halife veled-i İlyas imam ve hatib
Ali veled-i o m
İbrahim birader-i o m 
Mustafa veled-i İlyas k der İslambol 
Mehmed veled-i Yusuf ç 
İbrahim veled-i o m 
Yusuf birader-i o m 
Nasuh veled-i Yusuf k 
Yusuf veled-i o m 
Ali veled-i Yusuf k 
Hüseyin veled-i İlyas k der karye-i Seyfe 
Hamza veled-i Ibrahim ç 
Mustafa birader-i o m
Abdullah atik-i İnsan k
Mustafa veled-i Yusuf nim 
Yusuf veled-i o m 
Burak birader-i o m 
Nasuh birader-i diğer m
Süleyman veled-i Mustafa nim
Hacı Balı veled-i o m 
Hasan birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m
Halil veled-i Mustafa k
Ahmed veled-i o m
Hüseyin veled-i Emlüddin nim
Hasan birader-i o m
Mehmed birader-i diğer m 
Nebi veled-i Mustafa k Eğinlü 
Mustafa veled-i o m 
Nasuh birader-i o m 
Abdülkerim veled-i Seydi Balı nim 
Seydi Ahmed veled-i o m 
Hüseyin veled-i İne Hoca nim 
Hasan veled-i o m 
Veli birader-i o m 
Ramazan veled-i İne Hoca k 

Sefer veled-i o m nim 
Yunus birader-i o nim 
Musa veled-i Hamza nim 
Balı veled-i o k 
Mustafa veled-i Murad nim 
Abdullah veled-i o m 
Halil veled-i Hacı nim 
Ibrahim veled-i o m
Mehmed veled-i Hacı m 
Hasan veled-i Satı m 
Ali veled-i Halil k 
Veli birader-i o m 
Ahmed veled-i Ali k 
Hasan veled-i Mehmed k 
Hüseyin birader o k
Mehmed veled-i o m 
Pirî veled-i Nasuh m
Halil veled-i Ibrahim k 
Seferşah veled-i Ömer k der karye-i Harmanlı tâ-
bi’-i Kite
Nebi veled-i Hıdır k 
Ömer birader-i o k 
Nasuh birader-i diğer m 
Yusuf veled-i Mahmud k der İnegöl 
Mehmed birader-i o m der karye-i Mirak 
Balı veled-i Yusuf k
Yusuf veled-i o m 
Nasuh veled-i Hamza k der karye-i Hacı Haliller 
Kulu Balı veled-i Mehmed k der karye-i Semirlü 
Mehmed veled-i Mustafa k der İnegöl 
Pir Ahmed veled-i o k 
Bustan birader-i o k
Mehmed veled-i Pir Ahmed k 
Ahmed veled-i o m 
Mustafa veled-i Durak k der karye-i Kargucak 
tabi’-i Adala 
Hamza veled-i Mehmed k
Mehmed veled-i o m
Nasuh birader-i o m 
Hüseyin birader-i o m 
Mustafa veled-i Mehmed k 
Süleyman veled-i Davud k 

(11 A)
Dursun veled-i Hamza m 
Hızır veled-i Hamza k 
Mustafa veled-i o m 
Ahmed veled-i o m 
Memi veled-i Halil m
Bereket atik-i Halil k
Ali veled-i Süleyman k der Mağnisa
Hüseyin veled-i Ali k der karye-i Hamza Beglü 
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Ali veled-i o m 
Hamza birader-i o m
Hasan veled-i Ali k der m 
Bekir veled-i o m 
Hâsıl 
çift 2 resm 66
nim 11 resm 181
bennak 44 resm 408
mücerred 41 resm 446
öşr-i hınta 8 mudd öşr 3840
öşr-i şa’ir 8 mudd öşr 2240
öşr-i alef keyl 1 öşr 7
öşr-i burçak keyl 10 öşr 140
öşr-i nohud keyl 1 öşr 24
öşr-i penbe kıyye 4 öşr 160
öşr-i bostan 10 
öşr-i bağ ve emrud 10 
öşr-i bağât 455 
öşr-i çeltük ki nehr-i Gürzüban altı yılda bir düşer 
50 
resm-i zemin 644 
resm-i kovan 40
yekun 8731

Karye-i Erdemişlü tâbi’-i Mağnisa vakf-ı İshak 
Beg veled-i Saruhan
Ahmed veled-i Mahmud nim imam 
Hızır veled-i Yusuf ç 
Mehmed veled-i o m 
Pir Ali veled-i Hamza ç 
Hamza veled-i Hasan ç 
Süleyman veled-i Hacı Ali nim virüle 
İmirze veled-i o k 
Mahmud birader-i o m 
Hızır birader-i diğer m 
Bustan veled-i Hacı Ali nim 
Durmuş veled-i o m
Satı birader-i o m 
Dur Ali veled-i Karaca nim der karye-i Dündar 
Ali veled-i o m
Yusuf veled-i o nim 
Hamza birader-i o m 
Kasım atik-i Ahmed nim 
Süleyman veled-i o m 
Eyvan veled-i Oruç nim 
Turgud veled-i o k 
Hasan birader-i o k 
Ali veled-i o m 
Satı veled-i Eyvan nim 
Mustafa veled-i o m 
Durası veled-i Hamza k 
Turahan birader-i o k 

Hüseyin birader-i diğer m 
Mahmud veled-i Hasan k 
Mustafa veled-i o m 
Hasan veled-i Seydi nim 
Mustafa veled-i Nebi k 
Balı birader-i o k der karye-i Ormancılar
Muhammedî birader-i diğer m der m 
Muhammedî veled-i Mahmud k 
İlyas veled-i o m 
Resul veled-i Yusuf k
Nasuh veled-i o m 
Mustafa veled-i Musa k 
Musa veled-i o m 
Hızır birader-i o m 
Osman birader-i diğer m 
Ali birader-i diğer m 
Ahmed birader-i İnsan m 
Hamza veled-i Hızır m 
Murad veled-i Mustafa k 
Durmuş veled-i o m
Ramazan veled-i Bekir k 
Durmuş veled-i o m 
Yunus birader-i o m 

(11 B)
Veli veled-i Mehmed k 
Hüseyin veled-i o k
Ömer birader-i o k 
Arslan diğer k
Osman birader-i İnsan k 
Mustafa birader-i İdris k 
Mehmed veled-i o m 
Mahmud veled-i Halil m 
Mühim veled-i Nebi m
Mahmud veled-i Hasan k

Hâsıl 
çift 3 resm 99
nim 9 resm 148
zevle 1 resm 8
bennak 21 resm 252
mücerred 26 resm 56 
öşr-i hınta 2 mudd öşr 960
öşr-i şa’ir 1 mudd 5 keyl öşr 350
öşr-i nohud 1 keyl öşr 24
öşr-i burçak 2 keyl öşr 28
öşr-i bağât 86
öşr-i penbe 5 kıyye öşr 20
resm-i kovan 4
deştbani 10
resm-i zemin 48
Yekun 2187
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Karye-i Kırcalu tâbi’-i Mağnisa Vakf-ı İshak Beg 
veled-i Saruhan
Burhan veled-i Hasan
Ali Fakih veled-i o İmam
Hızır birader-i o m
Ahmed birader-i diğer m
Osman birader-i diğer m
Musa birader-i İnsan m
Veli veled-i Hüseyin nim
Hasan veled-i o m
İsa Balı birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m
Mahmud veled-i Hüseyin nim
Mehmed veled-i o m
Mustafa birader-i o m
Hamza birader-i diğer m
Enbiya veled-i Hüseyin k
Abdurrahman veled-i o m.
İbrahim veled-i Yusuf nim
İlyas birader-i o m
Hacı bayram veled-i Balı k
İbrahim veled-i o m
Mustafa birader-i o m
Mehmed birader-i diğer m
Ali birader-i diğer m
Hamza birader-i insan m
Seydi atik-i Hacı Bayram k
Halil veled-i balı ç
Hüseyin veled-i o m
Muharrem birader-i o m
Mehmed birader-i diğer m
Ahmed birader-i İnsan m.
Cafer veled-i Ali nim
Mustafa veled-i o m
Mehmed birader-i o m
İlyas veled-i Ali k
Süleyman birader-i o m
Memi veled-i Ali k
Hasan veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Yusuf veled-i Ali nim
İsa birader-i o k
Mustafa veled-i o m
Ali veled-i Mustafa k
Musa birader-i o m
Osman veled-i Veli ç
Veli veled-i o m.
Nebi birader-i o m
Veli veled-i Hüseyin nim
Pirî veled-i Veli k
Hak Nazar veled-i o m

(12A)
Abdurrahman birader-i o m
Balı veled-i Seydi Ahmed nim
Seydi Ahmed veled-i o m
Veli veled-i Seydi Ahmed k
Ali birader-i o m
Hasan veled-i Kasım nim
Hüseyin veled-i Kefş-ger Hamza k
Murtaza veled-i o m
Emir Kulu birader-i o m
Ali birader-i diğer m
Ferraş atik-i Kasım k
Balı veled-i o m
Oruç birader-i o m
Mehmed veled-i Pirî m
Pirî veled-i Veli nim
Durmuş veled-i Hacı Elvan nim
Sefer veled-i o m
Hasan birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m
Mustafa birader-i İnsan m
Mahmud bin Hamza veled-i Yusuf nim
Kemal veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Balı birader-i diğer m
Savcı birader-i İnsan m
Yusuf veled-i Mahmud k
Mahmud veled-i o m
Ali birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m
Satı veled-i İbrahim nim
Burhan veled-i Hüseyin k mükerrer
Ali fakih veled-i o imam mükerrer
Mübarek atik-i Veli k
Ahmed veled-i o m
Mahmud birader-i o m
Armağan veled-i Veli nim
Ali veled-i o m
Hamza birader-i o m
Veli birader-i  diğer m
 Sülmen veled-i Pir Ahmed k
Kulağuz veled-i Musa k
Hüseyin veled-i Yusuf k der-karye-i Canşa
Yusuf veled-i o m
Mustafa veled-i Safer m der m
Ali veled-i Hamza k. der m
Ahmed birader-i o k
Veli birader-i diğer m
Hasan veled-i İlyas m
Yusuf veled-i Süleyman m
Seydi Ahmed veled-i Mustafa k
Mezid birader-i o m
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Balı veled-i Muhammedî k
Mustafa veled-i o m
Muhammedî birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m
Mehmed veled-i Hızır k
Hızır veled-i o m.
Veli veled-i Hasan k
Hüseyin birader-i o m
Ramazan birader-i diğer m

Hâsıl 
çift 2 resm 66 
nim 13 resm 214 
bennak 23 resm 276 
mücerred 62 resm 408 
öşr-i hınta keyl 1 öşr 24 
öşr-i şa’ir keyl 1 öşr 14 
öşr-i burçak keyl 1 öşr 14 
yekun 1016 cem’an 11934

Nehr-i Alıncak der taht-ı Karaman Kayası tohum 
25 mudd hâsıl 30497

Nehr-i Küçük an-ab-ı Nif 7,5 mudd tohum hâsıl fi 
sene 26000

Hammâm-ı küçük der kurb-i Câmi’-i Büzürg der 
nefs-i Mağnisa 3429

İcâre-i âb-ı hammâm-ı Hamza Beg fi sene 1850

İcâre-i âb-ı hammâm-ı Kasım Paşa fi yevm 3 fi 
sene 1080

(12B)
Mukataa-i zemin-i hane-i Balatlu Ahmed fi sene 
10

Mukataa-i zemin-i hane-i Kınık Alisi fi sene 10

Mezra’-i Bademlik der karye-i Çatal Kilise ber 
vech-i maktu’ fi sene 100
Zemin-i yonca fi sene 20

Zemin-i bağ der karye-i mezbure fi sene 7

Zemin-i dekâkîn der nezd-i câmi’-i kebir 10 kıta 
fi sene 30

Yekun 63033

El-Mecmu’ 74967

Zikr olan kurânın yazıcılığını ve cibâyetini ve sal-
arlığını ve anbardârlığını ve niyabetini Merhûm 
İshak Beg veled-i Saruhan kendü zamanında 
Ahmed nam kuluna şart edüb eline mektub 
verüb ve evlâdına dahi şart etmiş ve hadimine 
lanet eylemiş ba’dehu Hızır Çelebi veled-i Saru-
han dahi mukarrer dutub tarihin yedi yüz dok-
san birinde nişan vermiş ve Sultan Murad-ı mer-
hûm dahi sekiz yüz otuz tarihinde nişan vermişler 
ve sekiz yüz elli yedisinde Sultan Mehmed-i mer-
hûm dahi tevki’-i hümâyûn vermişler ve mer-
hûmîn Sultan Bayezid ve Sultan Selim ve Sultan 
Süleyman tayyibullahü serahüm dahi nişan-i 
hümâyûn vermişler deyu mukayyed der defter-i 
atik

El- ihrâcât El-vazâif

Mevlana Muslihiddin efendi müderris fi yevm 40
be-cihet-i talebe-i mezbur fi yevm 8
Ahmed Çelebi el-mütevelli fi yevm 20
galle 3 mudd erz 3 mudd şa’ir 3 mudd galle ve 
erzhâ 6720
Abdurrahman Çelebi en-nâzır fi yevm 7
Hamid-el-katib maa cibayet fi yevm 8
Halife Muhyeddin el-hatib fi yevm 3
Bekir Çelebi el-imam fi yevm 5
Muhyiddin halife ser-mahfil fi yevm 2
Müezzin Şükür fi yevm 3
Hacı Pirî el müezzin fi yevm 3
Pir Ahmed el-kayyım maa es-sıracî fi yevm 2,5
Ali el-kayyım maa sıracî fi yevm 2,5
Ahmed ferraş ve meremmâtî 1,5
Aşırhan Muhyiddin Halife 1
Aşırhan Fethullah 1
Aşırhan İbrahim 1 
Aşırhan Abdurrahman 1
Aşırhan Muhyiddin maa muarrif 3
Aşırhan Muslihiddin 1
Aşırhan Hüseyin 1
Aşırhan Muhyiddin maa medh-i Resul 3
Eczahanân fi yevm 12 ma-türbedarî ve noktaî
Şeyh Kerim Çelebi fi yevm 5
Kilarî Lutfi halife 2
Abdurrahman Çelebi vekilü’l-harc 3
Hasan sakka 2 
Ahmed tabbah 2
İhracât-ı matbah 
nan fi yevm 10 halâ 6 akçelik alınırmış fi sene 
2160 
guşt fi yevm 10 halâ beş akçelik alınırmış 
erz fi yevm 5 1800 
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nohud fi şehr 5 fi sene 60 
piyaz fi şehr 4 fi sene 48 
fülfül fi şehr 2 fi sene 120 
hemise fi sene 750 
nemek fi sene 55 
şem›-i matbah 24 
kase 11 
ziyafet-i müsafirân 200 
taam-ı bahâ-i müstedân der leyâli-i Ramazan 
437 
harc-ı iydeyn 178 
ücret-i kal’-ı kalay-ı kazgan 15 
be-cihet-i kal’-ı evanî 15 

harc-ı müteferrik maa rakabe 2538 hâlâ 6028 
akçe harc olunmuş ber mûceb-i defter-i mütev-
elli harc-ı müteferrik berây-ı câmi’-i şerif ber 
mûceb-i defter-i mütevelli 150

(13A)
37. Evkâf-ı İmaret-i Valide-i Merhûm Sultan Sü-
leyman Han aleyhi’r-rahman ve’l-gufran der 
nefs-i Mağnisa 

Mukataa-i icâre-i dekâkîn der Mağnisa fi sene 
1420

Mukataa-i hammâm-ı Nev der Mağnisa fi sene 
24000

Mukataa-i hammâm-ı Saray an icâre-i fi sene 
4900

Mukataa-i bağçe-i Büzürg der Mağnisa fi sene 
5000

Mukataa-i bağçe-i Küçük der Mağnisa fi sene 50

Mukataa-i Saz Koru der kurb-i Mağnisa fi sene 
19000

Mukataa-i asiyâb-ı Gürleye fi sene 1500

Mukataa-i icâre-i zemin-i hanehâ der heme-i 
bağçe-i Ali Beg 350

Mukataa-i icâre-i an-ab-ı vadi-i Ak Baldır fi sene 
100

Mukataa-i icâre-i hammâm-ı Kırk Ağaç fi sene 
1500

Mukataa-i icâre-i dekâkîn–i Kırk Ağaç fi sene 850
Mukataa-i asiyâb-ı Sazluca fi sene 1500

Mukataa-i asiyâb-ı Sınurçay 1079

Mukataa-i karye-i Bakır fi sene 142000

Ve bunlardan gayri…etdire

ve nefs-i Mağnisada Ali Beg bağçesi deme-
kle maruf bağçe Çelebi Pınarı ve Baba Pınarı 
ve soğuk suları ile Erderlü nam karye istibdal 
olunmuşdur deyu mukayyed der defter-i atik

El- ihrâcât El-vazâif

Cihet-i tedris fi yevm 50 hâlâ 80 akçeyle imiş ber 
mûceb-i defter-i mütevelli 
vazife-i talebe-i medrese 10 nefer fi yevm 2 20 
halâ 30 akçe verilirmiş ber mûceb-i defter-i 
mütevelli
 
vazife-i muid fi yevm 5 ber mûceb-i defter-i 
mütevelli

vazife-i bevvâb ve ferraş fi yevm 3 ber mûceb-i 
defter-i mütevelli 
cihet-i tevliyet fi yevm 40 ber mûceb-i defter-i 
atik halâ 75 akçe imiş
 
cihet-i nezaret fi yevm 10 Hasan kâtib mevadd 
ve mesarıf fi yevm 8 
Ahmed kâtib-i mukataât fi yevm 10 
cihet-i hitabet fi yevm 8 
cihet-i imamet 2 imam beher imam fi yevm 5  10 
cihet-i müezzin fi yevm 4 
cihet-i muarrif fi yevm 3 
cihet-i hanende fi yevm 3 
cihet-i ser mahfil fi yevm 5 
vazife-i noktaî fi yevm 1
 
cemâat-i hüffazîn-i câmi’-i şerif 10 neferen beher 
nefer fi 2 fi yevm 20 
Sinan halife hâfız-ı kebir fi yevm 3 ber mûceb-i 
defter-i mütevelli
 
cemâat-i eczahanân 30 neferen beher nefer fi 
2 fi yevm 60 halâ 32 nefer olub altmış dört akçe 
verilirmiş

cemâat-i dâr-ı kurrâ 8 nefer fi yevm 15 fi-sene 
5400 
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cemâat-i hankâh 3 nefer fi yevm 18 fi sene 6480

cemâat-i meremmetçiyân ve mirabân maa 
mu’temed beş nefer fi yevm 8 fi sene 2880

cemâat-i müsebbihîn 13 nefer beher nefer fi 
yevm 1,5

Yekun fi yevm 19,5 ber mûceb-i rakabe 10 nefer 
ve ber mûceb-i mühr-i Sultan 3 neferen halâ on 
nefer imiş

cemâat-i kayyımân maa sıracî 3 neferen fi yevm 
8 fi sene 2880 

cemâat-i müezzinîn 4 nefer beher nefer fi 4 fi 
yevm 16 fi sene 5760 

cemâat-i muallimhâne 2 nefer fi yevm 8 fi sene 
2880

(13B)
Cemâat-i hademe-i ehl-i matbah 20 nefer fi 
yevm 58 fi sene 20880
Şeyh Muslihiddin fi yevm 7 
Sinan kilarî fi yevm 3 
Muslihiddin anbarî fi yevm 2 
Nurullah vekil-i harc fi yevm 5 
Mehmed tabbah fi yevm 5 
Hasan tabbah fi yevm 5 
Nasuh şakird-i tabbah fi yevm 2 
Bahşayiş şakird-i tabbah fi yevm 2 
Ömer dede nakîb-i nan fi yevm 3 
Mehmed nakîb-i guşt fi yevm 3 
Cafer ferraş fi yevm 2 
Ahmed ferraş fi yevm 2 
Balı bevvab fi yevm 3 
Aydın ahurî fi yevm 2 
Hüsam kalay-gir fi yevm 1 
el-Ayvad gendom-kûb fi yevm 2 
Hasan takarr-ı erz fi yevm 2 
Osman kase-şuyî fi yevm 2 
Ali hâdim-i hallac fi yevm 4 
Memi mühürdar fi yevm 2 
cemâat-i habbazîn 7 nefer fi yevm 24 fi sene 
8640 sâbıka beş nefer imiş 
cemâat-i kâtibân ve câbiyân 9 nefer fi yevm 27 
fi sene 9720 
cemâat-i hademe-i darü’ş-şifa 25 nefer fi yevm 
102 fi sene 36720 
Halil Çelebi reis fi yevm 30 
Abdülkerim tabib-i sâni fi yevm 10
Mehmed kehhâl fi yevm 6 
Keyvan cerrah fi yevm 5 

Hacı Mehmed vekil-i harc fi yevm 3 
Mehmed kâtib fi yevm 3 
Mahmud kilarî fi yevm 4 
Abdurrahman şerbetî Fi yevm 3 
Mehmed şerbetî fi yevm 3 
Abdurrahman aşşab fi yevm 3 
Mehmed edviye -kub fi yevm 2 
Yusuf şakird-i kehhâl fi yevm 2 
Yusuf edviye-kub fi yevm 2 
İskender tabbâh fi yevm 3 
Yusuf tabbah fi yevm 3 
Memi kayyım fi yevm 2 
İlyas kayyım fi yevm 2 
Abdurrahman kayyım fi yevm 2 
Hasan kayyım fi yevm 2 
Kara Ali abrizî fi yevm 2 
Gassal fi yevm 2 
Sinan bevvab fi yevm 2 
Hacı Ramazan cameşuyî fi yevm 2 
Pir Ahmed ferrâş fi yevm 2 
Abdülkerim mâni’-i nüfus fi yevm 2 
cemâat-i zevâyid-haran altı nefer fi yevm 42 fi 
sene 15120 
Mevlana Ahmed halife fi yevm 4 
Mevlana Muhyiddin halife fi yevm 2 
Fethullah halife fi yevm 5 
Hızır fi yevm 2 
Şeyh Muslihiddin fi yevm 5 
Mehmed Çelebi fi yevm 25

(14A)
İhracat-ı imaret-i âmire-i mezbure fi sene-i 
kâmile ber mûceb-i defter-i mütevelli

guşt 40 vakıyye be-vakıyye-i Osmanî beher 
yevm fi sene 348  900 13920 kıyye baha 84505

revgan-ı sade vakıyye fi sene 2071 baha 36305
 
âsel ba-vakıyye-i Mağnisa vakıyye fi sene 2799 
baha 32868 

hınta ba-keyl-i Mağnisa keyl fi sene 1629 baha 
59769
 
erz ba-keyl-i Mağnisa fi sene 363 keyl  4 ekmel ? 
baha 52258
 
bahâ-i berây-ı ? müsafirîn fi sene 1650 
nişaste ba-vakıyye-i Mağnisa fi sene 398 kıyye 3 
lidre baha 1618
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bahâ-i badem ba-vakıyye-i Mağnisa fi sene 
vakıyye 97 lidre 4 1274
 
bahâ-i fülfül ba-vakıyye-i hod vakıyye fi sene 18  
824
 
bahâ-i piyaz-ı huşk ba- kile-i Mağnisa kile fi sene 
27 ekmel? 5  700
 
bahâ-i nohud ba- kile-i Mağnisa kile fi sene 28 1 
keyl 100  1071
 
bahâ-i muber-i sürh ba-keyl-i Mağnisa keyl fi 
sene 27  1 keyl 1  419
 
bahâ-i alu-yı siyah ba-vakıyye-i Mağnisa vakıyye 
fi sene 126 lidre 2  304
 
bahâ-i zağfiran dirhemen fi sene 488 baha 593
 
bahâ-i sebzevât fi sen 2191
 
bahâ-i milh-i bahrî ba-kile-i Mağnisa kile fi sene 
66

baha 1584 bahâ-i şa’ir ba-kile-i Mağnisa kile fi 
sene 266 1 kile 5 baha 5517
 
bahâ-i hime fi sene 8649 

be-cihet-i havâyic-i taam-ı aşura 289
bedel-i taamiye der vakf-ı yaylak 11780

berây-ı Medrese-i büzürg 8180 berây-ı Me-
drese-i küçük 3600

38. Evkâf-ı Câmi’ ve İmaret-i Merhûm Ali Beg 
ibn-i Timurtaş
Mukataa-i hammâm der nefs-i Mağnisa 7250

Mukataa-i nehr-i Ak Bınar tâbi’-i Mağnisa der 
nezd-i Karaman Kayası 20 mudd tohum 17796

Koru-i Ak Bınar el-mezbur maa çiftlik ve zemin-i 
ziraat der koru-i Hazret-i Sultan 4000

Mukataa-i yaylak 944

(14B)
Mukataa-i asiyâb-ı der nehr-i Gürleye tabi-i 
Mağnisa 1009 halâ attal imiş

Mukataa-i zemin-i hanehâ der- mahalle-i Ayn 
Ali Baba 325

Mukataa-i ding-i koru-i Ak Bınar der kazâ-i 
Mağnisa 60

Mukataa-i bağât-ı Ayn Ali Baba 295

Mukataa-i zemin der kurb-i Ali Beg der nefs-i 
Mağnisa 70

Mukataa-i dekâkîn der Çay Bazar-ı büzürg 12 
bâb 594

An-mahsul-i kovan ki der koru-i Ali Beg der Ak 
Bınar maa bahâ-i kovan 2421

Mukataa-i resm-i zemin der nefs-i Mağnisa 57 
icâre-i dink 4 zemin ve bağ der karye-i Horos 20

Kârbansaray-ı Ali Beg der Bazar-ı büzürg der 
nefs-i Mağnisa 1000

Zemin-i dükkân-ı dıhn der nezd-i Câmi’-i Kebir 
battal

Mukataa-i dükkân-ı ser-hane-i Nif 300

Mukataa-i bağçe-i Nif 106

Mukataa-i zemin-i kiremidlik der nefs-ı Mene-
men 50

Karye-i Erderlü tâbi’-i Palamud vakf-ı Ali Beg 
ibn-i Timurtaş

Karye-i mezbure merhûm Sultan Süleyman han 
tabe serahu hazretlerinin validelerinin mülkü 
iken nefs-i Mağnisada Ali Beg ibn-i Timurtaş ima-
reti evkâfından Ali Beg Bağçesi demekle maruf 
bağçe ile istibdal olunmuş vakıfdır

İlyas veled-i Ramazan ç
Hızır birader-i o m
Satı veled-i Bedir k
Ali veled-i Nasi k
Ali veled-i Seydi Ali nim
Segid veled-i Ali nim
Nasuh veled-i Ramazan m
Gökçe veled-i Bahşayış k der Akhisar
Ramazan veled-i Hüseyin k der karye-i Ördek 
tâbi’-i Marmara
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Ahmed veled-i Çalapverdi der karye-i Mihail tâbi’-i Palamud 

Hâsıl
Çift 1 resm 33
Nim 2 resm 33
Bennak 5 resm 60
Mücerred 3 resm 18
Hınta 2,5 mudd öşr 1200
Şa’ir 1 mudd öşr 280
Burçak 4 keyl öşr 56
Nohud 3 keyl öşr 72
Penbe 45 kıyye öşr 180
Bağât 230 
resm-i zemin der … 181 
Resm-i kovan 10
Deştbani 50
Alef 1 mudd öşr 140
Bostan 62
Hâsıl-ı çeltük Kemer Pınarına 8 kile tohum ekilirmiş 
Öşr-i çeltük 100
Piyaz 1 kile öşr 12
Asiyâb-ı Hassa harab 1

(15 A)
Bâd-ı hevâ ve cürm ü cinayet ve yuva ve kaçgun ve beytülmâl ve mal-ı gâib ve mal-ı mefkud ve 
resm-i ağnam ve resm-i arûs 300

Çiftlik-i reâyâ ber mûceb-i defter-i kadîm 11 
Çiftlik-i hassa 1
Yekun 3955

Sebeb-i tahrir-i vesika-i şer’iyye budur ki 
mahrusa-i Mağnisadan Ali Beg ibn-i Timurtaş imareti evkâfından mahrusa-i mezbure dahilinde 
kıbleten imaret-i mezbure ve şarken Gurhane ve şimalen tarik-i âmm ile garben Kara Köy ve Sinan 
Beg medresesiyle mahdud olub üç yüz cerib bağçeyi içinde olan eşcâr-ı müsmire-i mütenevviasıy-
la ve Ak Baldır nam vadide Baba Pınarı demekle ma’ruf ayndan ve Çelebi Pınarı demekle maruf 
ayndan münbais olub mezkure bağçeye câri olub ve Süsen-i dıraz nam yaylakdan kâriz ile gelüb 
mezbure bağçeye câri olan mahsus suları ile zikr olan vakf bağçeden havlısı ve tarik-i ma-i cârisi 
her senede rakaBege muhtac olub harcı olduğuiçün seyyidetü’l-havâtîn-il-muazzamât tacü’l-dür-
ru’l-mükerremât Hafsa hatun bint-i Abdülhayy dâmet ismetuha ve zadet iffetuha hazretlerinin ka-
zâ-i Mağnisa tevâbiinde Palamud nâhiyesinde Erderlü nam mülk karyeleri ki hududu mekanında 
malumdur cümle hududu ve hukukiyle bağçe-i mezkureden vakfa infa’ olub ve istibdal-i hayr etdiği 
şuhud-ı udul şehadetleriyle sabit ve zahir olduğu ecilden hakim-i muvakkı’ kıbel-i şer’den istibdal 
edüb ve emr eyledikden sonra evkâf-ı mezbureye evlâd-ı vâkıfdan şart-ı vâkıf üzere mütevelli olan 
iftiharü’l- emâsil ve’l-akrân Üyevs Beg ibn-i Mahmud Beg meclis-i şer’-i şerife hazır olub ikrar-ı sahih-i 
şer’i kılub ayıttı ki mezkurü’l-hudud olan vakf bağçeyi eşcâr-ı müsmire ve miyah-ı mezburesiyle kar-
ye-i mezkure vakfa infa’ olub bu bâbda istibdal-i hayr olduğu ecilden mezbure Sultanü’l-havâtîn kı-
belinden istibdal-i mezkure vekil-i şer’leri olan fahrü’l-erbâbi’l-izz ve’l-ikbal Yakut ağa ibn-i Abdullah 
ile istibdal eyledik vakf olan bağçeden bedel-i karye-i mezbure-i vakf içün kabul eyledüm deyu itiraf 
edüb mezbur Yakut ağa dahi vekaleti tarik-i şer’le sabit ve zahir oldukdan sonra makarr-ı mezburu 
vicahen tasdik eyledi karye-i mezbure evkâf-ı mezkureden olub bağçe-i mezbure mülklerine dahil 
oldu deyu vesika ber sebeb-i temessük ketb olunub vech olundu cera zâlike ve hurrire fi’l- yevmi’s-
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samin min şehr-i Cemaziyelula min şuhûr-ı sene semane ve ışrin ve tisamie 

39. Evkâf-ı Merhûm İvaz Paşa 
Karye-i Kuldura ve mezra’-i Namazoğlu tâbi’-i Mağnisa vakf-ı merhûm İvaz Paşa
Süleyman veled-i Memi k

Zemin der yedd-i Nurullah ve İbrahim veledân-ı Ali ç ve nim
Hâsıl
Çift 1 resm 33
Nim 1 resm 16,5
Bennak 1 resm 12
Öşr-i hınta mudd 4 öşr 1920
Öşr-i şa’ir mudd 2,5 öşr 700
Öşr-i burçak 3 keyl öşr 43 (2)

(15 B)
Harac-ı bağât 60 
Bâd-i hevâ ve resm-i arûsiye ve duhan ve resm-i tapu-i zemin 50 
zemin der yedd-i hâric reâyâ çift 9 resm 297
Yekun 3131

Mukataa-i hammâm der Kara Köy fi sene-i kâmile 6000

Mülk arazi-I Küplüce? nam maa bağ ve bağçe 200

Asiyâb der nehr-i Ak Baldır fi 5 şehr 360

Hâdika der kurb-i câmi’-i merhûm İvaz Paşa hâsıl fi sene 10

Mukataa-i eşcâr-ı müsmire ve dıraht-ı dut der yaylak-ı Mesud Ece fi sene 10

Asiyâb-ı der nehr-i Nif der nezd-i karye-i Boyalı 2 bâb hâsıl fi sene 2000 harac 150 hisse-i mescid 800 
hisse-i evlâd 1000

Zemin-i dekâkîn 3 bâb hâlâ harab

Mukataa-i zemin der nezd-i hammâm fi sene 6

Mukataa-i zemin der kurb-i mescid-i Ece fi sene 10

Mukataa-i zemin-i Ferhad der kurb-i mescid tâbi’-i m 10

Yekun 8606
Ceman 11737

Minhâ el-masraf be-hademe-i câmi’-i İvaz Paşa der nefs-i Mağnisa

cihet-i tevliyet 2050 ber mûceb-i vakf name hums-ı hâsıl vakf-ı m 
cihet-i hatib fi yevm 3 
cihet-i imam fi yevm 2 
cihet-i müezzin iki nefer fi yevm 3 beher nefer fi 1,5 
cihet-i kayyım fi yevm 1 eczahanân 10 nefer fi 1 10 
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aşırhân 3 nefer fi yevm 3 
ser-mahfil fi yevm 1 
müsebbih iki nefer fi yevm 2 
câbi fi yevm 1 
muarrif fi yevm 1

40. Evkâf-ı Piyale Beg ser-şarabdarân-ı merhûm Sultan Korkud 
Be-cihet-i zaviye-i Sovucak Pınar der nefs-i Mağnisa berây-ı ehl-i sohbet-i alihi ve fukarâ-i Rabbanî 
ve meşrutdur ki kendu madem ki hayatda ola mütevelli ola ba’dehu aslâh evlâd ola ve ba’dehu 
inkırazehum aslâh utekâ ola ve ba’dehu aslâh evlâd-ı utekâ ola deyu mukayyed der defter-i atik

(16A)
büyût-ı müteaddide der taht-ı Mağnisa der miyân-ı bağhâ meşrut be-cihet- buden-i mütevelli

hâsıl-ı çayır ve sazlık 300

an zemin-i bağhâ 7 kıt’a hâsıl 300

an zemin-i yonca hâsıl 150

hadika-i tin maa ekin 200

Yekun 950

Zikr olan yerler ve hadika kıbleten Gül Begi kuyusundan Horos köye giden tarike ve şarken tarik-i 
âmm ve garben bağlar yoluna ve Kara Emin kurbünde büyük yol ki sazlık olmuşdur ve şimalen His-
areri tımarı kurbündeki köhne büyük yola ki ol dahi sazlıkdır ve değirmen yoluna hadîka-i tin-i mez-
bure hududu kıbleten ve şarken ve şimalen tarik ve garben çayla mahduddur

Asiyâb el-meşhur be-Yağ değirmeni der karye-i Gürleye hâsıl 1500 minhâ resm 60 el-bâki 1440
 
hammâm der karye-i Gülnos tâbi’-i Marmara hâsıl 1000
 
asiyâbhâ der kazâ-i Sart 6 bâb her iki bâb fi Begt-I vâhid el-ma’rûfîn be -Baş ve Karaca Fakih ve 
Eğirim hâsıl 12000
 
mahsûl-i kav 500 halâ yokdur

Yekun 14500
Ceman 15450

Minhâ
Cihet-i tevliyet nısf-ı hâsıl madem ki evlâddan ola 7970 ve ba’dehu inkırazuhum evlâd-ı utekâya 
cihet-i tevliyet fi yevm 65 ola bâki mahsûl her cüz’ altmış akçe hesabı üzere kelâm-ı Kadîm okuya
 
Zaviyedarân 
be-cihet-i hıfz-ı asiyâb-ı mezkure fi yevm 2 fi sene 720 
cihet-i ferraş fi yevm 1 fi sene 360 
hasır-ı Menemen 15 kıta şuhûr-ı sene fi 4 60 
mil’aka fi sene 15 güne fi sene 15 
nemek be-keyl-i Saruhan 3 keyl 60 
be-cihet-i kal’-i evani ve meremmât 150 
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be-cihet-i tecdid-i evani ve meremmât 50 
be-cihet-i rakabe-i asiyâbhâ ve zaviye ve hammâm ve büyût fi sene 3000 
be-cihet-i meremmât-ı rah-ı zaviye fi sene 50
 
be-cihet-i gedik-i bâm-ı zaviye 100 ez-ziyade 2900 bâki mahsûle her cüz’ ikişer akçe hesabı üzere 
Kelâm-ı Kadîm okuya

mezbur Piyale begin şehr-i Mağnisada olduğu evleri kendüden sonra evlâdına ve ba’de’l- inkıraz 
evlâdihi zikr olan mahalle mescid olub ve bir muallimhâne ola deyu şart etmiş 

cihet-i imam fi yevm 2 
cihet-i muallim fi yevm 3 
cihet-i müezzin fi yevm 1 
cihet-i halife fi yevm 1 
cihet-i kayyım fi yevm 2 
be-cihet-i çerağ ve buriya 1

(16 B)
be-cihet-i rakabe 100 
sahan 25 
def’a tepsi 25 
def’a kazgan 5 kıta müteakib 
tencere kıta 10 
kepçe ve kefkir ve tabe ve tas ve bakraç 15 aded 
nesh-i kitab büzürg ve küçük 10 aded 
havan 2 kıta
kaliçe-i mütenevvia büzürg ve küçük 
5 kıta her on beş yılda bir köhneleri satılıp yeni alına

41. Evkâf-ı Medrese-i Veled Beg der nefs-i Mağnisa
Mukataa-i karbansaray der nefs-i Mağnisa fi sene 1200

Mukataa-i bağçe der mahalle-i Saraylar 30 halâ na-malûm

An-icâre-i zemin-i bina-i mescid-i Ali ağa maa dekâkîn der piş-i mescid 17 aded fi sene 700 sâbıka 
bezzazhâne imiş ba’dehu emr-i padişahî ile minare yapılıb mescid olmuş rakabe Ali ağa vakfından 
olugelmiş

İcâre-i dekâkîn der nefs-i Mağnisa maa kefş-dûzan 103 aded fi sene 7500

Zemin-i Tahtelkal’a ve bazar-ı penbe ve bazar-ı mive ve bazar-ı sabun ve bazar-ı debes ve buriya 
fi sene 366

İcâre-i dekâkîn vakf-ı Mahmud beg fi sene 70

İcâre-i zemin der yedd-i Receb çavuş sâbıka Palanduz elinde imiş fi sene 38

İcâre-i zemin-i Molla na-malum

Zemin der yedd-i verese-i Kâbilzâde
 
Zemin-i dükkân der vakf-ı Mehmed Paşa na-malûm
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Dekâkîn der vakf-ı Kara Halil fi sene 30

Furun ve dükkân der vakf-ı Koca Paşa fi sene 198

Furun ve zemin der vakf-ı Hüsrev ağa fi sene 150

Dekâkîn der vakf-ı muallimhâne Sinan Çelebi fi sene 100 sâbıka Ahmed bin Hamza elinde imiş

Dekâkîn der vakf-ı Ali Beg fi sene 10

Zeminhâ-i müteferrika der nefs-i Mağnisa fi sene 710

Zemin-i dekâkîn-i Sofu çavuş fi sene 40

Mukataa-i asiyâb der vadi-i Gürleye iki hacer fi sene 1700

İcâre an dekâkîn der nefs-i Tire 13,5 bâb fi sene 2028

Hammâm der karye-i Müsellemân Bozköy harab

Zemin der kurb-i medrese-i mezbure halâ makâbir-i Müslimîn olmuş 
Yekun 14840

(17A)
Minhâ el-masraf

Kadı-i Mağnisa nâzır fi yevm 1 fi sene 360 
vazife-i müderris 12 halâ yirmi akçe imiş talebe-i o fi yevm 5 fi sene 1800 
eczahanân 5 nefer fi yevm 5 fi sene 1800 
vazife-i mütevelli fi yevm 5 fi sene 1800 
vazife-i kâtib fi yevm 2 fi sene 720 
vazife-i câbi fi yevm 1 fi sene 360 
Yekun 14040

42. Evkâf-ı Ditrek Sinan Beg nefs-i Mağnisada bina etdiğü medrese vakfıdır

Karye-i Narenclü tâbi’-i Yund Dağı der kazâ-i Mağnisa
Hüdaverdi veled-i Ali ç
Ali veled-i o m
Yusuf veled-i Mehmed ç
Mehmed veled-i o m
Ali veled-i kasım k
Zemin der yedd-i Behram çift 4

Hâsıl
Çift 6 resm 198
Bennak 1 resm 12
Mücerred 2 resm 12
Öşr-i hınta 4 mudd öşr 1920
Öşr-i şa’ir 3 mudd öşr 840
Öşr-i burçak 10 keyl öşr 140
Öşr-i alef 10 keyl öşr 70
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Öşr-i penbe 30 kıyye öşr 120
Öşr-i besâtîn 200
Öşr-i sisam 2 keyl öşr 48
Öşr-i bağât100
Koru 1000
Otlak 150
Resm-i iskele der âb-ı Gedüz 100
Dekâkîn der nezd-i medrese 5 bâb hâsıl 150 
Mukataa-i bağçe der Menemen 100
Yekun 5150

Nehr-i çeltük der karye-i Narenclü el-mezbur üç buçuk mudd tohum ekilirmüş hâlâ iki mudd ekilir 
olmuş hâsıl 9666

Mezkur Sinan Beg bazı kullar ve cevâri ve koru ve geçüd ve saz ve çeltük argı ve nefs-i Menemende 
bir bağçe ve nefs-i Mağnisada 5 dükkân ve karye-i mezkurede üç bâb dolab değirmen ve bir dink 
vakf edüb ve medreseye yevmî 20 akçe ve taleBege yevmî 10 akçe tayin edüb ve cüzhanlara 
dahi birer 

(17 B) 
birer mikdar nesne takdir edüb vakfiyesine kayd ettirmiş sonra evkâf mensuh olub yine mukarrer old-
ukda mahsulâtı mütevelli olan cem’ edüb şart-ı vâkıf üzere medreseye ve taleBege ve sâir masârıfı-
na sarf eylemiş amma hâsıl-ı vakf müsaade etmezse medrese ve talebe cihetlerine mukaddem 
verile deyu şart olunmuş el-haletü hazihi değirmenler ve dink harabdır ve amma rakabe olub tamir 
olunacak hâsıl-ı asiyâbhâ iki bin ve hâsıl-ı dink altı yüz akçe deyu mukayyed der defter-i atik

Mezra’-i Karaca Ahmed tâbi’-i Mağnisa iki pare yerdir Timurtaş oğlu Ali Beg Hacı Süleyman ile İbra-
him begden satun alub Hoşkadem Paşaya vakf-ı evlâd etmiş vech-i meşruh üzere merhûm Sultan 
Murad han Sultan Mehmed han ve Sultan Bayezid han mukarrernâmeleri olmağın merhûm Süley-
man han tâbe serahudan dahi nişan-ı hümâyûn verilüb ve zaviye-i mezbure dervişleri ki hüddâm-ı 
makamdır avârız-ı divaniyye ve tekâlif-i örfiyyeden muaf olalar deyu ellerinde muafnâmeleri vardır 
ve zikr olan mezra’ya ber vech-i evlâdiyyet berât-ı hümâyûn ile Mehmed nam kimesne mutasar-
rıfdır tarih-i berât sene 974

Veli veled-i Musa ç
Ramazan veled-i o m
Mustafa veled-i Musa m
Pir Ali veled-i İsa k
Muhammedî veled-i o m
Yusuf veled-i Hızır m
Mehmed veled-i Mustafa ç
Veli birader-i o k
Mehmed veled-i o m
Durmuş veled-i Hamza ç imam
Hamza veled-i o m
Ali veled-i Kulfal k
Yusuf veled-i Nasuh ç
Hacı veled-i Mustafa k
Mehmed veled-i Bustan o k
Davud birader-i o m
Hamza veled-i Ayas k
Hüseyin birader-i o m
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Hasan birader-i diğer m
Sefer veled-i Hamza k
Lutfi birader-i o k
Mustafa birader-i diğer m
Muhammedî veled-i Abdurrahman k ekinlü
Ahmed veled-i Koçi k
Nebi birader-i o m
Veli birader-i diğer m
Hamza veled-i Musa k
Bilal veled-i o m
Musa veled-i Memi m
Nasuh veled-i Yusuf ç
Hasan veled-i o m
Hüseyin birader-i o m
Mustafa veled-i Dündar ç
Tur Balı veled-i O m
Mehmed veled-i Hamza m
Hüseyin veled-i Yunus k
Yunus veled-i o m
Durmuş veled-i Yunus k
Mustafa veled-i o m

Hâsıl
Çift 6 resm 198
Bennak 13 resm 156
Mücerred 20 resm 120
Öşr-i hınta 1,5 mudd öşr 720
Öşr-i şa’ir 1 mudd 11,5 kile öşr 161
Salyane-i erz an-enhâr-ı hassa 5 keyl-i Mağnisa 
ba-keyl 500
Salyane-i milh an-memlehâ-i Saruhan 3 şinik öşr 
150
Yekun 2285

(18A)
Nefs-i Mağnisada Haki Baba zaviyesine tah-
minen yevmî bir akçe ile Ömer nam kimesne 
ber vech-i meşihat mutasarrıfdır tarih-i berât-ı 
hümâyûn sene 974

Hâsıl
Bağât 74 dönüm 2,5 evlek beher dönüm fi 7  522

Hüddâm-ı zaviye-i mezbure
Seydi Ali veled-i Hüseyin şeyh-i zaviye-i mezbure
Hüseyin veled-i Horasan Dede
İbrahim veled-i Abdülkerim
İlyas veled-i Sevindik
Ali veled-i Dede
Mehmed veled-i Memi
Memi veled-i Yola Sığmaz
Durmuş Dede veled-i Abdi

Ahmed veled-i Mustafa

43. Evkâf-ı Mescid-i Haki Baba
1850 murâbahadan hâsıl olan imama cihetdir

44. Evkâf-ı Merhûm Hüsrev Ağa be-Câmi’-i Şerif
İcâre-i furun der nezd-i Tahtelkal‘a fi yevm 5 fi 
sene 1800

İcâre-i furun-ı diğer der nezd-i Han fi sene 240

Mukataa-i hammâm fi sene 5500

Nükud der-zimem-i nas 65550

Hâsıl an-murâbaha fi sene 6555

Ve mezbur evkâfın nefs-i Mağnisada Veled Beg 
vakfı yerinde üç bâb dükkân ve yirmi bâb oda-
lar halâ yapılmak üzeredir

El-ihrâcât
cihet-i hitabet fi yevm 5 fi sene 1800 
cihet-i imamet fi yevm 5 fi sene 1800 
cihet-i tevliyet fi yevm 8 fi sene 2880 
cihet-i kitabet fi yevm 3 fi sene 1080 
cihet-i müezzinân 2 nefer fi yevm 5 fi sene 1800 
müezzin-i diğer berây-ı mümeccid fi yevm 1 fi 
sene 360 
cihet-i ser-mahfil fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i kayyım fi yevm 2 fi sene 720 
eczahanân fi yevm 8 fi sene 2880 
devrhanân 5 nefer fi yevm 1880 
cihet-i meremmâtcı fi yevm 1 fi sene 360 
be-cihet-i şem’-i revgan fi yevm 1 fi sene 360 
be-cihet-i revgan-ı zeyt berây-ı kanâdil fi yevm 
3 fi sene 1080 
be-cihet-i şem’-i asel ve berât 5 kıta fi sene 500 
be-cihet-i buriya fi sene 900 
be-cihet-i ihrâcât-ı dekâkîn fi sene 1000

(18B)
be-cihet-i ihrâcât-ı hammâm fi sene 1951 yekun 
23131

Vakf-ı zaviye-i Seydi Baba der nefs-i Mağnisa 
kırk beş dönüm mikdarı bağlardan harac alırlar 
imiş hâsıl 315

Mustafa veled-i Tura Han 
Mustafa veled-i Ali  içinde sakin olan dervişlerdir
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Çiftlik-i vakf der karye-i Seydi tâbi’-i Yengi der 
kazâ-i Mağnisa bir çiftlik yerdir der tasarruf-ı 
Mehmed Seydi selâtîn-i maziyyeden ahkâmla 
tasarruf olunub bi’l-fiil berât ile elindedir ve 
toprağında evler oturub vakıf defterinde 
raiyyetdir Mehmed Paşaoğlu Defterinde mu-
kayyeddir deyu mukayyed der defter-i atik halâ 
çiftlik-i mezbura berât-ı padişahî ile İvaz nam 
kimesne mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975

Hüseyin veled-i Nurullah
Mahmud veled-i İvaz 
Kalender birader-i o 
Mustafa birader-i diğer mezkurlar evlâddandır
Pir Ahmed veled-i Davud k
Veli bin Nebi veled-i İnebegi m
Hâsıl 66

Çiftlik der karye-i Kara Köy Mağnisaya tâbi’ 
Mersin Deresinde Saruhan oğlu Hızır Paşa 
Abbas oğlu Yunus nam kimesne vakf-ı evlâd 
etmiş imiş merhûm Sultan Murad han ve Sultan 
Mehmed han ahkâmıyla ve selâtîn-i maziye-i 
nişan-ı hümâyûnlarıyla elân sene 928 tarihiyle 
mutasarrıf olanlar mezkurun evlâdındandır ki zikr 
olunur

Ali veled-i Körpe Derviş
Abbas birader-i o 
Abdal birader-i diğer 
Halâ Mustafa bin Ali ve Süleyman bin Abbas ve 
Cankuş bin Yunus bin Körpe Derviş nam kimesnel-
er yevmî bir akçe üzere berât-ı hümâyûn ile mu-
tasarrıflardır tarih-i berât sene 974
Hâsıl 25
(19 A)
Karye-i Köşk Pınarı vakf-ı merhûm Ahmed Paşa 
tâbi’-i Mağnisa

Mustafa veled-i Yusuf ç
Satı veled-i Memi k
Seydi atik-i Yusuf k
Pir Ali veled-i Pir Ömer k
Satı birader-i o k
İsmail veled-i Said k
Yusuf veled-i Sadullah k
Musa veled-i Muhammedî k
Muhammedî veled-i Tur Ali k
Mustafa veled-i Hüseyin k
Abdullah atik-i Yusuf k
Bilal atik-i diğer k

Ve zikr olan raiyyetden gayri merhûm paşanın 
müşterî kulları oğulları olub tohum-ı vakfdan ve 
öküz dahi vakfdan ziraat edüb ortakçı olub nısf 
üleşirlerimiş
Hâsıl 

Çift 1 resm 33
Bennak 11 resm 132
Hınta 6 mudd 8,5 kile öşr 9082
Şa’ir 5 mudd öşr 1400
Asiyâbhâ-i Küsek 3 bâb 3000
Dink bir bâb 800

Mezra’-i Çakırlıca tâbi’-i Mağnisa 300 korudur 
su sığırlığıdır bir nice çoban kullar vardır hâsıl-ı 
gavmiş 3000 kav-i siyah 1000

Bağçe der nefs-i Mağnisa 20 dönüm halâ bağlar 
olub haracı alunur imiş hâsıl 250
Asiyâb-ı Şirmerd 1 bâb ve dink bir bâb 3000
 
resm-i zemin 165

Asiyâb-ı Durmuş 1 bâb ve dink bir bâb 3000

Asiyâb der nezd-i Çakırlıca İkizce demekle 
marufdur 2 hacer 2200

Asiyâb der karye-i Gürleye 2 bâb 5000

Yekun-ı hâsıl 27322

Ve merhûm paşanın livâ-i Saruhana tâbi Akhis-
ar kazâsında ve Gördük ve Marmara ve Adala 
kadılıklarında ve aher livâda evkâfı vardır Akhis-
ar evkâfı defterinde mukayyeddir

Asiyâb mülk-i Çalapverdi Beg ibn-i Sasa Beg zikr 
olan mülk değirmen Sobanlar nam mülk mukar-
rer karyesinin sınurundadır bir ocak değirmendir 
ve bir ocak dahi halidir harc ve harac vermey-
üb mutasarrıf olmak üzere elinde merhûm Sul-
tan Mehmed aleyhi’r-rahmete ve’l gufrandan 
mülknâmesi var ve merhûm Sultan Bayezid han 
tâbe serâhu mülkiyyeti kabul edüb sâir emlâkini 
nice tasarruf ederse mezkur değirmeni dahi mül-
kiyyet üzere tasarruf ede dilerse sata ve dirlerse 
bağışlaya ve dilerse tasarruf ede ve dilerse hibe 
ede deyu sene tisa ve semanin ve semanemie 
tarihiyle mukarrernâme sadaka buyurmuşlar 
deyu mukayyed der defter-i atik
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(19B)
Asiyâb-ı Çalapverdi Beg yıl yürür iki değirmendir 
mezkur değirmen Çalapverdi Beg ibn-i Sasa 
begin satın alınmış mülküdür biri yıl yürür adet 
üzere altmış akçe haracın ve biri halidir ber 
mûceb-i defter-i kadîm zikr olan asiyâbı mer-
hûm Sasa Beg oğulları Seydi Beg ve Sinan Beg 
merhûm Alemşah validesi Gülruh hatuna satub 
anlar dahi Akhisarda olan imaretine vakf ey-
lemişler deyu mukayyed der defter-i atik

Karye-i Söbüler tâbi’-i Mağnisa mülk-i Çalapver-
di Beg veled-i Sasa Beg karye-i mezbure-i mer-
hûm Sultan Mehmed han tâbe serâhu Paşa-
lu bege temlik etmiş sonra Sultan Murad han 
dahi mukarrer dutub hükm-i hümâyûn vermiş 
ba’dehu mezkure karye irsle Sasa bege ve Sasa 
begden oğlu Çalapverdi bege muntakil olmuş 
ba’dehu Sultan Mehmed han tâbe serahu 
dahi mukarrer deyub hükm-i hümâyûn vermiş 
ve merhûm Sultan Selim handan dahi mukar-
rernamesi vardır ve merhûm Sultan Süleyman 
han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufrandan dahi mu-
karrernâmesi olub ve hâlâ mülkiyyeti mukarrer 
dutulub sene hamse ve seb’in ve tis’amie tar-
ihiyle muvarrah mülknâme-i hümayûn erzanî 
buyurulmuş 

Mustafa veled-i Dede ç 
Turgud Birader-i o m
Bekir atik-i Mustafa k
Mustafa Veled-i o m
Durmuş veled-i Turgut ç
Turgud veled-i o m
Bayram veled-i Memi m
Mehmed veled-i ali c
Satı veled-i Hüseyin nim
Ali birader-i o m
Mustafa birader-i diğer m
Ahmed birader-i İnsan m
Ramazan veled-i Şahkulu k
İne Hoca birader-i o m
İlyas veled-i Turgud k
İshak veled-i Mehmed k
Hasan veled-i o k
Mehmed veled-i o m
Ali veled-i İshak k
Mustafa birader-i o m
Tıfıl veled-i Mehmed k
Bereket atik-i o k
Timur veled-i musa k
Mestan birader-i o m

Hasan veled-i Hüseyin k
Mustafa birader-i o m
Turgud veled-i Durmuş k
Halil veled-i o m
İlyas veled-i Durmuş k
Hızır veled-i Seferşah k
Ali veled-i o k

Hâsıl
Çift 3 resm 99
Nim 1 resm 16
Bennak 14 resm 168
Mücerred 13 resm 78
Hınta 5 mudd öşr 2400
Şa’ir 5 mudd öşr 1400
Burçak.2 keyl öşr 28
Öşr-i bağât 84
Öşr-i kovan 10
Resm-i zemin 413
Yekun 4696

(20 A) 
Karye-i Sırma tâbi’-i Mağnisa karye-i mezburei 
padişah-ı âlem-penâh hazretleri mukaddemâ 
Karesi sancağı begi olub hâlâ mütekaid olan 
Hacı Mehmed bege cümle hududunu sınuru ve 
tevâbi ve levâhıki ile ve yavası ve kaçgunu ve 
Begtülmal ve mal-ı gâibi ve mal-ı mefkûdu ve 
resm-i arûs ve cürm ü cinayeti ve bâd-i hevâ ve 
tayyârâtı ve sâir müteveccihâtı bi’l-cümle kâffe-i 
hukûk-ı şer’iyye ve amme-i rüsûm-ı örfiyyesi ile 
serbest mefruzü’l-kalem ve maktuü’l-kadem 
temlik edüb dilerse nefs-i Mağnisada bina et-
dugi câmi’e vakf eyleye murad ediyorsa sata 
ve dilerse bağışlaya hiç ferd-i âferideden kain-
en men‘ kanen ve keyfen ma-kanen bî-vech-i 
mine’l -vücûh mâni’ ve dâfi’ olmaya tebdil ve 
tağyir kılmaya deyu sene seba sebin ve tisaime 
tarihiyle muvarrah mülknâme-i hümâyûn erzanî 
buyurulmağın defter-i cedide kayd olundu 

Hasan veled-i Yusuf nim
Hüseyin birader-i o m
Davud veled-i dede K
Murad veled-i Mustafa k
Mehmed veled-i Hacı m
Ramazan fakih veled-i Mustafa ehl-i berât
Mehmed veled-i o k
Himmet birader-i o m
Camus atik-i Cafer k
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Hâsıl
Nim 1 resm 16,5
Bennak 4 resm 48
Mücerred 3 resm 18
Hınta 2,5 mudd öşr 1200
Şa’ir 2 mudd 15 keyl öşr 790
Nohud ve bakla 2 keyl öşr 48
Burçak 5 keyl öşr 70
Alef mudd 1 öşr 140
Sisam keyl 1 öşr 24
Öşr-i piyaz ve sebz 10
Öşr-i emrud 6
Öşr-i kovan 6
Öşr-i çeltük 150
Öşr-i penbe 6 kıyye öşr 24
Boya 15
Berg-i dut 40
Sumak 10
Resm-i zemin 116,5
Resm-i ağıl 60
Asiyâb 7 bâb 3 bâb fi sene 180 4 bâb fi 6 şehr 120
Bâd-ı hevâ ve deştbani ve resm-i tapu-i zemin 72

Koru-i mezbure karyenin ekser yerlerinde 
Yörükân oturub mâni’-i ziraât olurlarmış ol 
ecilden koru yazıldı deyu mukayyed der defter-i 
atik 300 Yekun 3444

Asiyâbhâ der nefs-i Mağnisa der nehr-i Ak Baldır

Asiyâb-ı Hoca Lutfi 2 hacer fi 3 şehr hâsıl 300 
Mezkurun evlâdı münkariz oldukdan sonra oğlu 
Mahmud Çelebi muallimhânesine vakf ola 
deyu şart eylemiş
Asiyâb-ı Hoca İbrahim 2 hacer fi 3 şehr 30 bu 
dahi evlâd münkariz oldukda muallimhâne-i 
mezbureye vakıfdır vakf-ı evlâd deyu meşrut

Asiyâb-ı Hasan bin Umur 2 hacer fi 3 şehr 30 mez-
burun mülküdür vakıf değildir deyu der defter-i atik 
Hâsıl 360

(20 B) 
Kazâ-i Mağnisada Karaman Kayasında Kurşun-
lu demekle müsemma bir çiftlik Saruhan oğlu 
İshak Çelebi Şeyh İsmail nam azize vakf-ı 
evlâdlık üzere vakf edüb sene selase ve sittin ve 
tisamie tarihiyle muvarrah mektub verüb sonra-
dan oğulları Aşık Paşaya ve Devlet Gaziye mer-
hûm Sultan Murad han tâbe serâhudan hükm-i 
hümâyûn sadaka olunmuş ve Sultan Mehmed 
ve Sultan Bayezid ve Sultan Selim rahimehumal-

lahu dahi vakf-ı evlâdlık üzere hükm-i hümâyûn 
sadaka etmişler ve merhûm Sultan Süleyman 
han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran dahi mezbur 
azizin evlâdı vakf-ı evlâdlık üzere ber vech-i 
iştirak mutasarrıf olmalarıçün berât-ı hümâyûn 
sadaka etmişler ve halâ evlâd-ı şeyh-i mezbur 
bunlardır ki zikr olunur

Hüseyin veled-i Ali Adil
Ali birader-i o 
İsa birader-i diğer
Derviş bin Ahmed veled-i Hasan fakih
İskender veled-i Hasan fakih
Halil veled-i Bedir
Mehmed birader-i o 
Aşık veled-i Mustafa
Mehmed veled-i Hamza
Ali veled-i Veli
Hacı veled-i Devlethan
Sefer veled-i Ali
Mustafa birader-i o 
Osman halife veled-i Mehmed ehl-i berât
Hâsıl fi sene 720

Çiftlik der karye-i Papaslık tâbi’-i Mağnisa 
Şeyh İshak çiftliği demekle maruf vakıf çiftliğe 
Mehmed ve Veli ve Osman ve Ahmed ve diğer 
Mehmed nam kimesneler berât-ı hümâyûn ile 
mutasarrıflardır deyu tarih-i berât sene 976
Hâsıl 780

Ve çiftlik-i mezbura Mustafa nam kimesne dahi 
berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 977

Vakf Kızık demekle ma’ruf yerler ki Mağnisa ka-
zâsındadır Saruhan oğlu İshak Beg Adil nam 
kimesneye vakf edüb mezkurun evlâdı elinde 
olub selâtîn-i maziyye rahimehumallahu ah-
kâmıyla mutasarrıflardır elân evlâd olanlar-
dan Hasan ve Hüseyin nam kimesneler berât-
la mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i 
atik halâ evlâddan Mehmed ve Mustafa nam 
kimesneler berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır 
tarih-i berât sene 974
Hâsıl 480

Çiftlik-i Karaman Kasağı nam mevzide olan 
köprü kurbünde olan kuyu mesâlihi içün ve …? 
içün vakf-ı evlâd olan Arıkoğlu Çiftlik demekle 
maruf bir çiftlik yer mezkur köprü ve kuyu muha-
fazası içün merhûm Saruhanoğlu müsellemanâ-
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na enfa’ olduğu cihetden kadîmü’l-eyyâmdan 
ber vech-i iştirak berât-i padişahî ile muha-
fazat iderlermiş elân berâtla mutasarrıf olanlar 
Mahmud ve Kasım ve Abdullah ve Halil nam 
kimesnelerdir deyu mukayyed der defter-i atik 
hâlâ berât-ı padişahî ile Hamza ve Cafer ve Hü-
seyin ve Veli nam kimesneler mutasarrıflardır 
Hâsıl 500

(21A) 
Mehmed bin Veli veled-i Hüseyin
Hüseyin birader-i o 
Mustafa veled-i İsa Balı
Hasan birader-i o 
Carullah veled-i abdullah
Hacı birader-i o 
Fethullah birader-i diğer.
Ali veled-i Mahmud 
Hüseyin birader-i o 
zikr olan dokuz nefer kimesneler evlâddan olub 
çiftlik-i mezbura mutasarrıf olalar deyu ellerinde 
berâtları vardır

Hasan veled-i Kasım
Mehmed birader-i o 
Davud birader-i diğer
Yakub birader-i İnsan
Nasuh bin Mehmed veled-i İsa Balı 
İsa Balı birader-i o 
Musa birader-i diğer
Ve mezkurlar Arık Oğlu evlâdı olub ve kimesn-
eye raiyyetler olmayub zikr olan kuyunun ve 
köprünün termimi hizmetin ederler

Ve mezkur çiftliğin hududu Karaman Kayasın-
dan giden büyük yoldan Kızıl Yakublunun 
odun yolundan Dam Kayacuğa andan Yel 
değirmenine andan Gerişanyeri? yüzü biri eğri 
yüzü eğridir andan Küçük Boğaz Kayadan Eski 
Tekye yerinden geri Ulu yola ulaşır ve aşağıda 
olan bir pare yer ki kırk dönüm mikdarıdır elan 
mutasarrıflar ellerinde sene semane ve sebin ve 
semanemie tarihiyle muvarrah hüccetleri vardır 
deyu mukayyedd-i der defter-i atik

Vakıf der karye-i Azizbeglü Beg Pınarı demekle 
maruf kuyuya İskender bin Hızır bir pare incir 
bağçesini bir buçuk dönüm yerdir vakf eyleyüb 
ve vakfiyyeti sabit olub müseccel olmuşdur 
her kim mezkur bağçeye mutasarrıfdır mezkur 
kuyunun levâzımın ve hevâyicin yerine geture 
deyu meşrutdur Yusuf fakih nam azize berât-ı 

hümâyûn ile sadaka olunmuş deyu mukayyed 
der defter-i atik 
Hâsıl 

Çiftlik der karye-i Çiftçilü tâbi’-i Mağnisa Karaca 
Ağaç demekle marufdur Saruhan oğlu İshak 
Çelebi Şeyh İlyas oğlu Bayezide vakf edüb 
selâtîn-i mazıyye ahkamıyla evlâd-ı mezbur mu-
tasarrıf olagelmişler şimdiki halde zikr olan evlâd-
dan İlyas fakih mutasarrıfdır deyu mukayyed 
der defter-i atik hâlâ yevmî bir akçe ile mezkur 
çiftliğe Durmuş nam kimesne berât-ı padişahî ile 
mutasarrıfdır tarih-i berât sene 979 Hâsıl 360

Evkâf-ı mescid-i karye-i mezbure zikr olan 
karyede olan mescidin imamına ve merem-
mâtına ve mütevellisine bâni olan Beşaret 
nam kimesne bin akçe vakf edüb ve bir bağ 
dahi vakf eyledi ki hududu ehl-i karye arasında 
ma’rufdur ki bir tarafı vadi ile ve bir tarafı Koçu 
Balı bağı ile ve bir tarafı Davud bağı ile bir tarafı 
benim mezariim ile mahdud bağımı vakf etdim 
deyu suret-i sicillât-ı kadı getirub deftere kayd 
ettirmiş 
Hâsıl an nakd 100 an bağ 400

Minhâ
cihet-i imam 100 
cihet-i tevliyet fi yevm 1 fi sene 360 
be-cihet-i rakabe 40

(21B)
Vakf zaviye-i Esirüddin Baba tâbi’-i Kazâ-i Mağni-
sa merhûm Saruhanoğlu İshak Çelebi iki çiftlik 
yeri vakf edüb ba’dehu merhûm Sultan Murad 
aleyhi’r-rahmete ve’r-rıdvan mukarrer dutub 
defter-i hakanîde vakf mukarrer kayd olunmuş 
sonra merhûm Sultan Mehmed aleyhi’r-rahmet 
vel gufran dahi Ali ve Yusuf nam dervişlere mu-
karrer kılub ba’dehu merhûm Sultan Süleyman 
han tâbe serahu zamanında zaviye-i mezbu-
renin meşihatına berât-ı padişahî ile Hacı Şems 
nam kimesne tasarruf eylemiş hâlâ berât-ı 
hümâyûn ile zaviye-i mezbureye ber-vech-i 
meşihat yevmî bir akçe ile Seyyid Abdülkerim 
mutasarrıfdır tarih-i berât sene 973

Sadık veled-i Sefer Şah imam k
Yunus veled-i Cafer m
Ali veled-i Nasuh k
Rıdvan veled-i o k
Yusuf veled-i Hacı Balı nim
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Osman birader-i o k
Rahmetullah veled-i durmuş nim
Nasuh veled-i Nurullah m
Pervane atik-i Nurullah k
Mustafa veled-i Şeyh Tur Ali nim
Ramazan veled-i o k
Hamza birader-i o k
Lutfi birader-i diğer k
Mehmed veled-i Kuruca k
Bazarlu birader-i o m
Ali veled-i Hasan m
Mehmed veled-i Süleyman m
Abdullah atik-i k
Hayreddin veled-i Ahmed nim
Ahmed veled-i o m
İlyas veled-i Ahmed nim
Hamza veled-i Saruhan nim
Emir Kulu veled-i o m
Davud birader-i o m
Durmuş veled-i ali k
Arslan birader-i o m
Ahmed veled-i Halil nim
Sefer birader-i o m
Memi birader-i diğer m
Ali veled-i Sevindik k
Hüdaverdi veled-i Umur k 
Mehmed veled-i Bayram Hacı m
Madi atik-i Hayreddin k
Mustafa veled-i Solak Fehim k
Hacı veled-i Hasan nim 
Carullah veled-i o m
Emrullah birader-i o m
Hasan atik-i Ali k
İbrahim atik-i Rahmetullah k 
Süleyman veled-i Mahmud k
Beg Timur veled-i o m
Umur birader-i o m
Abdullah atik-i Yahşi k

Hâsıl
Nim 8 resm 132
Bennak 19 resm 228
Mücerred 16 resm 96
Hınta mudd 1 öşr 480
Şa’ir 1 mudd öşr 280
Burçak 1 keyl öşr 14
Bağât 167
Harac-ı kesim 67
Resm-i kovan 2
Yekun 1489

(22 A) 
Çiftlik der mezra’-i Kurd Oğlu Şeyh İsmail evlâdına 
Saruhan oğlu bir çiftlik vakf etmiş selâtîn-i 
mütekaddimîn ahkâmıyla evlâdından Mustafa 
bin Umur ve İlyas bin İbrahim ve İsmail bin Umur 
ber vech-i iştirak mutasarrıflardır deyu mukayyed 
der defter-i atik hâlâ berât-ı pâdişâhîyle tahminen 
yevmî bir akçe ile Ali nam kimesne mutasarrıfdır 
tarih-i berât sene 974 hâsıl 180
 
ve bir hisseye dahi evlâddan İlyas bin Veli bin 
İlyas mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 

Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Kılıçluda bir çift-
lik mikdarı yeri merhûm Saruhanoğlu İshak 
Çelebi Hortu? Baba Oğlanlarına vakf etmiş Hor-
tu oğulları fevt olub ila-yevmina hâzâ selâtîn-i 
maziyye nişan-ı hümâyûnu ile evlâd mutasarrıf 
olugelmişler elân evlâdından Ahmed ve Mah-
mud merhûm Sultan Selim han tâbe serahu 
berâtıyla zikr olan çiftliğe mutasarrıflardır ve mer-
hûm Sultan Süleyman han aleyhirrahmete vel 
gufran berât-ı hümâyûnu ile mezkur Hortu Baba 
evlâdından İlyas ve Memi ve Mustafa evlâdlık 
üzere ber vech-i iştirak mutasarrıflardır deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâlâ mezkur Meminin 
oğlu Hüseyin ve Mustafa oğlu İne Hoca ve Bekir 
ve Hasan berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır tar-
ih-i berât-ı Hüseyin sene 977 ve tarih-i berât-ı İne 
Hoca ve Bekir sene 976 ve tarih-i berât-ı Hasan 
sene 973 Hâsıl 100

Karye-i Kılıçluda Keçi Alanında bir çiftlik mikdarı 
yeri merhûm Saruhanoğlu Şeyh Ahmede vakf-ı 
âmm edüb selâtîn-i maziyyeden kendüden son-
ra mezkur Şeyh Ahmedin evlâdı mutasarrıflar 
olub elan Mahmud veled-i Yola Geldi berât-ı 
pâdişâhîyle zikr olan çiftliğe mutasarrıfdır deyu 
mukayyed der defter-i atik 
Hâsıl 130

Karye-i Yenibeglu kurbünde Kozluca Çiftliği de-
mekle maruf çiftliği Saruhanoğlu İshak Beg Ahi 
Yunusa vakf edüb Derviş Hamza mutasarrıf olub 
mezkur müteveffâ oldukdan sonra Derviş Ham-
za oğlu Turguda verilmiş hâlâ berât-ı pâdişâhîyle 
Musa Fakih nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i 
berât sene 975
Hâsıl 100

Vakf-ı zaviye-i Kara Dede Öküz Viranı demekle 
maruf bir çiftlik Mağnisa kazâsında Yund Dağı 
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nâhiyesinde kadîmü’l-eyyâmdan vakfa tasarruf olunagelmişdir deyu mukayyedd-i der defter-i atik 
hâlâ berât-ı pâdişâhîyle ber vech-i meşihat Derviş nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 
hâsıl 720 sahh

(22B)
Kazâ-i Mağnisaya tâbi Yund Dağı nâhiyesinde karye-i Çardekinlü de Mevlana Cafer efendi sekiz 
bin akçeyi vakf edüb zikr olan sekiz bin akçe onda onbir ve iki pul murâbahaya verilub murâ-
bahadan hâsıl olan akçeye karye-i mezburede günde iki hizb kıraat olunub her bir hizb okuyan 
kimesneye yevmî birer akçe verile ve yevmî nim akçeye dahi her kim mütevelli olursa mutasarrıf 
ola ve yılda yirmi dört akçeye dahi karye-i mezburede vaki olan mescidde yanmağa şem’ alına 
ve yılda yirmi altı akçe dahi mescid-i mezburun müezzinine verilüb ve meblağ-ı mezburun nazırına 
her senede elli akçe verile ve zikr olan hizblerin kıraatı madem ki kendü kayd-ı hayatdadır kendü 
nefsine ola ba’dehu aslâh ebnâsına ba’dehu biraderi Mustafaya ve İbrahim bin Mehmede ve 
ba’dehu akrabasına ala-tertibi’l-irs ve ba’de inkırazhüm hakim-i Mağnisa her kimi dilerse ana kıraât 
etdüre deyu meşrutdur

Vakf-ı Emine hatun der karye-i Çardekinlü 5000 hâsıl 500
Minhâ 
be-cihet-i aşırhân fi yevm 1 fi sene 360 kıraatı zevcin aslâh ebnâsına meşrutdur
 
be-cihet-i mütevelli fi sene 140 tevliyet zevci Mevlana Cafer efendiye meşrutdur 

Vakf-ı Nefise hatun an karye-i Çardekinlü 5000 Hâsıl 625

Minhâ
be-cihet-i hizbhân fi yevm 1 fi sene 360
be-cihet-i mütevelli fi sene 200 
be-cihet-i nâzır fi sene 40 kadıya meşrutdur 
be-cihet-i rakabe fi sene 25

Kazâ-i Mağnisaya tâbi Yund Dağı nâhiyyesinde Tazıyurt nam çiftliğe tahminen yevmî bir buçuk 
akçe ile Hacı Sinan nam kimesne berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 540

Kazâ-i Mağnisada Aşık Emir Çiftliği demekle maruf çiftliğe tahminen yevmî bir akçe ile Hacı Sinan 
berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 360

Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Paşada bir çiftlik yer ile bir pare bağa Hüseyin ve Yusuf ve Nasuh 
vakf-ı evlâdlık üzere mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ Mustafa ve Nurullah nam 
kimesneler berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 150

(23 A)
Kazâ-i Mağnisaya tabi karye-i Paşada Derviş Beğrek ceddi Okçu Aruza merhûm Saruhanoğlu bir 
çiftlik yer vakf edüb elân Nasuh nam kimesne evlâddandır deyu çiftlik-i mezbura yevmî bir akçe ile 
berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974
Hâsıl 360

Çiftlik der karye-i Yetilmiş oğlu tâbi’-i Palamud Saruhanoğlu Hızır Paşa bir çiftlik yeri Şeyh İsaya 
ve evlâdına batnen ba’de batnin vakf edüb bu vech üzere selâtîn-i maziyye-i rahimehumallah 
mukarrernameler verüb ve merhûm Sultan Süleyman han tâbe serahudan dahi mukarrernâmeleri 
olmağın kayd olundu şimdiki halde şeyh-i mezburun evlâdı ber mûceb-i berât-i padişahî 
mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ berât-ı hümâyûn ile şeyh-i mezbur evlâdından 
mutasarrıf olanlar bunlardır ki zikr olunur



91

Pirî veled-i Turgud
Şehsuvar birader-i o 
Abdülkerim veled-i Ali
Ali birader-i o 
Nasuh veled-i Yusuf
Ahmed veled-i Yusuf
Satı veled-i Hatun
Sefer veled-i Mustafa tarih-i berât-ı işan 974 Hâsıl çiftlik-i mezbur 500

Çiftlik der karye-i Sir tâbi’-i Palamud bir çiftlik mikdarı yerdir ki Saruhanoğlu İshak Çelebi Şeyh Mu-
saya vakf-ı evlâdından Ahad bin Bedir tasarrufunda iken tecdid-i berât etmediği sebebden ahere 
verilmiş deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ berât-ı hümâyûn ile Arslan ve Mustafa nam kimesne 
mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 150

Ensâb-ı Şeyh Musa ber mûceb-i suret-i defter an cânib-i kadı bi’l-askeri’l-muzaffer fi vilayet-i Anadolu

Hızır veled-i Resul
Mahmud veled-i Yunus
Abdurrahman veled-i o
Haydar veled-i Şeyh İbrahim Dede
Kurd veled-i Hasan Dede
Oğul Paşa birader-i o 
Mustafa veled-i Nebi Dede ehl-i berât
Emrullah veled-i o
Nebi birader-i o 
Veli veled-i Nebi Dede
Şehsuvar birader-i o
Arslan veled-i Yunus Dede ehl-i berât
Hasan veled-i o
Hüseyin birader-i o 

Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Kuzuculuda Emlüddin Çiftliği demekle maruf vakıf çiftliğe berât-ı 
hümâyûn ile â’ma Cafer mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 200

(23B)
Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Kilisede merhûm Saruhanoğlu İshak Çelebi Arab Sofu nam azize 
Arab Sofu Çiftliği demekle maruf bir çiftlik yeri vakf edüb ellerinde selâtîn-i maziyyeden dahi nişan-ı 
hümâyûnları vardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ Arab Sofu evlâdından Hüseyin bin Mehmed 
ve Turgud bin Çalapverdi nam kimesneler mezkur çiftliğe berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır tarih-i 
berât sene 974 hâsıl 100

Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Börekçi Oğlu nam-ı diğer Hacı İbrahime merhûm Saruhanoğlu Hızır 
Paşa Sofu Sevindik Çiftliğini vakf edüb hükm vermiş imiş bu vech üzere merhûmân Sultan Mehmed 
han ve Sultan Bayezid han mukarrernâmeler vermişler ve merhûm Sultan Selim handan dahi nişan-ı 
hümâyûn verilmiş ve merhûm Sultan Süleyman handan dahi Derviş Hasan nam kimesneye berât-ı 
hümâyûn verilub mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik halâ Pirî ve Ali bin Derviş Hasan ve 
İbrahim ve Yahya nam kimesneler berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 380

Zaviye-i Şuca’ Baba der nefs-i Palamud mezkur Şuca’ Babanın dervişleri arak-ı cebinleriyle kisb 
edüb zaviye-i mezbureye vakf etdikleri bunlardır ki zikr olunur
su sığırı ineği 3 re’s
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kara sığır ineği 2 re’s
dana 2 re’s 
har-palan 1 
kovan kıta 5 
madyane 1 
boğa 1
su sığırı çifti 2 
tosun 2
arab kul 1 re’s
ve bir pare bağ ki dört dönümdür

Bu cümleden mevcud bir re’s su sığırı ineği ve iki re’s kara sığır ineği ve iki re’s kara sığır danası ve bir 
re’s su sığırı danası ve bir su sığırı çifti vardır bâkilerini şeyh olanlar bel’ etmişler

Hüddâm-ı zaviye-i mezbure
Haydar veled-i Derviş Ali
Timur veled-i Ahmed Dede
avârızdan muafiyet selâtîn-i maziyyeden hükümleri vardır

Nâhiyye-i Palamudda karye-i Bozköyde Süleyman bin Ahmed üç bin akçe vakf edüb bin akçesinin 
murâbahası karye-i mezburede olan câmi’e harc oluna ve iki bin akçesinin rıbhı câmi-i mezbure 
hatib ve mütevelli ve nazır olanlara ale’s-seva taksim oluna deyu şart eylemiş 

Kazâ-i Mağnisaya tabi’ Palamud nâhiyesinde karye-i Belende Belen Dede zaviyesine evlâdiyyet 
üzere Hacı Melek Hatun ve Irla Hatun berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974

(24 A)
Çiftlik der karye-i Sağır Kaya tâbi’-i Mağnisa berât-ı pâdişâhîyle Bayezid veled-i Derviş Hamza mu-
tasarrıf iken feragat edüb oğlu Derviş Ahmede verilmiş berât ile mutasarrıfdır deyu mukayyed der 
defter-i atik hâlâ İlyas nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Ve ma-takaddemden aher kimesneye raiyyet yazılmayub zaviyeye hizmet eden kimesnelerdir ki 
zikr olunur
Nasuh veled-i Yusuf k
Yusuf veled-i o m
Ali veled-i Bekir k
Nurullah Veled-i Ramazan k
Ramazan veled-i o m
Durmuş bin Hızır veled-i Bayezid m
Musa veled-i Mustafa k
Şaban veled-i o m
İsa Balı birader-i o k
Satı veled-i Ramazan k
Hâsıl 1556
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Kazâ-i Mağnisaya tabi’ Boz Üyükde Kâtib Adil Mezraası demekle maruf mezra’ merhûm Saruhan 
oğlu İshak Çelebiden Kâtib Adile vakf olunmuş mezbur Kâtib Adilin oğullarından Ahmed ile Mah-
mud ber vech-i iştirak mutasarrıf olalar deyu merhûm Sultan Selim handan berât-ı hümâyûn verilmiş 
ve mezkurlar fevt olub Ahmedin oğlu Aliye ve Mahmudun oğlu Adile verilmiş merhûm Sultan Süley-
man han berâtlarıyla mutasarrıflar iken mezbur Adil fevt olub anın hissesini dahi mezkur Aliye verilmiş 
elan berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975 hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve gayruhu 
360

Çiftlik der karye-i Arslan Beg tâbi’-i Mağnisa Ahi Yakub Çiftliği demekle maruf çiftliğin bir hissesine 
Bekir ve bir hissesine Davud ve bir hissesine Süleyman berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i 
berât sene 974 hâsıl 500

Cafer veled-i Hızır
Hasan birader-i o 
Ahi Yakub evlâdından olub ve berâtı olanlardır

Kazâ-i Mağnisaya tâbi’ Palamud nâhiyyesinde karye-i Sarıçamluda Hacı Ali bin İne Begi bir tekye 
bina edüb ayende ve revende müsafirîn katub taamlanmak içün Doğanhisarı ….dair olan mülk 
değirmenini tekye-i mezbureye vakf eyleyüb madem ki kendü hayatdadır tevliyeti kendüye ve 
kendü vefat etdikden sonra evlâdına şart eylemiş 

Kazâ-i Mağnisaya tabi karye-i Kutlıda Eynel bin Musa nam kimesne kendü bina etdiği zaviyeye has-
bî şeyh olub berât-ı hümâyûn ile tarih-i berât sene 981

Kazâ-i Mağnisaya tâbi’ Palamud nâhiyesinde Noktacı İlyas zaviyesine Mestan nam kimesne berât-ı 
pâdişâhîyle yevmî bir akçe ile mutasarrıfdır berât-ı tarih sene 977
(24B) 
Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-I Turfanda? merhûm Koparan Dede bir zaviye bina edüb elân Ko-
paran evlâdından Armağan bin Ali ve Halil bin Bahşı Nam kimesneler zaviyeye şeyhlerdir hizmet 
ederler 

Kazâ-i Mağnisada vaki’ Elvan Baba mezraasına yevmî bir akçe ile Mevlana Mahmud berât-ı 
pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 980

Çiftlik tabi’-i kazâ-i Mağnisa Doğan Çiftlik demekle maruf bir çiftlik yer vakf olmağın berât-ı hümâyûn 
ile Seyyid Hafir mutasarrıfdır tarih-i berât sene 977 Hâsıl 360

Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Bayıkluda Derviş Musa zaviyesine ber vech-i meşihat Ahmed ve Hızır 
ve Şah Kulu nam kimesneler berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975

Kazâ-i Mağnisa tevâbiinden Belen nâhiyesinde Çuka Dağı nam mevzide Şeyh Sinan nam azizin 
evlâdından Şeyh Mehmed ve Süleyman oğulları ile Mustafa nam kimesne mahall-i mezburda rı-
zaen li’llâh-i teâlâ bir zaviye bina edüb ve meşihat hizmetinde olub ayende ve revendeye hizmet 
edegelüb ve kimesnenin raiyyet ve raiyyeti oğulları olmadıklarına ellerinde müteaddid ahkâm-ı 
şerifeleri vardır 

Şeyh Mehmed veled-i Şeyh Osman
Yusuf veled-i o
Osman birader-i o 
Nuh birader-i o 
Lütfullah birader-i diğer
Fazlullah birader-i İnsan
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Mustafa veled-i Şeyh Osman
Şeyh Süleyman veled-i Şeyh Ali
Ali veled-i o
İbrahim birader-i o 
Kerim Birader-i diğer
Halil birader-i diğer
Cafer birader-i diğer
Safi birader-i İnsan
Seydi İsa mu’tak-ı Şeyh Süleyman
Ca’fer mu’tak-ı Şeyh Osman
İlyas mu’tak-ı diğer
Pervane mu’tak-ı diğer
Arap Seydi mu’tak-ı diğer

Kazâ-i Mağnisaya tâbi’ Habib nam karyeye karib bir cânibi Kara Köy deresinde Kızılca içinde ve bir 
cânib Kilise Depesinden Işık Depesine ve Illızlıkdan yola ve Öküz köyü kurbünde olan sovuk kuyuya 
varınca on beş kıta çiftlikleri merhûm Saruhanoğlu İshak Çelebi zaviye-i Baba Ali demekle maruf 
zaviye-i Baba Aliye ve evlâdına vakf edüb Sultan Mehmed han berâtıyla mutasarrıf iken mezbur 
Baba Ali evlâdı munkati olub zaviyedârlığı aherden Şeyh Hüsam alub Sultan Bayezid han berâtıyla 
mutasarrıfken zaviyedarlığın fariğ olmağla Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran yevmî 
bir akçe ile zaviyedârlığı Mustafa nam kimesneye verüb ve evlâd-ı evlâd mutasarrıf olmak üzere 
hâlâ berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır deyu defter-i atikde mukayyeddir tarih-i berât sene 979

(25 A)
Kazâ-i Mağnisaya tâbi’ Yund Dağı demekle maruf mevzide Armud Alanında Saruhoğlu Şeyh Hızıra 
bir çiftlik yer vakf edüb elan berât-ı pâdişâhîyle Mevlana Hayreddin mutasarrıfdır deyu mukayyed 
der defter-i atik hâsıl 150

Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Koca Kilisede bir çiftlik vakıf yer ki Şeyh Zekeriyya Çiftliği demekle 
marufdur Sofu Ali nam kimesne vakfıyyet üzere berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır deyu mukayyed 
der defter-i atik hâsıl 360

Çiftlik der karye-i Koca Kilise Babalı Çiftlik demekle marufdur sâbıka defter-i kadîmde Durmuş bin 
Ali elinde olub ihtiyariyle feragat eyleyub bir akçe cihet üzere Yusuf Balıya verilmiş defter-i kadîmde 
yedi yüz akçeye kayd olunmuş deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 360

Kazâ-i Mağnisada Kurnacı Dede zaviyesi demekle maruf zaviyeye ber vech-i meşihat Derviş 
Mehmed nam kimesne merhûm Sultan Selim han ve Sultan Süleyman han tâbe serâhüma berât-ı 
hümâyûnlarıyla mutasarrıfdır mukayyed der defter-i atik 

Kazâ-i Mağnisada Konurculu nam karyede Şeyh Seydi Ali nam kimesne bir zaviye bina edüb mer-
hûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran berâtıyla meşihate mezkur Şeyh Seydi Ali 
mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik

Kazâ-i Mağnisada Palamud nâhiyesinde Abdal Musa Çiftliği demekle maruf çiftliği Yunus Derviş 
nam kimesne ber vech-i vakfiyyet merhûm Sultan Süleyman han tâbe serahu berâtıyla mutasarrıfdır 
deyu mukayyed der defter-i atik 

Kazâ-i Mağnisa tevâbiinde Köşk Pınarı kurbünde Tatar Ocağı demekle maruf mezarın üstünde Ab-
dul nam kimesne bir hangâh bina edüb dört dönüm bağ vakf edüb ve kendü mütevelli olmak 
üzere berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik 
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45. Evkâf-ı Çakır Beg berây-ı çeşme der nezd-i Karaman Kayası der kurb-i karye-i Kızık der nezd-i 
Mağnisa Çakır Beg yerleri demekle maruf mevkiide bağ olmuş yüz yerdir bu dahi bâlâda şerh olun-
duğu üzere çeşmeyi tamir etmek şartıyla müteferrika Mahmuda eşkincilik üzere hisse tımar verilub 
icmalde müstakil kayd olunmuşdur fi’t-tarihi’l-mezbur sahh sahh sahh 

(25 B)
Bağhâ Çakır Beg demekle marufdur der nezd-i rah-ı Menemen be-tarik-i Boz Köy hâsıl 1500 sahh

Mütevelli olan zabt edüb rakabesinden ziyadesi kendüye cihetdir müteferrika Mahmuda eşkincilik 
üzere hisse tımar verilub icmalde kayd olundu sahh

Çiftlik vakf-i türbe-i merhûm Saruhan Doğancı Adası demekle maruf Mağnisa kurbünde Atsuz 
köprüsü başında olub zikr olunan çiftlik mahsulü zabt olunub merhûm ruhuçün cüz’ler kıraat ol-
unmağa ve bazı çerak yağına harc oluna deyu meşrutdur deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ 
berât-ı pâdişâhîyle türbe-i mezbureye Derviş Mahmud türbedâr ve mezkur çiftliği mutasarrıfdır tarih-i 
berât sene 974 hâsıl 2500

Minhâ
eczahân iki nefer fi yevm 2 fi sene 720 el-bâki 1780 
cihet-i mütevelli 1

Amma şart-ı vâkıf buymuş ki termim olunmak mütevelli olan kendü cihetinden termim ede deyu 
mukayyed der defter-i atik 

Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Halidde Ahmed Fakih bin Mustafa bir câmi’ bina edüb kazâ-i Tar-
haniyatda Emir-i Alem nam karyede vâki olan incirlik bağçesi ve Sarı Deresinde olan Setlik nam 
değirmenin rub’ hissei Menemen ve nefs-i Mağnisada vaki Babuçcular Çarşusunda Mimar dükkânı 
demekle maruf dükkânını câmi’-i mezbura vakf edüb hâsıl olan gallâtından yılda iki yüz akçe hat-
ibe cihet ola ve yüz akçe müezzin ve yüz akçe muarrife ve bir salâhanâna elli akçe ve mescid-i 
mezbur çerağı yağına elli akçe ve cüzhanlarına ki dört neferdir iki yüz akçe verile ve zikr olan rub’ 
değirmen meremmâtına elli akçe ve Mağnisadaki dükkân câmi’-i mezburun …vakf ola deyu müs-
tecil etdirmiş ve bir salahâna dahi elli akçe tayin eylemiş ve karye-i Halidlüde olan armudluğunu 
ve bağçesinin nısf hâsılın kim mütevelli olursa ana vakf edüb vakıfnâmeye kayd olunmuş ve zikr 
olan câmi’ hüddâmından olanlar muâf olmak içün sâbıka şehzadelerden hükm-i hümâyûn verilmiş 
ve merhûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufrandan dahi muâfiyye hükümleri vardır 
deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 800

Karye-i Homa Ziyade Durmuş nam kimesne bir mescid ve bir tekye bina edüb ve kurbünde bir kuyu 
ve zaviye...* edüb elân kendüsü berât-ı pâdişâhîyle mütevellidir deyu mukayyed der defter-i atik

(26A)
Kazâ-i Mağnisaya tabi karye-i Gürleyede Yola Geldi Baba zaviyesine berât-ı hümâyûn ile Ali Fakih 
şeyhdir deyu mukayyed der defter-i atik

Kazâ-i Mağnisaya tâbi Emlak nâhiyyesinde Hacı İzzeddin Kuyusu demekle maruf kuyuya vakıf olan 
yerlere ber mûceb-i şart-ı vâkıf Mustafa nam kimesne berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 976

Karye-i Başluca Kilise tâbi’-i kazâ-i Mağnisa vakf-ı zaviye-i İbrahim Seydi der nefs-i Mağnisa ber 
mûceb-i mukarrernâme-i merhûmeyn Sultan Murad han ve Sultan Mehmed han tâbe serahuma 

* Kelime yok
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mukarrerdir deyu Mevlanâ Seydi Evkâf Defterinde kayd edüb zaviye-i mezbureye tasarruf olunur-
muş elân berât-ı pâdişâhîyle Şeyh Muslihüddin mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik 
Dergah-ı Ali müteferrikalarından müteferrika Mahmud Dergâh-ı muallaya arzuhal sunub 

Vakf-ı İshak Beg veled-i Saruhan bir asiyâbı merfu’ü’l-öşr ve’l-harac ve beş dönüm bağ ve iki pare 
kesük Palamudda olan câmi’in imamına vakf edüb ve Kara Şahin nam kimesne dahi bir değirmen 
merfu’ü’l-öşr ve’l-harac altı ay yürür câmi’-i mezburun hatibine vakf edüb sonradan zikr olan câmi’ 
harab olub Hoca Lutfi nam kimesne yeniden bina edüb mezbur Hoca Lutfinin oğlu Seyfeddin dört 
yüz akçe hâsıl olur bir değirmen ki Seyfeddin değirmeni demekle marufdur vakf edüb ve dört yüz 
akçe hâsıl olur deyu ana Divane Sefer ile müşterek dinkden nısf hisseyi Hacı Abdül nam kimesneyi 
cüzhân içün vakf edüb ve Hoca Lutfi altı bin akçe vakf eyledi ki murâbahaya verilüb rıbhı zabt ol-
unub câmi’-i şerifin mühimmâtına harc oluna ve cihet-i mütevelliye verile ve Hacı Ali nam kimesne 
dahi iki bin akçe vakf eyledi ki murâbahaya verilüb rıbhından bir cüzhâna cihet ola ve Çalabverdi 
fakih vakf etdiği beş yüz akçenin rıbhından aşırhân vazifesi eda oluna deyu mukayyed der defter-i 
atik hâsıl 1650

Zaviye-i İbrim Dede der kurb-i karye-i Çukur tâbi’-i Mağnisa zikr olan zaviyeye ber vech-i meşihat 
yevmî bir akçe üzere Mustafa Fakih berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 75 hâsıl 360

(26 B)
46. Evkâf-ı Câmi’-i Sinan Çavuş der karye-i Turudlu tâbi’-i Yengi
Vakf-ı İlyas bin İnesi 1000 hâsıl 150 câmi’ imamı her gün bir Yasin kıraât ede

Vakf-ı Uzge bazergân 1000 hâsıl 150 be-cihet-i hatib-i câmi’-i mezbur

Vakf-ı Uzge el-mezbur 600 hâsıl 90 be-cihet-i müezzin-i câmi’-i mezbur

Vakf-ı Yahşi fakih an karye-i Boz Köy 1000 hâsıl 150 hatib mutasarrıf ola

Vakf ki sahibi na-malûmdur 1000 hâsıl 150 be-cihet-i hatib

Vakf-ı İlyas bin Durası 500 be-cihet-i müezzin-i câmi’-i mezbur

Vakf-ı Hüseyin bin Turud 500 be-cihet-i imam-ı câmi’

Vakf-ı Hacı Memi bin Nasuh Fakih 100 hâsıl 15 imam mutasarrıf ola

Vakf-ı Şahkulu Fakih 300 imam mutasarrıf ola

Vakf-ı Hacı Mehmed 245 rıbhına imam mutasarrıfdır 

Vakf-ı İlyas bin Hasan 200 rıbhına imam Ramazan-ı mübarekede her gün Yasin okuya

Vakf-ı Mustafa 200 rıbhına câmi’ imamı her gün Yasin tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Balı bin Arab Sırcı 400 rıbhına imam-ı câmi’ mutasarrıf ola

Vakf-ı Hacı Balı el-mezbur 300 hâsıl 45 otuz akçesine imam Ramazanda her gün Yasin okuya ve on 
beşine müezzin Ramazanda her gün Yasin okuya 

Vakf-ı Pir Ahmed Dede 100 rıbhına imam mutasarrıf ola
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Vakf-ı Musa bin Karamanî 500 rıbhına imam-ı câmi’ yılda bir kerre hatm-ı Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Musa el-mezbur 800 be-cihet-i sakka-i musluk-ı câmi’
Vakf berây-ı şem’-i câmi’-i mezbur 200

Vakf-ı Süleyman an-cemâat-i Palancılar 300 rıbhına imam Ramazan-ı mübarekede her gün Yasin 
tilâvet ede

Vakf-ı Hatun-ı Selim an-karye-i Kör 300 rıbhına müezzin Ramazan-ı mübarekede her gün Yasin tilâvet 
ede

47.Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Sinan der karye-i Turudlu tabi’-i Yengi
Vakf-ı Sinan el-mezbur 1000 hâsıl 150 mescid-i mezbur imamı yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet 
edüb nısfına mutasarrıf ola ve üç akçesine Ramazan-ı mübarekede imam her gün sure-i Yasin okuya 
bâkisine duâ edeler

Vakf ki sahibi na-malûmdur 1000 hâsıl 150

Minhâ
be-cihet-i şem’ 30 
be-cihet-i gedik-i mescid 15 
be-cihet-i kayyım-ı mescid 15 
be-cihet-i tevliyet 30 
be-cihet-i müezzin 60

(27A)
48. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Orta der karye-i Turudlu tâbi’-i Yengi
Vakf-ı Memice Dede 1000 rıbhına mescid-i mezbur imamı yılda iki defa Kelâm-ı Kadîm hatm ede 

Vakf-ı Hızır Sofu 300 rıbhına mescid-i mezbur imamı Ramazan-ı mübarekde hergün bir kerre sûre-i 
Yasin tilâvet ede

Vakf-ı Hızır bin Yusuf 100 rıbhına imam Ramazan-ı mübarekde her gün bir kerre sure-i Yasin okuya 

Vakf-ı Hasan bin Hızır 500 rıbhına yılda iki kerre Kelâmullah-ı Kadîm hatm ola

Vakf ki sahibi na-malûmdur 800 be-cihet-i imam-ı mescid-i mezbur

Vakf-ı mescid-i mahalle-i Menteşe der karye-i Turudlu tâbi’-i Yengi

Vakf-ı Sinan Çavuş 3100 hâsıl 465 mescid-i mezbur imamı muallim olub ta’lim-i Kur’an edüb 400 akç-
eye mutasarrıf ola ve on beş akçe dahi mescidin şem’ine sarf ola 

49. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Yeni Mescid der karye-i Turudlu tâbi’-i Yengi
Vakf-ı Uzge Bazergan 1000 rıbhına imam ve müezzin yılda birer kerre Kelâmullahı hatm edeler

Vakf-ı Hacı Muhammedî 1000 rıbhına imam ve müezzin yılda birer kerre Kelâmullahı hatm edeler

Vakf-ı Şah Kulu fakih 500 rıbhına imam yılda bir kerre Kelâmullah hatm ede

Vakf-ı Arslan bin Armağan 300 be-cihet-i duâ
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Hammâm-ı Hüseyin Ağa der karye-i Turudlu tâbi’-i Yengi fi sene 1000 zikr olan hammâmın rakebâtı 
ve sâir âher ihrâcât-ı lâzimesine mikdar-ı kifâye harc ve sarf olundukdan sonra bâki kalan akçeden 
elli akçesi câmiin hasırına sarf oluna ve elli akçesi çerak yağına verülüb câmi’de kifayet etdüği mik-
darı çerağ yakıla ve câmi’e her kim mütevelli olursa mesfur hammâma dahi mütevelli olub mah-
sulün kabz ve masârif-i muayyenesine sarf edüb yılda altmış akçe cihet-i tevliyete mutasarrıf ola ve 
câmi’e her kim kayyım olursa çerağı ol yakub yılda elli akçe kayyımlığa mutasarrıf ola ve zikr olan 
masârifden bâki kalan akçe tahmis olunub humsuna câmi’nin müezzini mutasarrıf olub her salât-ı 
Cuma akabinde vakıf ve sair ehl-i iman ruhuiçün Fatiha deyu savt-ı âla ile nidâ eyleye ve ma-bâki 
tansif olunub nısfına hatib-i câmi’ mutasarrıf olub ruh-ı Resulûllâh-i aleyhi’s-salât ve’s-selâm içün 
yevmî bir cüz’ü tilâvet ede ve nısf-ı âherine imam kezâlik Resulûllâh-i aleyhi’s-salât ve’s-selâm ruh-i 
şerifleri içün her gün bir cüz’ okuya zikr olan mürtezika mütevelli üzerine hasbî nâzır olalar deyu şart 
olunub vakıfnâme verilmeğin defterde kayd olundu tarih-i vakıfnâme sene 962

(27B) 
Vakf-ı Hacı Bahşi Halife der karye-i Turudlu berây-ı muallimhâne-i hod 12000 hâsıl ani’l-murâbaha 
1800

Minhâ
be-cihet-i muallim fi yevm 3 fi sene 1080 
be-cihet-i halife fi yevm 1 fi sene 360 
be-cihet-i mütevelli fi sene 300 
be-cihet-i hasır ve gedik fi sene 30 
be-cihet-i harc-ı sicill ve ihzâriye fi sene 30
Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât berây-ı avârız hanehâ-i avârız-ı karye-i Turudlu

Vakf-ı Hasan bin Mellah 2000 
 
Vakf-ı Mehmed bin Musa 2000

Vakf-ı Hatun-ı Evhad Sofu 1000

Kazâ-i Mağnisa’ya tâbi karye-i Turudluda Menteşe Baba zaviyesi demekle maruf zaviye meşihatı-
na sâbıka Derviş Hacı Şems mutasarrıf olub hüsn-i ihtiyariyle feragat edüb elan berât-ı pâdişâhîyle 
Mehmed nam kimesne mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 50

Çiftlik der karye-i Turudlu Kuyu vakfı demekle maruf mezraaya berât-ı pâdişâhîyle Ali nam kimesne 
mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 480

Kazâ-i Mağnisaya tâbi Yengi nâhiyyesinde bir azmağa Musa bin Ali dokuz göz köprü ve iki başların-
da ve ortasında on dönüm mikdarı kaldırım bina edüb ve anın kurbünde olan bazarda dahi bir 
musluk bina eyleyüb ve bunların tamiri içün on bin akçe vakf edüb muameleye verilub rıbhı zabt 
olunub hin-i meremmâtda mesarıfına harc oluna ve zikr olunan hususa oğlu Çalapverdiyi mütevelli 
edüb yevmî bir akçe cihet ile berât-ı pâdişâhîyle tasarruf edermiş nakd 10000 hâsıl ani’l-murâbaha 
1000

Çiftlik der karye-i Kıran tâbi’-i Yengi Şeyh Sündül Çiftliği demekle maruf çiftliğe Derviş Ahmed ve 
Mehmed nam kimesneler mutasarrıflar olub sonradan karye-i Marılıdan Derviş Mehmede verilmiş 
nişan-ı şerifle mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 100
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Ve Saruhan Sancağında Yengi nâhiyyesinde merhûm Saruhan sulak sazlık ormanı hıfz ve zabt et-
mek şartı üzere Hasan Baba nam kuluna öşrün def’ edüb mülkiyyet üzere temlik eyledüği ormanın 
sınurun kıblesi Taş Döşemeye şarkîsi Karaca Bucak azmağına garbîsi Tavukçu azmağına Poyraz Dikili 
Taşa olduğu mastur mukayyed der defter

Zikr olunan işbu arazi tedavül-i eyâdi ile be-tariki’l- iştira’i’ş-şer’î müderrisînden Hamza efendinin silk-i 
mülküne dahil olmak ile Mağnisada bina eyleduği câmi’ine vakf etmeğin hâlâ vakfiyesi dahi bu 
mahale kayd olunmuşdur izin verdim

Vakfiye-i Mevlana Hamza Efendi bin Halil el-müderris vâkıf-ı mezburun sene bin kırk dört Rebiülevve-
linin evâsıt tarihiyle muvarrah şeyhülislam ve müftiü’l-enâm faziletlü Yahya Efendi sellemetullah ve 
Rumeli kadıaskeri Abdullah efendi ve Anadolu kadıaskeri Nuh Efendi ve İstanbul kadısı Ebulfazl Mah-
mud efendi imzaları ile mümza vakıfnâmesi olub ve üzerinde vakf etmeğe deyu hatt-ı hümâyûn-ı 
saâdet-makrun olmağın vakfiyesi fermân-ı âli ile defter-i evkâfa kayd olundu ki mazmûnu zikr olunur

Mağnisa kazâsına tâbi’ Yengi nâhiyesinden Kilizman nam karye kurbünde kıbleten Taş Döşeme 
olan mevzi’ ve şarken Karaca Bucak Azmağı ve garben Tavukçu Azmağı demekle maruf olan az-
mak ve şimalen Dikili Taş ile mahdud ve mümtaz olan arazi ve sazlık ve ormanlık bundan akdem 
fâtih ve nâib-i Saruhanoğlu zamanında Hasan Baba nam kimesneye merfu’ü’l-öşr’ olmak üzere 
temlik eylemiş ki hin-i tahrirde

(29A) 
bâlâda kayd olunmuş hâlâ tedâvül-i eyâdi ile bi’t-tariki’l- iştira’i’ş-şeri’ mûmâ-ileyh Hamza Efendinin 
silk-i mülk-i sahihâya dâhil olmakla mülk-i mahzı ve hak-ı sarfı olmağın kendü malından iki yüz bin 
akçeden ziyâde meblağı harc ve sarf edüb cevânib-i erba’sına tulen ve arzen be-hesab-I şatranç  
beş yüz zira’ hendekler açdurub memur eyledikden sonra medine-i Mağnisada vâki Alaca Mescidin 
cânib-i şarkîsinde mescid-i mezbura mülâsık hatt-ı hümâyûn-ı saâdet-makrun ve emr-i şerif ile bina 
eylediği câmi’-i şerif mühimmâtına vakf-ı sahih-i şer’i ile vakf edüb arazi-i mezkura mahsulâtından 
yevmî dört akçe câmi’-i mezbur imamına ve yevmî dört akçe hatibine ve yevmî üçer akçe iki nefer 
müezzinlerine ve yevmî birer buçuk akçe kayyımlarına ve bir buçuk akçe çerakdârına ve câmi’-i 
mezbur kurbünde bina eyleduği beş aded hücerâtda sakin olan beş nefer taleBege yevmî birer 
akçe verile ve yevmî beş akçe vazife ile vakf-ı mezburun tevliyeti madem ki hayatda ola kendüye 
olub ba’dehu evlâdına ve evlâdı evlâdına ola ba’de’l-inkıraz medine-i mezkurede hâkimü’ş-şer’î 
olanlarına yevmî beş akçe vazife ile bir müstakim ve dindar kimesneye tevcih edeler deyu tayin 
ve şart edüb ve şurût-ı mesârıf-ı masturenin tebdil ve tağyiri yedinde olmak üzere şart eylemeğin 
ba’dehu fazla-i galle-i vakf mezkur hayatda oldukça kendüye ve ba’dehu evlâd-ı zükûr ve inası-
na ale’s-seviyye tasarruf etmek üzere şart eyleduği yine sene bin kırk dört Şevvali’l-mükerremin on 
beşinci gününde İstanbul kadısı Ebulfazl Mahmud Efendi hattı ile vakfiyesine derc eylemeğin min-
ba’d vakfiyesi mûceb ile amel olunmak üzere defter-i evkâfa kayd olunmak içün bu hakire vârid 
olan emr-i şerif mûcebince sebt olundu tahriren fi yevmi’l-âşir fi şehr-i Şabani’l-muazzam sene tis’a 
ve erba’in ve elf 

El-fakîr Mehmed et-tevkiî

(29B)
50. EVKÂF-I KAZÂ-İ MENEMEN TÂBİ’-İ LİVÂ-İ SARUHAN 

51. Evkâf-ı Câmi’-i Kasım Paşa veled-i Cezerî der nefs-i Menemen
Dekâkîn-i babuçciyân ve ahengerân 10 bâb
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Minhâ 
3 bâb fi şehr 7 fi sene 252 
7 bâb fi şehr 5 fi sene 420 
yekun 672
 
Def’a 2 bâb icâreye verilmiş maa dırahthâ-i zeytun ve enâr fi sene 100
 
serhâne 1 bâb fi şehr 50 fi sene 600
 
zemin-i kârhane bir mikdarı debbağ dükkânı olmuş icâre fi sene 40 

mezra’-i Turud der nefs-i Menemen ki Kadı vakfı demekle marufdur ki ortak ekilür hâsıl fi sene an 
hınta ve şa’ir ve gayruhu 640 

mezra’ der nefs-i Tarhaniyat ki Bedir Oğlu vakfı demekle marufdur cihet-i imamet ve hitabetdir ber 
vech-i munâsafa tayin olunmuşdur zemini sebzevâtdır ber vech-i maktu’ fi sene 100 

mezra’ ki Kör Oğlu çiftliği demekle maruf nısfı hitabete nısfı imamete tayin olunmuşdur der nefs-i 
Menemen hâsıl hınta ve şa’ir 320

Mezra’-i Çekirdeklü der nefs-i Tarhaniyat ki Kadı vakfı demekle marufdur hâsıl fi sene 120

be-cihet-i imamet incirlik ki gene Kadı vakfı demekle marufdur kıt’a 2 hâsıl ber vech-i maktu’ fi sene 
70

be-cihet-i müezzin hâlâ müezzin kendü zabt edermiş yekûn-ı hâsıl 2562
Vuzıa min-zâlik
mevâcib-i Mevlana Nureddin halife imam ve hatib ve ser mahfil 
cihet-i imamet fi yevm 3 
cihet-i hitabet fi yevm 2 
cihet-i ser-mahfil fi yevm 1
mevâcib-i Ali Balı ve Hasan el-müezzineyn fi yevm 4 eczahanân merfu’dur 
mevâcib-i muarrif ve aşırhân fi yevm 1 
mevâcib-i kayyım fi yevm 1

Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât ki sonradan vakf eylemişlerdir
 
Vakf-ı Hacı Bustan 660 imam rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah okuya
 
Vakf-ı Hacı Ali Çelebi bin Hacı Bustan 660 imam rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah okuya

Vakf-ı Hüsam dede 1000 imam rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Karaca 500 imam rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet eyleye

(30A)
Vakf-ı veled-i Kulfal maa Balaban berây-ı pınar-ı Yunus 200

Vakf-ı Yusuf berây-ı pınar-ı Yunus 1000 hâlâ zâyi olmuş

Vakf-ı Hacı Hamza berây-ı pınar der nezd-i câmi’ 200
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Vakf-ı Hüsam dede 1000 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı mezbur berây-ı tevliyet-i hod 1000

Vakf-ı Emre hoca 1000 imam rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı taâmiyye 640

Vakf-ı Ali Çelebi berây-ı taâm 640

Vakf-ı Hacı Karaca berây-ı taâm 100

Vakf-ı Durmuş berây-ı pınar 200

Vakf-ı İdris berây-ı döşeme 100

Vakf-ı Akçelü Yunus berây-ı mekteb 40000 hâlâ battaldır

Vakf-ı Akçelü Yunus berây-ı pınar hod 1000

Vakf ki Kadı bir hane der kurb-i câmi’-i imam sakin ola deyu şart olunmuş

Vakf-ı Fatıma hatun 500 rıbhına evlâdı yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Turbula hatun berây-ı pınar-ı Akçelü Yunus 200

Vakf-ı Emine hatun 500 berây-ı müezzin Hasan

Vakf-ı Elif hatun 1000 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı kanâdil-i câmi’-i mezbur asldan hâsıl olan murâbaha kanâdile harc olunur

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 300 kandil 1

Vakf-ı Ali Beg 200 kandil 1

Vakf-ı Veled 200 kandil 1

Vakf-ı Mehmed 100 kandil 1

Vakf-ı Mehmed veled-i Hacı Pirî 200 kandil 1

Vakf-ı Kulfal dıraht-ı dut 3 aded hâsıl fi sene 80 kandil 2

Vakf-ı Hacı Mustafa 200 kandil 1

Vakf-ı Bayezid 100 kandil 1

Vakf-ı mekteb-i Mustafa 100 kandil 1

Vakf-ı Balaban 200 kandil 1

Vakf-ı Hadice hatun 300 kandil 2

Vakf-ı Rabia hatun 200 kandil 1
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Vakf-ı Nefise hatun 200 kandil 1

Vakf-ı Ümmi hatun 200 kandil 1

Vakf-ı Cemile hatun 200 kandil 1

Vakf-ı Zeyni hatun 200 kandil 1

Vakf-ı Hüsnü hatun 200 kandil 1

Vakf-ı Aişe hatun 200 kandil 1

Vakf-ı Devlet hatun 200 kandil 1

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı avârız

Vakf-ı Akçelü Yunus 2000

Vakf-ı Hüsam dede 1000

Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Hacı Nasuh 700

Vakf-ı Sarı Güle 500

Vakf-ı Güzel hatun 1000

Yekun maa ziyade ani’l-murâbaha 13610

52. Evkâf-ı Câmi’-i Mağnisa Çelebisi Muhyiddin der nefs-i Tarhaniyat
Bezzazistan sanduk der enderun 30 bâb mahsul fi sene 1090 
ve der birun 40 bâb

minhâ 
dekâkîn-i 40 bâb icâre fi sene 3068 
bâki dükkânlarda bezciler ve gayri kimesneler otururlar icâre fi sene 367

(30 B) 
dekâkîn-i ehl-i hıref ve bakkalân ve meyve-füruşân ve gayruhu 89 bâb hâsıl fi sene 7620

dekâkîn-i sabbağân 15 bâb fi şehr 75 fi sene 900
 
mukataa-i zemin-i bozahâne 1 bâb fi sene 15

asiyâb der nehr-i Gürle nezd-i   bel? Ve saz 1 hacer hâsıl fi sene 800
 
karbansaray maa dekâkîn 8 bâb ve dekâkîn 39 bâb icâre ber vech-i maktu’ fi sene 2533

meydan-ı Tahtelkal’a ki merhûm Sultan Korkuddan ber vech-i tapu alunub vakf olunmuş an icâre-i 
zemin fi sene 320
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dekâkîn 2 bâb der maBegn-i dekâkîn-i Hekim Ali der kurb-i hammâm-ı Fazlullah Baba fi şehr 30 fi 
sene 360 

mukataa-i zemin Kız İlyas hanayı demekle marufdur der yedd-i evlâd-ı Hekim Ali ber vech-i maktu’ 
fi sene 25

Yekûn-ı hâsıl 17118

Vuzıa min-zâlik 
Mevlana Alaaddin halife el-müderris fi yevm 10 
bi-müsta’idan fi yevm 2
Mevlana Muslihiddin halife el-hatib fi yevm 3 
ve ser mahfil .bi-mezbur fi yevm 1 
Mevlana Mahmud halife el-imam fi yevm 3 
hüffâz 4 nefer fi yevm 2 
Mahmud halife fi yevm nim 
Mehmed fi yevm nim 
Ebubekir fi yevm nim 
Mustafa fi yevm nim 
müezzin iki nefer fi yevm 4 
Muslihüddin fi yevm 2 
Ebubekir fi yevm 2 
muarrif Hüseyin fi yevm 1 
kayyım Muslihüddin dede fi yevm 1,5 
câbî Mercan fi yevm 3 
Bezzazistanî Memi bin Hüseyin fi yevm 2 
Mustafa kâtib ve nâzır ba-berât fi yevm 2 
Mehmed abî be-cihet-i termim-i râh-ı âb-ı çeşme der nezd-i câmi’ fi yevm 3
 
be-cihet-i çerağ ve hasır fi yevm nim amma şart-ı vâkıf bunun üzerinedir ki mahsülün nısfı evlâdının 
ola
 
dekâkîn-i Nalband 2 bâb vakf-ı hekim Ali ki Mehmed Paşa Câmi’inde müezzin Bekir her gün ba’de’z-
zuhur bir aşır tilâvet edüb dükkânların icâresine mutasarrıfdır hâsıl an-icâre fi sene 180

Vakf-ı Sünbül Paşa berây-ı Câmi’i-i Kebir der nefs-i Menemen

Hammâm ki Eski Hammâm demekle marufdur der nefs-i Menemen fi 8 şehr fi yevm 10 fi sene 2400 
fi 4 şehr fi yevm 4,5 fi sene 480
 
nısf-ı asiyâb der Sofu Deresi hâsıl an-nısf fi sene 180
 
dekâkîn 4 bâb 2 bâb mamur 2 bâb harab ber mûceb-i defter-i atik hâlâ na-malûmdur

zemin Şehre Küstü demekle maruf sekiz dönüm yer fi sene 70 iki dönüme hatib mutasarrıfimiş icâre-i 
hâne der mahalle-i Kum 
be-cihet-i çerak ve çerakçı 150 
zemin el-maruf be-Gölcükbaşı der yedd-i hatib 2 dönüm 15 
zemin-i dink 2 dönüm hâsıl 20
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(31A)
Bağ der- nefs-i Tarhaniyat Buruncuk Yolu kurbündedir hâsıl an-icâre 200 
be-cihet-i imam
zemin kıta 1 ber vech-i maktu’ fi sene 15

Beyt-i Arab Hoca berây-ı gedik-i câmi’ zikr olan Begt harabe müşrif olmağın satılub akçesi murâba-
ha olunub rıbhı meremmâta harc olunurmuş
 
asl-ı mal 8000 hâsıl ani’l-murâbaha 1200 
zemin-i Kesek der kurb-i Yahşi İli 1 kıta 20 
zemin-i Çiçek Bacı vakfı demekle meşhur bir kıta incirlik maktu’ 60 
zemin-i Emir Beg 1 kıta fi sene 90 berây-ı musluk ve çerak 
zemin-i der yedd-i Hatib der kurb-i Yahşi İli 15 zemin 1 kıta 1 dönüm 10
Yekûn 4855

Minhâ 
be-Mevlana Osman halife hatib ve imam 
be-cihet-i hitabet 2 
be-cihet-i imamet 1 
be-müezzin maa ferraş ve çerağî fi yevm 1 
be-cihet-i ser-mahfil fi yevm 1 hüffazîn 3 nefer fi yevm 1,5 
be-cihet-i mütevelli fi yevm 1 
be-cihet-i muarrif 100 
be-cihet-i revgan-ı çerağ 3 kıta 100 
be-cihet-i harc-ı hasır 20

53. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât ki Câmi’-i Kebire her kim imam olursa zikr olunan akçelerin murâbahası-
na mutasarrıf olub şart-ı vâkıf üzere tilâvet-i Kur’an ede

Vakf-ı Süleyman 2000

Vakf-ı Sevinçzâde 1660

Vakf-ı Hacı Bustan 660 rıbhına yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 rıbhına bir hatm-i Kelâmullah ede
 
Vakf-ı İzzeddin 500

Vakf-ı Kurd Balı 800

Vakf-ı Bulgarzâde 500

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Aişe hatun 500

Vakf-ı Huri hatun 500

Vakf-ı Rabia hatun 500

54. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât ki berây-ı şem’-i câmi’-i kebir nihade end
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Vakf-ı Ali Çelebi 300 hâsıl 45

Vakf-ı Osman bin Hacı 200 hâsıl 30

Vakf-ı Hacı Palanî 340 hâsıl 51

Vakf-ı Kadîm an icâre-i zemin-i dükkân fi sene 108

Vakf-ı Emine hatun 220 hâsıl 33

Vakf-ı Mihrî hatun 200 hâsıl 30

Vakf-ı Emine bint Mehmed 200 hâsıl 30

Vakf-ı Cemile hatun 100 hâsıl 15

Vakf-ı Hatun-ı Canızâde 100 hâsıl 15

Vakf-ı Şah paşa hatun 200 hâsıl 30

Vakf-ı Rabia hatun 200 hâsıl 30

Vakf-ı Gül Paşa hatun 200 hâsıl 30

Vakf-ı Muğal hatun 1000 hâsıl 150
Bağçe-i incir der tımar-ı karye-i Çavuş vakf-ı Emir Beg hâsıl fi sene 100 berây-ı âverden -i âb be-
Câmi’-i Kebir

Vakf-ı Hüseyin Subaşı 200 hâsıl olan murâbaha vakf etdüği kuyuya sarf oluna
 
Vakf-ı Hüseyin Subaşı an-icâre-i hâne zikr olan hânenin icâresini vakf etduği kuyuya harc oluna 

(31 B)

Vakf-ı Hüseyin Subaşı berây-ı pınar-ı hod 500

Dıraht-ı dut vakf-ı Sünbül Paşa fi sene 30 berây-ı hasır-ı Câmi’-i Kebir
 
Vakf-ı Arab Hoca berây-ı meremmât-ı lazıme-yi tetimme-i Câmi’-i Kebir

Vakf-ı Hacı İlyas 100 hâsıl 15 berây-ı gedik-i Câmi’-i Kebir

Vakf-ı Osman bin Ramazan 200 hâsıl 30 berây-ı gedik-i Câmi’-i Kebir

Vakf-ı Hacı Bustan 240 berây-ı taâm

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340 berây-ı taâm

Vakf-ı Hacı Karaca 100 berây-ı taâm

Vakf-ı Sevinçzâde 340 berây-ı taâm
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55. Evkâf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı Mahalle-i Câmi’-i Kebir
Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Ramazan 1000

Vakf-ı Kadîm maa murâbaha 12700

56. Evkâf-ı Medrese-i Sünbül Paşa der nefs-i Tarhaniyat 
Zemin-i Tekvür Bağı yirmi beş dönüm yerdir Muhyiddincik oğlu ve Dellak Hüseyin oğlu Mehmed 
ellerinde fi sene ber vech-i maktu’ 250 hadd-i kıble Filyub nam kâfir yerine ve şarkî Halil yerine ve 
şimali İlyas yerine ve garbî tarik-i âmma müntehidir 

zemin Çukur Yer demekle maruf 10 dönüm yer der-yedd-i Hacı Memi fi sene ber vech-i maktu’ 70 

zemin der Kadı Pınarı 30 dönüm hâsıl 50 
zemin-i Uğuldak Pınarı 30 dönüm hâsıl 60 
zemin der Etmekçi Pınarı 150 dönüm hâsıl 80 
zemin der kurb-i Tarhaniyat 4 dönüm hâsıl 20 
zemin der Bağlar Yakası 5 dönüm hâsıl 10 
zemin-i sebzevât der kurb-i Câmi’-i Kebir hâsıl 100 

çiftlik-i Devlethan der Karaca Depesi 

zemin der Deveci Gerişi demekle marufdur 105 dönüm yerdir hududu kıbleten Hisarlık Dağına ve 
şarken Koca Depeye ve şimalen Büyük Yahşılı tımarına ve garben Abdi yerine ve Piyade Çiftliğine 
müntehidir hâsıl.

zemin-i Hisarlık ve Kadı Pınarı ve Etmekçi Pınarı 610 dönüm
 
zemin-i Kadı Pınarı 100 dönüm hâsıl 60 hududu kıbleten Hisarlık Dağına ve şarken Nasuh yerine ve 
şimalen Deveci Oğlu yerine ve garben Piyade çiftliğine müntehidir 

zemin iki kıta 210 dönüm hâsıl 30 kıbleten ve garben Hisarlığa giden tarik-i âmma ve şimalen Ali bin 
Mustafa yerine ve şarken Kadı Çiftliğine müntehidir

Bir kıt’a yer ki bağ ve bağçe ve incirlik ve zeytunlukdur ve bazı dahi ziraat olunur yerdir ki tarafı kıblesi 
Kır Yenicelüsü sınuruna ve şarken Ahi Mürsel vakfına ve şimalen tarik-i âmma ve garben Gemi Bur-
nu demekle maruf mevzia müntehidir 330 dönüm yerdir deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ zikr 
olunan 330 dönüm yerin tahminen yüz on altı dönüm mikdarı incirlik ve zeytunluk olub bakisi ziraat 
olunur imiş

der yedd-i Yetim Mehmed Çelebi 26 dönüm 130
der yedd-i İmam Mehmed Çelebi 4 dönüm 20
der yedd-i alem Mahmud Çelebi 4 dönüm 20
der yedd-i Dülger Mehmed 3 dönüm 15

(32A)
der yedd-i Cafer bin İnesi 5 dönüm 25
der yedd-i Nebi halife 3 dönüm 14
der yedd-i Hamza halife 4 dönüm 25
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der yedd-i Cafer bin İnesi 6 dönüm 30
der yedd-i imam Mehmed Çelebi 11 dönüm 55
der yedd-i Ali muaf 9 Dönüm 45
der yedd-i Bekir ve Ömer ve Mustafa veledân-ı Mehmed 12 dönüm 60
der yedd-i Hatib Muslihiddin Halife 3 dönüm 15
der yedd-i Abdurrahman ve Mustafa veledân-ı Ömer Çelebi 4 dönüm 20
der yedd-i Zeliha hatun 7 dönüm 35
der yedd-i Selime hatun 4 dönüm 20
Hâsıl fi sene 1434

Zikr olunan medreseye berât-ı hümâyûn ile Osman halife yevmî 5 akçe ile mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 975

Vakf-ı Hekim Alaaddin ki zikr olan medreseye ilhak eylemişdir 
dükkân-ı kasab 2 bâb ve 4 bâb dekâkîn fi şehr 36 fi şehr 85 
yekun fi sene-i kâmile 1452

Vakf-ı Veled-i Mücüklü? hoca-I Sultan Korkud 
zemin-i asiyâb 200 maa divar-ı hayeş fi sene 30 ve dairesinde bir mikdar ziraât olunur yerleri vardır ki 
hudud-ı selasesi tarik-i âmma ve hadd-i şarkîsi Kadı vakfıdır ve zikr olan medresenin havlısında son-
radan evler bina olub icâre ile vermişlerdir

Zemin-i hâne der yedd-i Hacı Nasuh fi sene 30
Zemin-i dükkân der yedd-i Hacı Veli fi sene 12
Zemin-i hâne der yedd-i Çölmekçi Bustan fi sene 40
Zemin-i mekteb der yedd-i Haydar sofu fi sene 40
Zemin-i hâne der yedd-i Zeliha hatun fi sene 35

Nefs-i Tarhaniyatda bir mikdar su yatağı ki Azizbeğlü Geçüdi ve Döşeme Yol ile ve Ahi Tursun yeri 
ile ve tarik-i âmm ile ve Durmuş bağı ile ve Kethüda Sinan yeri ile ve kethüda Nasuh ve Süley-
man bağları ile ve Çavuş geçidi ve Gedüz suyu ile mahduddur zikr olan arz-ı hâliyeyi Merhûm 
Sultan Korkud ve Sultan Alemşah tâbe serâhümadan Hekim Alaaddin tapuya alub her senede 
yüz akçe mukataa vaz’ olunub ba’dehu merhûm Sultan Selim Han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran 
hazretleri dahi vech-i meşruh üzere mukarrernâme inâyet edüb ba’dehu merhûm Sultan Süleyman 
Han aleyhi’r-rahmete ve’r-rıdvan livâ-i Saruhanda iken zikr olan yüz akçe mukataayı dahi mezid-i 
inâyetlerinde afv edüb cevânib-i erba’sıyla mutasarrıf ola deyu hükm-i şerif vermişlermiş ba’dehu 
serir-i saltanata cülûs müyesser oldukda giru mülkiyyetin mukarrer tutub nişan-ı hümâyûn-ı sadaka 
olunmuş ve Sultan Selim hazretlerinin dahi saltanat-ı hüsrevanî cenâb-ı celâlet-meâblarına müyess-
er oldukda mezkur Alaaddinin kızı Aişe zikr olan mukarrernâme-i atabe-i ulyaya eyledikde madem 
ki şer’-i şerif muktezasınca veyahud atabe-i âlem-penâhdan verilmiş hükm-i hümâyûn mûcebince 
tebdil ve tağyir olmuş olmaya mülknâmesiyle min-ba’d zabt ve tasarruf edüb hâricden kimesne 
dahl ve taarruz etmeye deyu hükm-i hümâyûn verilmeğin defter-i cedide kayd olundu tarih-i hükm-i 
şerif sene erba’ ve seb’in ve tis’a mie 

(32B)
57. Evkâf-ı Mescid-i Abdestlü der nefs-i Tarhaniyat
Vakf-ı Dursun hoca bir kıta yer ki Göz Burnu demekle meşhurdur taraf-ı şimalîsi müezzinin ve taraf-ı 
garbîsi imamındır 

Vakf-ı Musa bin İne bir kıta incirlik ki mescid-i mezbura imam olana vakf eylemiş ve bir kıta yer 
Ahmed Hoca nam kimesne mescidin mahallesi avârızı içün vakf eylemişdir mahsul zabt olunub vaki 
olan avârıza verile 
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Vakf-ı Hacı Bustan 1000 berây-ı avârız

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500 berây-ı avârız

Vakf-ı Ali bin Abdullah 400 berây-ı avârız

Vakf-ı Yusuf 500 berây-ı avârız

Vakf-ı Dursun 200 berây-ı avârız

Vakf-ı Turbula hatun 500 berây-ı avârız

Vakf-ı Şahi 500 berây-ı avârız

Vakf-ı Süleyman bin Safa 300
 
Vakf-ı Musa bin Yağmur 300

Vakf-ı Hızır bin Abdullah 300 yekun 900 zikr olan 900 akçenin muameleden hâsıl olan rıbhı mescid-i 
mezburun çerağı yağına ve hasırına sarf oluna deyu vakf olunmuş

Vakf-ı Yusuf veled-i Abdullah 500 berây-ı imam

Vakf-ı Hacı Bustan 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet ede
Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Dursun Hoca berây-ı meremmât ve hasır ve gedik-i mescid-i mezbur

Vakf-ı Dursun Hoca 200 berây-ı müezzin

Vakf-ı Hacı Süleyman berây-ı şem’-i mescid-i m 300

Vakf-ı Uzun Hızır berây-ı mescid-i mezbur 300

Vakf-ı Musa bin İnesi berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 300

Vakf-ı Hacı Hamza berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 200

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 150

Vakf-ı Turfade hatun berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 300

Vakf-ı Mihriban hatun berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 200

Vakf-ı Emine hatun berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 200

Vakf-ı Ümmi hatun berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 100

Vakf-ı Kör Kuyu 200
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Vakf-ı Çavuş Kuyusu 800

Vakf-ı Rabia hatun 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Nefise hatun 400 rıbhı meremmâta sarf oluna 

Vakf-ı Hafsa bint-i Kasım 1000 rıbhına mezburenin ruhuiçün imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah 
tilâvet ede

Vakf-ı Rabia hatun 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hadice hatun 450 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Nefise hatun 1000 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Fatıma hatun 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Güllü hatun 200 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Hane-i vakf-ı Nefise hatun imam mutasarrıf olub yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede deyu şart 
olunmuş 

Vakf-ı Emine hatun 200 berây-ı müezzin

Vakf-ı Selime hatun berây-ı pınar-ı Göçen 200

Vakf-ı Hacı Bustan 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 40 berây-ı taâm

Vakf-ı Hadice hatun 100 berây-ı taâm

Vakf-ı Hatun-ı Sinan 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

(33A)
58. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Menemenlü Hacı İne Begi der nefs-i Tarhaniyat
Asiyâb deryası ile pınar fi sene-i kâmile hâsıl ber vech-i maktu’ 
hınta 36 keyl öşür 720

Minhâ 
cihet-i imamet 480 
cihet-i te’zin 240 

Zikr olan asiyâb harabe müşrif olub vakıf cânibinden tamire kabiliyyet olmamağın muarefet-i şer’le 
imam olan kimesne bin akçeye bey’ edüb zikr olan bin akçe hâlâ muamele olunurmuş 

dekâkîn 2 bâb kurb-ı hammâm-ı Fazlullah fi sene 97 ve üç bin akçe vakf eylemiş ki onda on bire 
muamele-i şer’iyye edüb mescidde her kim imam olursa yılda üç defa Kelâmullah hatm edüb mu-
tasarrıf ola hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 300

Vakf-ı Hacı Karesî 1 kıta incirlik mescidde her kim imam olursa yılda bir kerre Kelâmullah hatm edüb 
gallesine mutasarrıf ola hâsıl 100

Vakf-ı Hayreddin Fakih sakin olduğu evlerini bi-cem’i hududihi vakf edüb imam olan kimesne her 
senede bir kerre hatm-i Kelâmullah edüb içinde sakin ola deyu meşrutdur hâsıl fi sene 120
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Vakf-ı Süleyman 600 onda on bir muamele-i şer’iyyeden hâsıl olan rıbhı mescidin çerağı yağına 
verile deyu meşrut 

Vakf-ı Hacı Sinan 1000 hâsıl fi sene 150 zikr olan yüz elli akçenin yüz akçesini imam yılda bir kerre 
hatm-ı Kelâmullah edüb 50 akçesi hatim duasında taama harc ola deyu meşrut

Vakf-ı Hacı İne begi el-mezbur 1000 hâsıl 150 imam aşır okuya

Vakf-ı Hacı İne begi berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 250 hâsıl 37

Vakf-ı Seydi Ali bin Hacı Balı 500 hâsıl 75 mescid-i mezbur imamı yılda bir kerre Kelâmullahı hatm ede

Vakf-ı Ali Çelebi bin Hacı Bustan 1000 Hâsıl 150 yüz akçesine imam yılda bir kerre hatm ede ve elli 
akçesine hatm duasında taâm bişe deyu meşrutdur 

Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm ede hâsıl 100 15 taâma harc oluna

Vakf-ı Kadîm 200 rıbhına mescid-i mezbur müezzini sûre-i Amme okuya
 
Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı şem’-i mescid 250 hâsıl 37

Vakf-ı Kadîm berây-ı meremmât-ı mescid ve gedik 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Hacı Karaca 500 hâsıl 75 müezzin yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı kadîm berây-ı kuyu 500 hâsıl 75

Vakf-ı Bostan kuyusu bir dönüm bağ ve bağçe der yedd-i Cafer hâsıl an-icâre fi 50

Vakf-ı Hacı İne Begi 1000

Vakf-ı Hacı Bostan 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Zeyneb hatun 500

Vakf-ı Muhibbe hatun 1000

Zikr olan dört bin akçenin murâbahasından hâsıl olan akçe avârıza sarf oluna deyu meşrutdur

Vakf-ı Mahdume hatun 1000

Vakf-ı duhter-i Hacı İne begi 500 hâsıl fi sene 150 zikr olan murâbahayı ehl-i mahalle avârıza vereler 

Vakf-ı Sara bint-i Musa bir kıt’a bademlik ve incirlik an-tımar-ı Kızılca-i Kebir bi-cem’I-i fi sene 150 

(33B)
Vakf-ı Rabia bint-i Dedem İsa 500 Hâsıl 75 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede 300 hâsıl 45 
otuz akçeye taâm bişe ve on beş akçesi mütevelliye verile 200 hâsıl 35 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Rabia bint-i hatib Seydi Ali 500 hâsıl 75 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede 200 hâsıl 
30 berây-ı şem’

Vakf-ı Usul hatun 500 hâsıl 75 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Selver hatun 500 hâsıl 75 mescid-i mezbur imamı yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede
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Vakf-ı Aişe hatun 1000 hâsıl 150 imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Zeyneb hatun 400 hâsıl 60 müezzin yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Zeyneb hatun berây-ı şem’-i mescid 200 hâsıl 30

59. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Seyyid Nasrullah der nefs-i Menemen
Vakf-ı be-cihet-i imamet 5800 hâsıl 870

Vakf-ı berây-ı te’zin ve çerağ 1500 hâsıl 225

Vakf-ı Hacı Karaca veled-i Hamza 500 hâsıl 75 altmış akçesine yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah 
okunub on beş akçesine taâm bişe 

Vakf-ı Ali Çelebi 10000 hâsıl 1500 her Cuma gecesi mescid-i mezburda taâm bişub yemek içün harc 
oluna 

Vakf-ı Ali Çelebi berây-ı avârız 500 hâsıl 75
 
Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı avârız 1000 hâsıl 150

Vakf-ı valide-i Hacı Bustan berây-ı avârız 2000 hâsıl 300

Zikr olan Ali Çelebi ve Hacı Bustan ve validesi vakfı akçeleri murâbahalârı ile hâlâ 4700 akçe olmuşdur 

Vakf-ı Ali Çelebi berây-ı mescid-i hod der nefs-i Menemen der kurb-i Tahtelkal’a 4700 hâsıl 705

Minhâ 
cihet-i imamet 210 
be-cihet-i handan-ı Kelâmullah yılda iki defa 250 
be-cihet-i handan-ı Muhammedîye 300 
be-cihet-i meremmât-i mescid-i mezbur 45

60. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Hacı Şeyh der nefs-i Tarhaniyat
İncirlik 2 kıta der kurb-i Kızılcaköy hâsıl 80 
minhâ 
be-cihet-i imamet 50 
be-cihet-i müezzin 30
 
ve bir kıt’a yer ki şehir kurbündedir taraf-ı kıblesi ve şarkî ve şimalî tarik-i âmma ve garbîsi müezzin 
Mahmud mülküne muttasıldır ber mûceb-i defter-i atik hâsıl 50 be-cihet-i meremmât-ı mescid-i mez-
bur

Vakf-ı Hacı Bustan bin Yahşi bir kıta yer ki incirlikdir mahduddur kıbleten Lala incirine ve şimalen ve 
şarken tarik-i âmma ve garben Üveys bin Musa yerine muttasıldır ahali-i mescid-i mezbur içün hâsıl 
zabt olunub her avârız vâki oldukça avârız verile hâsıl fi sene 80

Def’a vakf-ı Hacı Bustan el-mezbur 400 hâsıl olan murâbaha avârız oldukça mahallenin avârızına 
verile

Vakf-ı hayrât-ı Müslimîn berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbur 1500 hâsıl fi sene 150
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Vakf-ı Hacı Bustan 800 hâsıl fi sene 120

Minhâ 
be-cihet-i handan-ı hatm 70 
be-cihet-i harc-ı taâm 50 

(34A)
Vakf-ı Hacı Karaca 500 hâsıl 75
 
Minhâ 
be-cihet-i handan-ı hatm-i Kelâmullah 60 
be-cihet-i harc-ı taâm 15

Vakf-ı Ali Çelebi 1750 hâsıl 262 
zikr olan murâbahanın yüz akçesine imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede ve elli akçesi taa-
ma harc ola ve otuz yedi akçesi çerak yağına ve yetmiş beş akçesi mahalle-i mezbure avârızına 
verile deyu şart olunmuş
 
Vakf-ı Siyami halife berây-ı pınar-ı Hamza 100 hâsıl 15

Vakf-ı Ramazan Dede berây-ı pınar-ı Hamza el-mezbur 100 hâsıl 15 ve Çınarlu Kuyusu demekle 
maruf kuyuya dahi iki yüz akçe vakf olunmuş hâsıl olan murâbaha lazım olan harcına sarf oluna

Vakf-ı Selçuk bint-i Yusuf 1700 hâsıl 225

Minhâ 
cihet-i imam 100 
cihet-i müezzin 50 
cihet-i kayyım 25 
cihet-i mütevelli 50

Vakf-ı Balabanlı hatun 500 hâsıl 75 mescid-i mezbur imamı yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede 

Vakf-ı Turbula hatun 300 hâsıl 45 mescid-i mezbur imamı yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede 

Vakf-ı Masum hatun 100 hâsıl 15 mescid-i mezburun çerağı yağına harc olunur deyu meşrutdur 

Vakf-ı Rabia hatun 100 Hâsıl 15 berây-ı çerağ-ı mescid

Vakf-ı Selim hatun 100 Hâsıl 15 berây-ı çerağ-ı mescid

61. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Osman Fakih der nefs-i Menemen
Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Derviş 1000 hâsıl 150 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Tur Hoca 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 rıbhına yılda bir hatm okuna
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Vakf-ı dükkân 1 bâb fi sene 40 berây-ı müezzin

Vakf-ı kadîm bir bâb dükkân fi şehr 7 fi sene 84 yılda bir hatm okuna

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250 berây-ı şem’-i mescid

Bağçe-i incirlik an-vakf-ı kadîm 3 dönüm hâsıl fi sene 60

Vakf-ı Hayreddin 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Süleyman 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Üveys 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hacı Ali 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hasırcı Mustafa 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Tur Hoca 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Tur Paşa hatun 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı hatun-ı diğer 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Debbağ Ali berây-ı pınar-ı hod 300 hâsıl 45

İncirlik an vakf-ı kadîm der yedd-i Mehmed 1 kıta hâsıl fi sene 200

Vakf-ı Hacı Bustan 340 hâsıl 51 berây-ı puhten-i taâm

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340 hâsıl 51 berây-ı puhten-i taâm

Vakf-ı Hacı Bostan 1000 berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbur

Vakf-ı Hacı Ali 500 rıbhı mahalle-i mezbure avârızına verilür
 
Vakf-ı Hacı Karaca 100 rıbhı mahalle-i mezbure avârızına verilür

Vakf-ı Hasan 800 rıbhı mahalle-i mezbure avârızına verilür

Vakf-ı İlyas 200 rıbhı mahalle-i mezbure avârızına verilür

Vakf-ı Kadîm 200 rıbhı mahalle-i mezbure avârızına verilür

Vakf-ı İne hatun 200 rıbhı mahalle-i mezbure avârızına verilür

Vakf-ı Paşa hatun 300 rıbhı mahalle-i mezbure avârızına verilür

(34B)
62. Evkâf-ı Mescid-i mahalle-i Hoca Zeynî der nefs-i Menemen
Vakf-ı Hacı Bustan 1000 hâsıl 150

100 akçesine mescid-i mezbur imamı yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede ve 50 akçesi hatm du-
asında taâma harc oluna 
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Vakf der yedd-i Hallac Muhammedî 500 hâsıl 75 mescid-i mezbur imamı yılda bir kerre hatm-i 
Kelâmullah ede

Vakf der yedd-i Mustafa bin Babacan 500 hâsıl 75 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf der yedd-i Acem Muhammedî 500 hâsıl 75 imam bir hatm okuya

Vakf der yedd-i Palanî Hasan 500 hâsıl 75 imam bir hatm okuya

Vakf-ı Ali Çelebi bin Hacı Bustan 1000 hâsıl 150 yüz akçesine imam bir hatm okuyub elli akçesine 
taâm bişe

Vakf-ı Sancakdâr Karacası 500 hâsıl 75 altmış akçesine imam hatm okuya onbeşine taâm bişe

Vakf-ı Ali Çelebi 250 rıbhı kandile harc ola kandilden ziyadesi çerak yağına verile

Vakf-ı Hüsrev mu’tak-ı Ali Çelebi 200 hâsıl 30 şem’e harc olunub ziyadesi çerak yağına verile

Vakf-ı Dibekci 100 hâsıl 15 berây-ı şem’

Vakf-ı Ahad 100 hâsıl 15 berây-ı çerağ

Vakf-ı Hacı Ali berây-ı şem’-i mescid 250 hâsıl 37

Vakf-ı Hüsrev berây-ı şem’-i mescid 200 

Vakf-ı Evhad berây-ı şem’-i mescid 100

Vakf-ı Hadice hatun berây-ı şem’-i mescid 100 hâsıl 15

Vakf-ı Tur Paşa hatun berây-ı şem’-i mescid 100 hâsıl 15

Vakf-ı Hüsnü Bula berây-ı şem’-i mescid 100

Vakf-ı Hadice hatun berây-ı şem’-i mescid 200 hâsıl 30 ziyadesi çerağ yağına

Vakf-ı Tur Paşa hatun 100 hâsıl 15 berây-ı şem’

Vakf-ı Aişe hatun berây-ı şem’ 100 hâsıl 15

Vakf-ı İne hatun berây-ı şem’-i mescid 100 hâsıl 15

Vakf-ı Hacı Süleyman berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 1500 hâsıl 225

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Ali Çelebi berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 500 75

Vakf-ı Pirce veled-i Güzel berây-ı avârız 500 hâsıl 75

Vakf-ı Dibcikci berây-ı avârız 500 hâsıl 75
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Vakf-ı Tur Bula hatun berây-ı avârız 500 hâsıl 75

Vakf-ı Hacı Hamza bin Yahşi berây-ı meremmât-ı mescid-i mezbur 300 hâsıl 45

Vakf-ı valide-i Ali Çelebi berây-ı meremmât-ı mescid-i mezbur 200 hâsıl 30

Vakf-ı berây-ı müezzin 500 hâsıl 75

Vakf-ı Hacı Karaca 500 hâsıl 75 altmışına imam yılda bir kerre hatm okuyub onbeşine taâm bişe

Vakf-ı müezzin berây-ı te’zin 500 hâsıl 75

Vakf Evhad nam kimesne vakıf çayır kurbünde üç dönüm bağçe vakf edüb zikr olunan bağçe 
mahsülünden hâsıl olanı evlâdına ve evlâd-ı evlâdına vakf edüb evlâdından kim kıraate kadir olur-
sa ruhiçün yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah edüb kâdir olmazlar ise bir kile buğday verüb okudalar 
ve bağçe mahsülünden bir ölçek evinden ne mikdar yağ ve bekmez giderse lokma bişirüb mahalle 
mescidinde yedirüb hatim duasın kıldıralar deyu şart eylemiş

Vakf-ı Evhad el-mezbur Zeynî mahallesinde iki dönüm bağ vakf eylemiş ki bağın mahsulü evlâdı 
yedinden bağın civarında vâki olan kuyuların termimine sarf olub bâki kalanı evlâda ola deyu şart 
eylemiş

(35A)
Vakf-ı Emine bint-i Şems Muhammedî 500 hâsıl 75 altmış imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah 
edüb ve on beş taâma harc ola

Vakf-ı Fatıma hatun bint-i Emir Kadı der nefs-i Menemen 20000 hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 3000
 
mihna 
be-cihet-i tevliyet 300 
be-cihet-i eczahanân fi sene 2700 
kendü ruhuçün babası türbesinde günde beş cüz’ tilâvet olunub taksim olunurmuş 

Vakf-ı valide-i Ali Çelebi berây-ı gedik 200

Vakf-ı Hacı Bostan berây-ı sefinehâ der âb-ı Gedüz
25318 hâsıl 3798

Minhâ
be-cihet-i tevliyet fi yevm 2 fi sene 720 
be-cihet-i keştibânân keşti 5 kıta fi 500 fi sene 2500 
bâki kalan akçe gemi meremmâtına ve sair harc-ı lâzımesine sarf ola deyu meşrutdur 

Vakf-ı mescid-i Hacı Rumlu der Bazar-ı Palanduzân 1000 rıbhına imam mutasarrıf ola 300 rıbhı mes-
cid tamirine ve sâir harc-ı lâzımesine sarf ola

Vakf-ı Şemseddin bin Sarıca berây-ı imam-ı mescid-i Bazar-ı Palanduzân 
zemin-i dükkân 2 bâb fi sene 25

Vakf-ı Hacı Palanduz berây-ı musluk der Bazar-ı Palanduzân 400 hâsıl ani’l-murâbaha 60

Vakf-ı Ahmed bin Yağcı Hasan berây-ı musluk der Bazar-ı Palanduzân 
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dükkân 1 bâb zikr olan dükkânda her kim sâkin olursa musluğa su getüre şart olunmuş
 
Vakf-ı Mehmed bin Hacı Pirî berây-ı musluk der hammâm-ı bazar dükkân 1 bâb fi şehr 8 fi sene 96

63. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Hacı Abdi der nefs-i Menemen 
Vakf-ı Hacı Bustan 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede
Vakf-ı Hacı Abdi bir hâne vakf eylemiş imam sâkin olmak içün 

Vakf-ı Hacı Abdi el-mezbur incirlik dönüm 2 hâsıl fi sene 180 berây-ı imam zemin-i dükkân-ı vakf-ı 
mezbur

Vakf-ı İshak Fakih 835 rıbhına müezzin mutasarrıf ola
 
Vakf-ı Selver hatun 1735 yedi yüz otuz beş akçenin rıbhına imam yılda bir hatm okuya ve bin akçenin 
rıbhına müezzin mutasarrıf ola

(35B)
Vakf-ı Hacı Abdi dıraht-ı dut hâsıl fi sene 25 berây-ı meremmât ve hasır

Vakf-ı Hacı Abdi el-mezbur incirlik hâsıl fi sene 120 berây-ı imam ve meremmât-ı mescid

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Mehmed berây-ı şem’-i mescid 200

Vakf-ı Kabil berây-ı şem’-i mescid 150

Vakf-ı Ali berây-ı şem’-i mescid 100

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı puhten-i taâm 340

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı taâm 340

Vakf-ı Hacı Karaca berây-ı taâm 100

Vakf-ı Selver hatun berây-ı taâm 235

Vakf-ı Hacı Abdi berây-ı avârız 2000

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı avârız 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı avârız 500

Vakf-ı Nalband Durmuş berây-ı avârız 200

Vakf-ı Selver hatun berây-ı avârız 1000

Vakf-ı Selver hatun berây-ı âverden-i âb-ı mescid 1000
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64. Evkâf-ı Mahalle-i Hacı Davud der nefs-i Menemen
Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah tilâvet eyleye

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Hamza 300 rıbhına imam sûre-i Amme okuya

Vakf-ı Hacı Abdi 300 rıbhına imam aşır okuya

İncirlik 1 kıta der tımar-i Büyük Kızılca an vakf-ı kadîm hâsıl fi sene 400 imam hatm-i Kelâmullah ede

İncirlik 1 kıta an vakf-ı kadîm hâsıl fi sene 40 imam hatm-i Kelâmullah ede

İncirlik 1 kıta an vakf-ı kadîm hâsıl fi sene 50 berây-ı müezzin

Vakf-ı Turud berây-ı müezzin 200

Vakf-ı Yahşi berây-ı müezzin 120

Vakf-ı Atıyye 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı şem’-i mescid 250

Vakf-ı Atiyye hatun berây-ı şem’-i mescid 200

Vakf-ı Zeyneb hatun berây-ı şem’-i mescid 200

Vakf-ı Ümmî hatun berây-ı şem’-i mescid 150

Vakf-ı Kamer hatun berây-ı şem’ –i mescid 115

Vakf-ı kadîm berây-ı şem’-i mescid 100

Vakf-ı kadîm berây-ı gedik-i mescid 100

Vakf-ı Cennet hatun berây-ı pınar-ı Velizâde 160

Vakf-ı Kadîm berây-ı pınar 200

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı puhten-i taâm 340

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı puhten-i taâm 340

Vakf-ı Hacı Murad berây-ı puhten-i taâm 100

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı avârız 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı avârız 500

Vakf-ı kadîm berây-ı avârız 1610
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(36A)
65. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Kethüda Balı der nefs-i Menemen
Vakf-ı Memi berây-ı imamet 3300 hâsıl fi sene 330

Vakf-ı Boyacı Hüseyin berây-ı müezzin 3000 hâsıl fi sene 300

Vakf-ı Hacı Bustan 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına imam yılda bir kerre Kelâmullah hatm eyleye

Vakf-ı hane maa çardak an-vakf-ı kadîm hâsıl an-icâre fi sene 150 berây-ı imam

Vakf-ı Ahmed veled-i Akınca berây-ı müezzin 200

Vakf-ı Hüseyin berây-ı müezzin 200

Vakf-ı Hüsnü hatun 1500 Be-cihet-i imam hatm okuya

Vakf-ı Hacı Bustan 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Karaca 100 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Elif hatun 400 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Bustan 1000 rıbhı avârıza verile

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500 rıbhı avârıza verile 

Vakf-ı Kadîm 1800 rıbhı avârıza verile

Vakf-ı Sara hatun 500 rıbhı avârıza verile

Vakf-ı Sasa hatun berây-ı şem’-i mescid 200

Vakf-ı Kadem hatun berây-ı şem’-i mescid 300

Vakf-ı Nalband berây-ı şem’-i mescid 200

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı şem’-i mescid 250

66. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Bektaş der nefs-i Menemen
Zemin-i incirlik ve gendum ve şa’ir kıta 1 hâsıl fi sene 300 
be-cihet-i imam ve müezzin

Zemin-i diğer bir kıta ber vech-i maktu’ fi sene 20 
be-cihet-i imam ve müezzin

Vakf-ı karye-i Azizbeglüde Halil bağı demekle maruf bir kıta bağ Saliha hatun vakfıdır mescid-i mez-
bura her kim imam olursa yılda bir kerre Kelâmullah okuyub duâsın eyleyüb mutasarrıf ola hâsıl 250
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Vakf-ı Hacı Bustan 660 Hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali berây-ı meremmât ve gedik-i mescid 100 hâsıl 15

Vakf-ı Mehmed Çelebi berây-ı meremmât ve hasır-ı mescid 100

Vakf-ı Hatun-ı Yahşizade 1000

Vakf-ı Hacı Karaca 400 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı şem’-i mescid 250

Vakf-ı Babacanî 250 rıbhı mescid-i mezbur şem’ine verile

Vakf-ı Ahmed 150 rıbhı mescid-i mezbure şem’ine verilür

Vakf-ı Valide-i Kazzaz 100 rıbhı şem’ine verile

Vakf-ı Sarı 200 rıbhı şem’ine verilür

Vakf-ı kadîm berây-ı pınar 100

Vakf-ı Turud kuyusu 100

Vakf-ı Havlı-i Elif hatun hâsıl fi sene 40 müezzin Yasin okuya

Vakf-ı Hacı Bustan 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Karaca 100 rıbhına taâm bişe
 
Vakf-ı Hacı Bustan 1000 rıbhı avârıza verile

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500 rıbhı avârıza verile

Vakf-ı Kadîm 1500 rıbhı avârıza verile

(36B)
67. Evkâf-ı Mescid-i Bazarlu der nefs-i Menemen
Mezra’ der kurb-i Kızılca Köy 8 dönüm hâsıl 150 
cihet-i imamet ber mûceb-i defter-i atik

İncirlik der kurb-i Kızılca Köy vakf-ı İsa Hoca kıta 1 dönüm 2 ber vech-i maktu› fi sene 150 mescid-i 
mezbura her kim imam olursa yılda iki kerre Kelâmullah hatm edüb rıbhına mutasarrıf ola deyu şart 
olunmuş ber mûceb-i defter-i atik

Vakf-ı Turhoca bin Sultan Şeh 1 bâb dükkân der nefs-i Tarhaniyat der kurb-i dekâkîn-i Alaaddin fi 
şehr 4 fi sene 48 
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Vakf-ı Hadice bint-i Tayî bir kıta incirlik der kurb-i Kızılca Köy kıbleten bi-mülk Ali ve Yayla ve şimalen 
bi-tarik-i âmm ve garben bi-mülk-i veled-i Saru ve şarken bi-mülk-i Emiroğlu hâsıl ber-vech-i maktu’ 
50 mescid-i mezbur imamı yılda bir kerre Kelâmullah hatm ede deyu meşrutdur ber vech-i defter-i 
atik

Vakf bir kıta incirlik der kurb-i Kızılca Köy kıbleten bi-mülk-i Cafer ve şarken veled-i Dar ve garben 
tarik-i âmm ve şimalen Üveys mülküne müntehidir hâsıl 80 mescide her kim imam olursa vakıfın 
ruhuiçün yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah idüb mutasarrıf ola deyu mukayyedd-i der defter-i atik

Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Kara Çavuş 200 be-cihet-i imam
 
Vakf-ı Kadîm berây-ı imam 500

Vakf-ı Kadîm berây-ı müezzin 200

Vakf-ı Hacı Cafer berây-ı müezzin 100

Vakf-ı Turpaşa hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Şahbula hatun 100 berây-ı imam vakf-ı hâne

Vakf-ı Kadîm berây-ı gedik ve meremmât-i mescid 400

Vakf-ı Hacı Bostan 340 berây-ı taam

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340 berây-ı taam

Vakf-ı Hacı Karaca 100 berây-ı taâm 

68. Evkâf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’-i mescid-i mezbur
Vakf-ı Karaca 200

Vakf-ı Hacı Cafer 200

Vakf-ı Ömer 200

Vakf-ı Zeytunlu Koca 100

Vakf-ı Sarı Çavuş 200

Vakf-ı Kara Çavuş 200

Vakf-ı Çalabverdi 200

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250
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Vakf-ı hatun-ı Derzi 200

Vakf-ı duhter-i Malkoç 200

zikr olan akçelerden hâsıl olan rıbh mescid-i mezburun şem’ine sarf olunur

Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât berây-ı avârız

Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı İnese Koca 1000

Vakf-ı Hacı Cafer 300

Vakf-ı Teke Hasan 500

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Uçbegi 500

Vakf-ı Deveci Velisi 200

Vakf-ı Aişe hatun 200

Vakf-ı Turhoca hatun 500

Vakf-ı Melek hatun 400

Zikr olan akçelerden hâsıl olan rıbh avârıza verilur

(37A) 
69. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Bazarbaşı nam-ı diğer Dibek der nefs-i Menemen 
Vakf-ı Eskici İbrahim şehir kurbünde Kavm-i Sübhan mahallesi civarında bir pare yer ki tahminen yirmi 
sekiz dönüm yerdir mahduddur bi’t-tariki’l-âmm ve bi-mülk-i Yusuf bin Hamza ve bi-mülk-i Mehmed 
bin Yakub 
be-cihet-i imam ber mûceb-i defter-i atik hâsıl 200
 
ve Karakoğa kurbünde bir kıta yer ki müezzine cihet içün vakf olunmuş mahduddur bi’t-tariki’l-âmm 
ve İsa Balı yerine Hâsıl 100 ve karye-i Yahşili kurbünde dokuz dönüm bir pare yer ki mahduddur bi-
mülk-i Mustafa bin İsmail ve bi-mülk-i Yusuf bin Yakub ve bi-mülk-i Ali bin Salih cihet-i imametdir ber 
mûceb-i defter-i atik hâsıl 20 

Ve bir kıta yer dahi şehir kurbünde sekiz dönüm yerdir mahduddur bi’t-tariki’l-âmm ve bi-mülk-i 
Dursun el-müezzin ve bi-mülk-i Başmakçı Hamza ve bi-mülk-i Kara Bektaş cihet-i müezzindir ber 
mûceb-i defter-i atik hâsıl 60

Ve bir kıta yer ki Yel Değirmeni kurbündedir tahminen dört dönüm yerdir mahduddur bi-mülk-i 
Çölmekçi Hamza ve bi-mülk-i Hacı bin Ayas ve bi’t-tariki’l-âmm ve mülk-i Yolageldi cihet-i müez-
zindir ber mûceb-i defter-i atik hâsıl 60

Bir kıta yer ki istibdal olunmuş kesükdür ve mahduddur bi-mülk-i Hakcı Hıdır ve bi’t-tariki’l-âm min 
selase cevânib tahminen bir dönümdür ber mûceb-i defter-i atik hâsıl 20 be-cihet-i revgan-ı çerağ 
yekun 460 vâkıf-ı mezburun evlâdından kâbil olan imam ve mütevelli ve nazır ola deyu meşrutdur 
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Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Receb 600 hâsıl 90 imam Cuma gecelerinde Yasin okuya 200 hâsıl 30 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Mahmud veled-i Benli 400 hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Arabeş Mahmud 300 hâsıl 45 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 90 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede 250 hâsıl 37 berây-ı 
şem’-i mescid

Vakf-ı Müslimîn berây-ı meremmât ve gedik-i mescid 300 hâsıl 45

Vakf-ı Aişe hatun 500 Hâsıl 75 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Turbula hatun 100 hâsıl 15 be-cihet-i imam

Vakf-ı Hacı Ali 400 hâsıl 60 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hacı Mustafa 200 hâsıl 30 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Bani Beg 100 hâsıl 15 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Nurullah 150 hâsıl 22 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Turbula hatun 150 hâsıl 22 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Aişe hatun 200 hâsıl 30 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hacı Receb 335 hâsıl 50 imam-ı bazar mescid yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

70. Evkâf-ı Müslimîn ki berây-ı puhten-i taâm nihade end
Vakf-ı Hacı Bustan 340 hâsıl 51
 
Vakf-ı Hacı Ali 340 hâsıl 51

Vakf-ı Hacı Karaca 100 hâsıl 15

Vakf-ı Hacı Receb 165 hâsıl 24

Vakf-ı Aişe hatun 500 hâsıl 75

71. Evkâf-ı Müslimîn ki berây-ı avârız-ı nihade end
Vakf-ı Hacı Bustan 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Hacı Ali 500 hâsıl 75

Vakf-ı Hacı Receb 500 hâsıl 75

Vakf-ı Ahmed 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Kadîm 1400 hâsıl 285
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(37 B)
Vakf-ı Hacı Ali ki berây-ı mekteb-i nihade est 6000 hâsıl ani’l-murâbaha 900

72. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Gaybî der nefs-i Menemen
Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı İlyas 400 Hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı İshak fakih 800

Vakf-ı Sinan dede 400 rıbhına müezzin mutasarrıfdır
 
İncirlik an-vakf-ı kadîm 1 kıta 3 dönüm hâsıl 200 
be-cihet-i te’zin bağ an vakf-i kadîm 1,5 dönüm hâsıl 60 bi-cihet-i te’zin

Vakf-ı Fatıma hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Aişe hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Kuş hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali 250 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Kazzaz Mustafa 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Saraç Ahmed 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı diğer Mustafa 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Sinan Dede 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hacı Hüsam 130 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Valide-i Hamza Balı 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Aişe hatun 250 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Kadîm berây-ı çerağ-ı mescid 470 rıbhı üç yerde çerağa sarf olunur

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Sinan dede100 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Bustan 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Karaca 100 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Kadîm berây-ı puhten-i taâm 600
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Vakf-ı Yusuf meremmâtçı 100 rıbhına taâm bişe 100 rıbhına hasır alına

Vakf-ı Yusuf berây-ı gedik-i mescid-i mezbur 100

Vakf-ı Koca Harraz berây-ı meremmât-ı mescid 100

Vakf-ı Hacı Hasan berây-ı pınar-ı hod 200

73. Evkâf-ı müslimîn ki berây-ı avârız-ı nihade end
Vakf-ı Hacı Mahmud 3000

Vakf-ı İlyas bin İshak 500
 
Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Mehmed bin Abdullah 1000

Vakf-ı Rabia hatun 700

Vakf-ı Hatun-ı Hacı Mehmed 500
Zikr olan akçelerin rıbhı avârız vaki olduğu zamanda avârıza sarf olunur

(38A)
74. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Dülbendlü der nefs-i Menemen
Mezra’ üç kıta yerdir mezbur mescidin imamı ve müezzini içün vakıfdır hâsıl 100 sülüsânı cihet-i imam 
ve sülüs cihet-i müezzindir 

Yazıcı Çiftliği demekle marufdur ki taraf-ı kıblesi İtlü yerine ve Divanî Ali ziraât etduği yerlere mut-
tasıldır ve şarkîsi bir mülk-i Buruncuk Bazarı önünden cari olan çaya muttasıldır ve şimalisi Panbukluk  
Bunşa? depe varınca ve garbîsi Panbukluk yerlerine muttasıldır Saru Abdal Kavağı demekle maruf-
dur mezkur yerlerin vakfiyesine emr-i pâdişâhîyle hükm-i kadı li-hak olub müseccel ve mukayyed 
ellerinde hükümleri ve hüccetleri vardır deyu mukayyed der-defter-i atik
İncirlik der kurb-i şehir Karamanlı Kesüği demekle marufdur vakf-ı Mehmed veled-i Elvan hâsıl 100 
imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Nurlu hatun bint-i Yusuf 1500 rıbhına mezbure hatunun ruhuiçün imam yılda iki defa hatm-i 
Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Kara Süleyman 500 hâsıl 75 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250 hâsıl 37 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Kadîm berây-ı şem’-i mescid 200 hâsıl 30
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Vakf-ı Hacı Memi 600 hâsıl 90 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Mehmed 200 hâsıl 30

Vakf-ı Pir Ali berây-ı şem’-i mescid 200 hâsıl 30

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250 hâsıl 37 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı kadîm berây-ı şem’-i mescid 200 hâsıl 30

Vakf-ı Turbula hatun 200 hâsıl 30 berây-ı şem’-i mescid 

Vakf-ı Pir Ali berây-ı meremmât-i mescid 200 hâsıl 30

Vakf-ı Mehmed bin hasırcı berây-ı meremmât-ı mescid 200 hâsıl 30

Zemin-i hane an-vakf-ı kadîm hâsıl an-icâre fi sene 30 bağçe-i incirlik vakf-ı Muğal hatun müezzine 
vakf olunmuşdur 

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı mekteb-i hod 4500 hâsıl ani’l- murâbaha hâsıl 675
İncirlik ve bademlik Seyfi Kesüği demekle marufdur ve vakf-ı Hacı Bustan el-mezbur on kıta dırahtdır 
hâsıl fi sene 500 be-muallim-i mekteb

Vakf-ı Hacı Bustan-ı berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 500 hâsıl 75

Vakf-ı Kadîm-i berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 4000 hâsıl 400

75. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı taâm ki zikr olunan hatm-i Kelâmullah tamam oldukda hatm duasında 
harc oluna 
Vakf-ı Hacı Bustan 340 hâsıl 51

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340 hâsıl 51

Vakf-ı Hacı Karaca 100 hâsıl 15

Vakf-ı Hacı Balı berây-ı müezzin 750 hâsıl 112

(38B)
76. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Veli der nefs-i Menemen
İncirlik 1 kıta 2 dönüm hâsıl 100 rıbhına imam
İncirlik ve zeytun vakf-ı Süleyman bin Safa 1 kıta 4 dönüm hâsıl 80

Zemin-i dekâkîn der nefs-i Menemen der nezd-i hammâm-ı bazar vakf-ı Veli el-mezbur be-cihet-i 
revgan-ı çerağ ve cihet-i müezzin

Vakf-ı Veli el-mezbur 1000 rıbhına imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede
 
Vakf-ı Hacı Bustan 3000 rıbhına imam yılda altı defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Ali bin Hacı Turud 1500 rıbhına imam yıda iki defa hatm-i Kelâmullah ede
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Vakf-ı Hacı Sinan Bayezid Evi demekle maruf müteaddid evi muhavvatasıyla mescid-i mezbura 
imam olan hazret-i Resulullah ruhuiçün yılda bir defa hatm-i Kelâmullah edüb içinde sakin ola deyu 
vakf idub şart eylemiş 

Vakf-ı Veli sahibü’l-mescid 1000 rıbhı avârız vaki olduğu zamanda avârıza verilür

Vakf-ı Hacı Melek bint-i Hamza 500 rıbhı avârız vaki olduğu zamanda avârıza verilur 
Bu zikr olan evkâfa mescid-i mezbura her kim imam olursa mütevelli olub ve ehl-i mahalle nâzır ola 
deyu şart olunmuş

Vakf-ı Hacı Bustan 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Sefer 1 bâb dükkân hâsıl fi sene 200 mescid-i mezbura imam olan yılda bir kerre hatm-i 
Kelâmullah ede imam mutasarrıf ola deyu şart eylemiş

İncirlik der karye-i Konurcalu vakf-ı Bayezid dönüm 2 hâsıl 100 her kim yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah 
iderse mutasarrıf ola deyu meşrutdur

Vakf-ı Kemal Halife 500 rıbhına Acem Hoca yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede deyu meşrutdur

Vakf-ı Zeliha hatun 100 hâsıl 150 müezzin yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Aişe hatun dükkân 2 bâb hâsıl fi sene 200 yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah eden kimesne 
mutasarrıf ola

Vakf-ı Selime hatun 500 rıbhına Acem Hoca yılda bir kerre hatm-ı Kelâmullah ede

Vakf-ı Zeliha hatun 1000 hâsıl 150 müezzin yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı hatun 200 rıbhına müezzin mutasarrıf ola

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250 hâsıl 37 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hacı Hamza 200 hâsıl 30 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Veli sahib-i mescid 300 hâsıl 45 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Tuti hatun 200 hâsıl 30 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Selime hatun 100 hâsıl 15 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Veli el-mezbur 1000 hâsıl 150 berây-ı hasır ve gedik ve meremmât-ı mescid

Vakf-ı Hacı Bustan 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340 rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Hacı Hamza 220 rıbhına taâm bişe
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Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı avârız 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı avârız 500

Vakf-ı Kadîm berây-ı avârız 1257

Vakf-ı Hacı Karaca100 rıbhına taâm bişe

(39A)
77. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Mermerli der nefs-i Menemen
Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 99 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hasan halife sahib-i mescid 2000 hâsıl 300 cihet-i imamet

Vakf-ı Hasan halife el-mezbur 1000 hâsıl 150 cihet-i müezzin

Vakf-ı Nefise hatun bağ 1,5 dönüm be-cihet-i imam

Vakf-ı Elif hatun 500 rıbhına imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Aişe hatun 300 hâsıl 45 rıbhına imam yılda bir defa Kelâmullah hatm eyleye

Vakf-ı Hasan halife el-mezbur berây-ı meremmât-ı mescid-i vakf 136 hâsıl 20
 
Vakf-ı Karaca berây-ı âverden-i âb der mescid-i mezbur 100

Vakf-ı Şahbula hatun bağ 1 kıta 1 dönüm 

Vakf-ı Müslimîn ki berây-ı şem’-i mescid-i nihade end

Vakf-ı Hasan halife sahib-i mescid 200 hâsıl 30

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250 hâsıl 37
 
Vakf-ı Satılmış 200 hâsıl 30

Vakf-ı Hayreddin Beg 200 hâsıl 30

Vakf-ı Uncu Evhad an-icâre-i havlı fi sene 150

Vakf-ı Nefise hatun 200 hâsıl 30

Vakf-ı Hadice hatun 200 hâsıl 30

Vakf-ı Zeyneb hatun 200 hâsıl 30

Vakf-ı Müslimîn ki berây-ı taâm nihade end
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Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Karaca 500 

Vakf-ı Mehmed bin Şene? Beg 100

Vakf-ı Elif hatun 200

Vakf-ı Müslimîn ki berây-ı avârız nihade end

Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Kara Mustafa 500

Vakf-ı Kadîm 5800 hâsıl 870

78. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Köse Balaban der nefs-i Menemen
Vakf-ı Köse Balaban bağçe-i incirlik dönüm 4 hâsıl fi sene 60 
be-cihet-i imam 

incirlik-i an vakf-ı kadîm 4 dönüm hâsıl fi sene 60 be-cihet-i imam
Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir defa Kelâmullah hatm eyleye

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 99 imam yılda bir defa Kelâmullah hatm eyleye

Vakf-ı Köse Balaban 1 dönüm havlı hâsıl fi sene 130 be-cihet-i imamet

Vakf-ı Köse Balaban el-mezbur zemin 1 kıta 4 dönüm hâsıl fi sene 100 be-cihet-i imam berây-ı 
handân-ı duâ

(39 B)
Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir defa Kelâmullah hatm eyleye

Vakf-ı Nebi 400 hâsıl 60 imam yılda bir defa Kelâmullah hatm eyleye

Vakf-ı Cafer 500 rıbhına imam yılda bir defa Kelâmullah hatm eyleye

Vakf-ı Müslimîn ki berây-ı şem’-i mescid-i nihade end

Vakf-ı Nebi 200 hâsıl 30 dükkân 1 bâb an-vakf-ı kadîm hâsıl an-icâre fi sene 20

Vakf-ı Nefise hatun 200 hâsıl 30 

Vakf-ı Cafer berây-ı meremmât-ı mescid ve gedik 500 hâsıl 75

Vakf-ı Müslimîn ki berây-ı puhten-i taâm-ı nihade end

Vakf-ı Hacı Bustan 340
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Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340

Vakf-ı Hacı Karaca 100

Vakf-ı Nebi 100

Vakf-ı Müslimîn ki berây-ı avârız-ı nihade end

Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Nebi 500

Vakf-ı Cafer 500

79. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Kan Alıcı der nefs-i Menemen
İncirlik 1 kıta 8 cerib vakf be-cihet-i imamet
İncirlik 1 kıta vakf be-cihet-i müezzin

Dükkân der nefs-i Menemen 1 bâb fi şehr 4 fi sene 48 be-cihet-i termim-i mescid

Zemin vakf-ı Debbağ Oğlu berây-ı çerağ-ı mescid 1 kıta ber vech-i maktu’ fi sene 20

Vakf-ı Kadîm 580 rıbhına yılda bir hatm okunur

Vakf-ı Hacı Yusuf 1000 rıbhına müezzin yılda bir defa Kelâmullah hatm eyleye

Vakf-ı Osman 1000 rıbhına müezzin mutasarrıfdır

Vakf-ı Kadîm berây-ı meremmât-ı mescid 200

Vakf-ı dükkân 1 bâb fi sene 120 be-cihet-i pınar-ı mahalle-i mezbure

Vakf-ı Ömer bir kıta incirlik der tımar-ı Sofu Deresi hâsıl fi sene 100 berây-ı handân-ı aşır

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 250

Vakf-ı Kadîm berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 1750

Vakf-ı Mekteb-i Helvacı Ali berây-ı muallim 3500 hâsıl 525

Vakf-ı Hacı Bustan 340
 
Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340

Vakf-ı Hacı Karaca 100 zikr olan akçelerin rıbhına taâm bişe

Vakf-ı Mehmed İmam rıbhına yılda bir hatm okuya 1000 an-icâre-i zemin berây-ı kuyu-i Bekir Çelebi 
el-müderris fi sene 5 zikr olan akçelerin rıbhına taâm bişer

Vakf-ı Müslimîn ki berây-ı avârız nihade end
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Vakf-ı Helvacı Ali 1000

Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Kadîm 400 zikr olan akçelerin rıbhı avârız vâki olduğu zamanda avârıza verilür
 
Vakf-ı Osman 1000 rıbhına imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah okuya

Vakf-ı Hacı Bustan 660 rıbhına imam yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 imam rıbhına yılda bir hatm okuya

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına imam bir hatm okuya

Vakf-ı Emine hatun 500 rıbhına bir hatm

(40A) 
80. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Köse Bahşı nam-ı diğer Ahi Hızır der nefs-i Menemen 
Vakf-ı Veled-i Saruhan

Bağât 3 kıta der kurb-i Kara Koğa der yedd-i Receb Beg 1 kıta 3 cerib 90
der yedd-i Ali bin Zeynî 1 kıta 2 cerib 20
der yedd-i Mahmud bin Serçe 1 kıta 1 cerib 10 zikr olan akçelere müezzin mutasarrıf imiş

Zemin 3 kıta der kurb-i musalla bir kıtası incirlikdir hâsıl ber vech-i maktu 100 
cihet-i imamet 50
 
cihet-i müezzin 50 zikr olan yüz akçeye halâ imam mutasarrıf imiş

Zemin-i dükkân der nefs-i Menemen der yedd-i Çilingir Ali ber mûceb-i defter-i atik 12 hâlâ dükkân 
ihrak olunmağın yeri 370 akçeye bey’ olunmuş murâbaha ile 500 akçe olmuş hâsıl ani’l-murâbaha 
75
 
be-cihet-i meremmât-ı mescid 60 
be-cihet-i çerağ-ı mescid 15

Zemin 3 kıta der kurb-i musluk hâsıl ber vech-i maktu’ 150 cihet-i imamet

Zemin-i Begvardı an-Beg ila Yumrukaya iki yüz cerib mikdarı Hisarlık yolundan Bademliğe varınca ve 
bir nice pare incirlik hâsıl 120 cihet-i müezzin
Zemin der kurb-i Ağulcuk Deresi 1 kıta 3 cerib hâsıl 40 imam tasarruf eder imiş

Nısf-ı asiyâb der Sofu Deresi Câmi’-i Kebir vakfıyla bi-tarik-i münasafa zabt olunur 100 cihet-i imam 
yekun 705

81. Evkâf-ı Müslimîn-i Sahibü’l-Hayrât
Vakf-ı İdris mezkur evlâdına bir hane vakf edüb evlâdı münkariz oldukda imamlar mutasarrıf ola 
deyu şart eylemiş

Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah eder
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Vakf-ı Hacı Ali 660 hâsıl 99 mescid-i mezburda her kim imam olursa yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede 

Vakf-ı Divane Yusuf dükkân 1 bâb fi sene 240 imam olan kimesne yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf şimdi İncirlik ve zeytunluk hâsıl fi sene 13 be-cihet-i imam

Vakf-ı Hacı Yusuf Pirîncî 500 hâsıl 75 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Hamza berây-ı şem’ 200 hâsıl 30
 
Vakf-ı Hatun-ı Hacı Hamza berây-ı şem’ 200 hâsıl 30

Vakf-ı Divane Yusuf berây-ı şem’ 100 hâsıl 10

Vakf-ı Mehmed berây-ı şem’ 200 hâsıl 30

Vakf-ı diğer Mehmed berây-ı şem’ 200 hâsıl 30

Vakf-ı Hacı Ali berây-ı şem’ 250 hâsıl 37

Vakf-ı Bint-i Bustan berây-ı şem’ 200 hâsıl 30

Vakf-ı Hatun-ı Ali berây-ı şem’ 400 hâsıl 60
 
Vakf-ı Aişe hatun berây-ı şem’ 200 hâsıl 30

Vakf-ı Valide-yi İsa-zade berây-ı şem’ 200 hâsıl 30

Vakf-ı Hüsnü hatun berây-ı şem’ 180 hâsıl 27

(40B)
Vakf-ı bint-i Abdi berây-ı şem’ 100 hâsıl 15

Vakf-ı Hatun-ı Tur Hoca mezbure hatun mahalle-i Bektaşda bir evin havlısı ki evi harab olmuş Ahi Hızır 
mahallesinin müezzinine vakf eylemiş 

Vakf-ı Dilber hatun hane 1 an-icâre-i hâne fi sene 100 incirlik ve bir bağdır Büyük Kızılca on dönüm 
zikr olan hâneyi ve bağ ve incirliği mezbure hatun evlâdına vakf edüb evlâdı münkariz olursa ma-
halle-i mezbure mescidi imamı yılda bir hatm-i Kelâmullah idub mutasarrıf ola deyu şart eylemiş 

Vakf-ı Aişe hatun 500 hâsıl 75 imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hadice hatun 500 hâsıl 75 imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hamza halife berây-ı meremmât ve hasır-ı mescid 400 hâsıl 60
 
Vakf-ı Kadîm berây-ı pınar 100 hâsıl 15

Vakf-ı diğer Bikar Mehmed bin Dizdar 100 hâsıl 15
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Vakf-ı zemin 1 kıta 1dönüm 2 evlek hâsıl fi sene 12 berây-ı pınar-ı diğer

Vakf-ı Müslimîn Sâhibü’l-hayrât berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure

Vakf-ı Hacı Bustan 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Hacı Hamza 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Hacı Ali 500 hâsıl 75

Vakf-ı Hacı Dede 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Seydi 500 hâsıl 75

Vakf-ı İdris 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Şirmerd 500 hâsıl 75

Vakf-ı Kadîm 700 hâsıl 110

Vakf-ı Müslimîn-i sâhibü’l-hayrât berây-ı puhten-i taâm

Vakf-ı Hacı Bustan 340 hâsıl 51
 
Vakf-ı Hacı Ali 340 Hâsıl 51

Vakf-ı Hacı Karaca 100 hâsıl 15

Vakf-ı Hacı Hamza 100 hâsıl 15

82. Evkâf-ı Mescid-i Uzun Hasan der Bazar-ı Başmakçıyân der nefs-i Menemen
Dükkân der yedd-i Abdurrahman 1 bâb fi şehr 5 fi sene 60
Dükkân der yedd-i Hüseyin 1 bâb fi şehr 5 fi sene 60
Dükkân der-yedd-i Ramazan 1 bâb fi şehr 7 fi sene 84
Dükkân der yedd-i Durmuş Kademlü 1 bâb fi şehr 5 fi sene 60
Dükkân der yedd-i Bustan fi şehr 3 fi sene 36 
Dükkân- der yedd-i Veli 1 bâb fi şehr 7 fi sene 84
Dükkân der yedd-i Ali 1 bâb fi şehr 2 fi sene 24
Dükkân-ı Hasan 1 bâb fi şehr 5 fi sene 60
Dükkân der yedd-i Mehmed bin Karaca berây-ı musluk 1 bâb fi şehr 5 fi sene 60
Dükkân 2 bâb fi şehr 10 berây-ı meremmât-ı mescid fi sene 120

Nısf-ı dükkân berây-ı pınar fi şehr 4 fi sene 48 ve üç yüz akçe dahi ki rıbhına sahib-i vakfın ruhiçün 
mescid-i mezburede günde bir aşır 

(41A) 
83. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Balaban der nefs-i Menemen
Vakf-ı Abdi 1000 hâsıl 120 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 99 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede
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Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Hamza berây-ı imam 600

Vakf-ı kadîm berây-ı kadîm 600

Vakf-ı Balaban dıraht-ı dut 1 dıraht-ı incir 2 zemin dönüm 4
 
Vakf-ı Turfade hatun 600 imam yılda bir defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Alaaddin bin Turası 200 berây-ı müezzin bir kıta bağ ve bağçe ve hane berây-ı ince Ali Kuyusu 
hâsıl fi sene 240

Vakf-ı İdris berây-ı pınar-ı hod 200

Vakf-ı Havlı vakf-ı Kececi Kuyusu 100

Vakf-ı Müslimîn berây-ı puhten-i taâm

Vakf-ı Hacı Karaca 100

Vakf-ı Hacı Bustan 340

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 340

Vakf-ı Turfade hatun 100

Vakf-ı Müslimîn ve Müslimât ki berây-ı şem’-i mescid-i mezbure nihade end

Vakf-ı Kadîm 100
 
Vakf-ı Hacı Bustan 100

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250

Vakf-ı Mürsel bin Kurdca 200

Vakf-ı Demurci Derviş 100

Vakf-ı Durmuş 100

Vakf-ı Emine hatun 200

Vakf-ı Turfade hatun 100

Vakf-ı Ümmi hatun 100

Vakf-ı Müslimîn ki berây-ı avârız-ı nihade end

Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500
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Vakf-ı Kadîm 2200

Zikr olan akçelerin rıbhı avârız vaki olduğu zamanda avârıza sarf olunur

84. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Seydi Ali der nefs-i Menemen
Vakf-ı Hacı Bustan 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 hâsıl 99 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hafsa hatun 500 hâsıl 75 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Saliha hatun berây-ı meremmât-ı mescid 400 hâsıl 60

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı puhten-i taâm 340

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı puhten-i taâm 340

Vakf-ı Hacı Karaca berây-ı puhten-i taâm 100

(41B)
85. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı şem’-i mescid-i mezbur
Vakf-ı Kemal efendi 200

Vakf-ı Ali Çelebi 250

Vakf-ı Pirce 200

Vakf-ı Aişe hatun 200

Vakf-ı Müslimîn berây-ı avârız
Vakf-ı Seydi Ali 2000

Vakf-ı Hacı Bustan 1000

Vakf-ı Pirce 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

86. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Kara Sevinç der nefs-i Menemen
Vakf-ı Hacı Hamza 1400

Vakf-ı Hacı Abdi 800

Vakf-ı Hacı Mustafa bin Kazzâz 1000 rıbhına imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Karaman berây-ı imam 150

Vakf-ı Bayezid berây-ı imam 150

Vakf-ı Seydi Ali Çelebi 400 rıbhına imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede
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Vakf-ı Kara Musa 200 rıbhına imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Yahşi 300 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Karaca 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Debbağ Halil 200 rıbhına müezzin mutasarrıfdır

Vakf-ı Seydi Ali 200 rıbhına müezzin mutasarrıfdır

Vakf-ı Emine hatun 400 rıbhına imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Aişe hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Mahdume hatun kuyusu 100

Vakf-ı Müslimîn berây-ı şem’-i mescid-i mezbur

Vakf-ı Mustafa 300

Vakf-ı Bustan 300

Vakf-ı Divane Yusuf 150

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250

Vakf-ı İskender 100

Vakf-ı Aişe hatun 150

Vakf-ı Hatun-ı diğer 100

Vakf-ı Müslimîn berây-ı avârız

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 500

Vakf-ı Ramazan 500

Vakf-ı Kadîm ki rıbhdan ziyade gelmişdir 2000

Vakf-ı Kadîm 1500

(42A) 
87. Evkâf-ı Mahalle-i Hisarlık
Vakf-ı İbrahim bin Bekir 1000 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Bustan 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 660 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Balı 300 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede
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Vakf-ı Evhad veled-i Timur 300 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Bayezid 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Kadîm 1750 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâm-ı Kadîm ede

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi 250 rıbhı mescid-i mezburun şem’ine verilür 

İncirlik vakf-ı Mustafa 2 dönüm hâsıl fi sene 50 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâm-ı Kadîm eder

İncirlik Vakf-ı Ahmed 1 kıta hâsıl fi sene 20

İncirlik vakf-ı Sofu Süleyman 1 kıta 1 dönüm hâsıl fi sene 20 berây-ı şem›-i mescid-i mezbur

Vakf-ı Kadîm berây-ı şem’ 1200

Vakf-ı Divane Ali Kuyusu 300

Vakf-ı Sofu Süleyman Kuyusu 150

Vakf-ı Kadîm iki kuyuya incirlik 1 kıta hâsıl fi sene 50

Vakf-ı Mahdume Kuyusu 120

Vakf-ı Aişe hatun 100

Vakf-ı Saliha hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Kadîm berây-ı hasır-ı mescid 100

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı taâm 340

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı taâm 340

Vakf-ı Hacı Bustan berây-ı avârız 1000

Vakf-ı Hacı Ali Çelebi berây-ı avârız 500

Vakf-ı Kadîm 2100

Karye-i Hisarlık toprağında Gölcük Alanı demekle maruf tahminen yevmî nim akçe hâsıl olur vakfa 
Pirî kaziyye nam kimesne berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975

Vakf-ı Kadı İhvan 7000 hâsıl 700 
minhâ 
be-cihet-i cüzhanân 3 nefer 600 
be-cihet-i mütevelli 100

Hammâm-ı Kara Kadı der nefs-i Menemen ki Tirede Kara Kadı mahallesinde kendünün medresesine 
vakf eylemişdir hâsıl fi sene 5280

Hammâm der bazar-ı Menemen vakf-ı evlâd-ı Fazlullah Paşa 4 şehr beher yevm fi 11 2970 ve 3 şehr 
der bahar fi yevm 7  630
yekun 3600
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Vakf-ı zaviye-i Ahi Ahmed ki Saruhanoğlu İshak Çelebi vakf etmiş ellerinde selâtîn-i mazıyyeden 
hükümleri olub ve merhûm Sultan Süleyman handan dahi berât-ı hümâyûn vardır ve Tarhaniyat 
kurbünde bir çiftlik yerdir ve içinde incirlik bağçesi ve şehir içinde bir dükkân ve Sofu Deresinde bir 
değirmen vardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ zaviye mezbureye Ahmed nam kimesne 
şeyh olub berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975

(42B)
Hâsıl-ı zeminhâ ki öşr verirler 120
Def’a bir pare Kara Taş demekle marufdur hâsıl 200
Mukataa-i zemin-i hane 15 asiyâb der Sofu Deresi 1 bâb harab ve na-malûm 
Dükkân 1 bâb der şehr na-malûm
Bağçe-i incirlik na-malûm
Yekun-ı hâsıl an-hubûbât-ı zeminhâ vakf-ı zaviye-i mezbure ve gayruhu 600

Karye-i Yazıcılı tâbi’-i Mağnisa vakf-ı Ali Beg Saruhanî
Hacı Mehmed veled-i Musa ç ve nim
Osman birader-i o çç
Yusuf birader-i diğer ç
Bekir Halife birader-i diğer c Mülâzım
Hacı Hasan veled-i Hacı Mustafa ç  
Osman birader-i o nim
İlyas veled-i o k
Mübarek atik-i Hacı Mehmed k
Hasan atik-i Hacı Musa k
Hâsıl 
Çift 6 resm 198
Nim 2 resm 33
Bennak 4 resm 36
Hınta 3 mudd 15 keyl öşr 1800
Şa›ir 1 mudd 5 keyl öşr 320
Burçak 4 keyl öşr 56
Nohud 1,5 keyl öşr 36
Sisam 1 keyl öşr 29
Penbe kıyye 300 öşr 1200
Piyaz 30
Bostan 10
Koru 20
Resm-i ağnam 70
Resm-i ağıl 20
Resm-i otlak 25
Resm-i tapu-i zemin resm-i kovan 30
Resm-i zemin der yedd-i haric 485
Bâd-ı hevâ ve cürm ü cinayet ve deştbani ve resm-i duhan ve arûsî 46
Yekun 4464
Karye-i Gökçe mülk-i Ali Beg el-merhûm ki Mağnisada olan imaretine vakf eylemişdir ve ellerinde 
selâtîn-i maziyyeden rahimehumallahu teâlâ ahkâm-ı şerifeleri vardır hâricden ekilür
Hâsıl an-hınta ve şa’ir ve burçak ve alef ve nohud ve resm-i zemin ve gayruhu 402

(43A)
Vakf-ı İshak Çelebi ibn-i Saruhan der karye-i Büyük Yahşılı tâbi’-i Menemen Şeyh Hızır nam azize on 
çiftlik yer verüb üçün kabul etmiş çiftlik-i mezbure Şeyh Hızırın evlâdından evlâdiyet üzere hâlâ Ali ve 
Musa ve İshak ve İlyas ve Hasan ve Hüseyin berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır
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 der yedd-i Kemal veled-i Nazar çiftlik 1 hâsıl 300

der yedd-i İshak ve İlyas veledan-ı Yusuf çiftlik nim hâsıl 100 tarih-i berât sene 975

der yedd-i Ali ve Musa çiftlik nim hâsıl 100 tarih-i berât sene 974

der yedd-i Hasan ve Hüseyin ve Abdi veledân-ı Yahya hâsıl 300 tarih-i berât sene 974

Karye-i AsumBeglü tâbi’-i Menemen merhûm Saruhan oğlu İshak Çelebi Baba Haykıran nam aziz-
in zaviyesine bir çiftlik verüb bağçe pınarı ile vakf edüb hâlâ zikr olan çiftlikle ve bağçeye berât-ı 
pâdişâhîyle Derviş Mehmed nam kimesne zaviye-i mezbureye yevmî bir akçe ile şeyh olub mutasar-
rıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 360

Ve mezbur çiftliğin hududu kıbleten tarik-i âmma ve şimalen Korucuk hane ve şarken bağçeye ve 
garben Karaca Kayaya muttasıldır

Çiftlik der karye-i Seyrek tâbi’-i Menemen vakf-ı Tokuş İdris nam çiftliğine Kâtib Hamza Balı ber 
vech-i vakfiyyet mutasarrıf olub elinde berât-ı padişahî vardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ 
Muhyiddin Fakih nam kimesne berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl fi sene 300

Vakf-ı Veled-i Saruhan Hızır Paşa der karye-i Çukur Şeyh Muhyiddin Yeri ve bağçesi demekle maruf 
yeri ve bağçeî Şeyh Ali ve Şeyh Yusuf nam kimesnelere vakf edüb anı bu ilâ-yevminâ hâzâ evlâdı 
ellerinde olub berât-ı pâdişâhîyle evlâdından Bahşayış nam kimesne mutasarrıfdır deyu mukayyed 
der defter-i atik hâlâ mezbur Bahşayışın oğlu Tur Balı berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 976 ve Mehmed ve Mustafa ve İbrahim ve Halil nam karındaşlar dahi ber vech-i iştirak berât-ı 
hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 975 hâsıl 360 

amma vakf-ı evlâd olmayub kim bu çiftliğin hizmetine sezavar ise yesün ayende ve revendeyi hoş 
dutsun deyu Saruhanoğlu mektubunda şart olunmuş deyu mukayyed der defter-i atik.

(43B)
Kazâ-i Menemene tâbi karye-i Çukurda Saruhanoğlu İshak Çelebinin mülk bağçesini Satılmış nam 
kimesneye vakf edüb kendüden sonra evlâdına dahi vakf-ı evlâd deyu mektub verüb ve selâtîn-i 
maziyyeden dahi ellerinde hükümleri olub merhûm Sultan Süleyman han tâbe serahâdan berât-ı 
hümâyûn ile Mustafa ve Mehmed ve Veli nam kimesneler vakfiyyet üzere mutasarrıflardır deyu 
mukayyed der defter-i atik hâlâ Mehmedin oğulları Abdurrahman ve Nasuh berât-ı hümâyûn ile 
mutasarrıflardır tarih-i berât sene 975 Hâsıl 300

Vakf-ı Merhûmeyn Gazi Hüdavendigar ve Bayezid-i Hüdavendigar tâbe serahüma ruhlarıiçün Me-
nemende Elçi Hamid çiftliği vakf olunub badehû nâhiyye-i mezburede Buruncuk Çayırı kurbünde 
Köse Yahşi Çiftliğin bedel-i vakf edüb Sofu Turahan nam kimesne merhûm Sultan Mehmedden 
berât-i şahî verilmiş imiş vech-i meşruh üzere ve mezburun evlâdından alınub el-hâletü hâzihi Etme-
kçi oğlu Hacı Balı nam kimesneye berât-ı şahî ile sadaka olunmuş deyu mukayyed der defter-i atik 
hâsıl 100

Vakf-ı İshak Çelebi ibn-i Saruhan der karye-i Özbek Ahmed Danişmend demekle maruf bir çiftlik 
yerdir ki Özbek nam sipahi elinden Ahmed Danişmend nam azize dedesi ruhiçün vakf edüb eline 
temessük verüb neslen ba’de neslin ellerinde mukarrer kala deyu ba’dehu her zamanda mezbur 
çiftlik içün selâtîn-i maziyyeden ellerinde hükümleri dahi vardır hâlâ merhûm Sultan Süleyman Han 
aleyhi’r-rahmete ve’l-gufrandan dahi Resul nam evlâdı elinde berât-ı hümâyûn vardır deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâsıl 300
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Vakf-ı İshak Çelebi ibn-i Saruhan ecdâdı ruhiçün Özbek nam karyede Tovca Babaya vakf idüb 
neslen ba’de neslin kimesne ellerinden almaya deyu mektub verüb selâtîn-i maziyyeden dahi 
ellerinde berâtları olub elan mezkur Tovuca Baba evlâdından Mehmedin elinde berât-ı padişâhî 
vardır deyu mukayyed der defter-i atik çiftlik 2 hâsıl 60

Nısf çiftlik der karye-i Güneri vakf-ı evlâdlık üzere Hacı Ahmed nam kimesne ahkâm-ı selâtîn-i mazi-
yye ile mutasarrıf olub elân mezburun evlâdından Ahmed nam berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır 
deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 180

(44A) 
Kazâ-i Menemene tabi karye-i Güneride Ömer Fakih Çiftliği demekle maruf çiftliği Saruhanoğlu 
İshak Çelebi Ömer Fakih nam azize vakf edüb ve kendüden sonra dahi evlâdına şart eyleyüb ve 
selâtîn-i maziyyeden dahi ahkâm-ı şerifeleri ile mutasarrıf oluna gelüb hâlâ berât-ı pâdişâhîyle Ömer 
Fakih neslinden Ahmed ve Mustafa ve Mehmed mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik 
halâ Ahmed ve Mustafa berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 776

Çiftlik der karye-i Katlıc tâbi’-i Menemen merhûm Saruhanoğlu Hayreddin Çelebi Hatib İbrahim 
nam azize bir çiftlik yeri vakf edüb evlâdı dahi mutasarrıf imişler ba’dehu zikr olan evlâd münkariz 
olub İbrahim Fakih nam kimesneye muhal görülmüş mezbur fevt olub Ahmed nam oğluna verilüb 
berât ile mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ berât-ı pâdişâhîyle Derviş Mehmed 
nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i berât sene 978 hâsıl 600 

Zikr olan çiftlik yerlerinin bazı yerlerini karye-i Katlıc sipahileri timarlarına ilhak eylemişdir deyu mezbur 
çiftliğe sâbıka mutasarrıf olan Hayri halife sipahileriyle mürafaa oldukda zikr olan çiftliğin kırk dönüm 
yeri Hamza bin Haydar ve yirmi dönüm yeri Durmuş bin Sinan ve yirmi dönüm yeri Bekir bin Hüseyin 
ve yirmi dönüm yeri Veli bin Bekir ellerindedir deyu Müslümanlar şehadet itmeğin vakfa hükm ol-
unub kayd-ı sicl olunmuş 

Kazâ-i Tarhaniyat tevâbi’inden Aruz Çiftliği demekle maruf tahminen yevmî bir akçe olub çiftliğe 
mutasarrıf olan Mevlana Şemseddin bi’l-ihtiyar feragat edüb karındaşı oğlu Mustafa bin İbrahime 
verilüb vakfiyyet üzere mutasarrıfdır amma çiftlik-i mezburu Saruhanoğlu İshak Çelebi Sofu Musa 
nam dervişe vakf edüb ilâ-yevminâ hâza evlâd olanlar tasarruf edegelmişler ellerinde merhûm Sul-
tan Mehmed han berâtı vardır oğul oğluna ve kız kızına karnen ba’de karnin batnen ba’de batnin 
vakfiyyet üzere mutasarrıf olalar deyu mukayyed der defter-i atik halâ mezkurun evlâdından Receb 
Fakih nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 360

Kazâ-i Menemene tâbi karye-i Hamza Beglüde bir çiftlik yer ve bağ ki kadîmü’z-zamandan vakfi-
yyet üzere tasarruf olunagelmişdir hâlâ Nebi nam kimesne yevmî bir akçe cihet üzere zikr olan vakfa 
berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 977 hâsıl 360

(44B)
Çiftlik der kurb-i karye-i Musa Beglü vakf-ı İshak Çelebi ibn-i Saruhan bi-câmi’-i şerif be-cihet-i hatib 
zikr olan çiftliği Ramazan nam hatib ceddime vakıfdır câmi’-i şerife vakıf değildir deyu niza’ edüb 
teftişine hükm getürüb Menemen kadısı teftiş etdikde câmi’ vakfı çıkmayub eline hüccet-i şer’i 
verüb ve elinde berât-ı padişahî dahi vardır deyu mukayyed der defter-i atik halâ evlâdından Os-
man nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 970 hâsıl 100

Karye-i Osmanlu tâbi’-i Menemen vakf-ı çiftlik-i Çaruk Yakub der kurb-i Begce Gazi nam bir fakih 
vakfiyyet-i berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ Mehmed nam 
kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 300

Çiftlik der karye-i Şabhâne Osmanlu Saru Çiftliği demekle maruf çiftliği Saruhanoğlu vakf edüb 
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sâbıka Ali mutasarrıf olub ba’dehu Şeyh Fakih nam kimesneye verilüb berâtıyla mutasarrıfdır deyu 
mukayyed der defter-i atik hâlâ berât-ı pâdişâhîyle Mustafa nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 974 hâsıl 360

Çiftlik der karye-i Küçük Şeyhlü tâbi’-i Menemen Musa yeri demekle maruf yeri Saruhanoğlu İshak 
Çelebi Şeyh İsmail nam dervişe vakf-ı evlâd edüb evlâdından nısfına Mehmed ve nısfına Hızır mu-
tasarrıf olub selâtîn-i maziyyeden berâtları olub ve merhûm Sultan Süleyman han tâbe serâhu dahi ol 
minval üzere mukarrer buyurub ellerine nişan-ı hümâyûn-ı sadaka buyurulmuş hâlâ berât-ı hümâyûn 
ile nısfına evlâddan Pirî ve nısfına evlâdiyyet üzere Turan nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i berât-ı Pirî 
sene 973 ve tarih-i berât-ı Turan Sene 976 hâsıl ber vech-i tahmin 360
Çiftlik-i Şeyh Hasan bin Yunus der Ilı Pınar tâbi’-i Menemen bir çiftlik mikdarı yeri Saruhanoğlu İshak 
Çelebi mezbur Yunusa vakf idub merhûmân Sultan Murad han ve Sultan Mehmed han dahi mukar-
rer kılmış deyu köhne defterde vakfiyyet üzerine kayd olunub Süleyman nam kimesne mutasarrıfdır 
deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ berât-ı hümâyûn ile Nasuh nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i 
berât sene 974 hâsıl 180

(45A)
Kazâ-i Menemene tâbi Büyük Şeyhlü nam karye kurbünde karye-i Kalafatluda vâki olan hâli ez-
reâyâ mezra’ ki merhûm Sultan Murad han tâbe serahu berâtıyla İshak Çelebi ibn-i Saruhan vak-
fiyyeti üzere halfetü’l- meşâyîhi’l-kirâm Musa Dede ibn-i Şeyh Ahmed bin Taşcıya vakfiyyet üzere 
verilmiş imiş ve evlâdından Şeyh Mahmud berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır ve yirmi beş dönüm 
bağ haracını dahi sâbıka şehzadeler inayet edüb merhûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete 
ve’l gufrandan dahi berât-ı hümâyûn vardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ âsitâne-i saâ-
detden sene semanin ve tis’a mie Recebinin evâili tarihiyle muvarrah emr-i şerif-i âlişan vârid olub 
mazmûn-ı münifinde zikr olan mezranın muayyen masrafı olmayub ve karye-i mezbure ahalisinin 
beş yerde mescidi olub ve muallimhâneye şiddet-i ihtiyaçları olmağın karye-i mezburede bina olu-
nan muallimhânenin muallimine ve halife ve sâir mesarıfına mezra’-i mezkureyi tayin eyleyüb deft-
er-i cedide kayd edesin deyu fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âli zikr olan mezra’nın mahsulü 
muallimhâne-i mezburenin muallimine ve halife ve sâir mesarıfına sarf olunmak üzere defter-i ce-
dide kayd olundu hâsıl-ı karye-i Kalafatlu an öşr-i hubûbât ve öşr-i bağât ve gayruhu 1450

Çiftlik-i Adil Şeyh der-i kurb-i Büyük Şeyhlü Bayram Begi Çiftliği demekle maruf çiftliği mezkur Adil Şeyhe 
Saruhanoğlu vakf edüb ayende ve revendeye hizmet içün meşrut olub ve ellerinde dahi selâtîn-i 
maziyyeden hükümleri olub ve merhûm Sultan Süleyman han berât-ı hümâyûn ile Süleyman bin 
Mehmed nam kimesneye zikr olan çiftliğe yevmî bir akçe cihet üzere mutasarrıfdır deyu mukayyed 
der defter-i atik hâsıl 180
Kilise Pınarı demekle maruf vakfa ki tahminen yevmî nim akçe olur bundan evvel Hamza nam 
kimesne mutasarrıf olub ba’dehu Abdülfettah nam kimesneye vakf-ı mezkurun tasarrufuna hükm-i 
hümâyûn vermişler deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 180

Çiftlik Çağatay nam karye kurbünde Danişmend Yeri demekle maruf mezra fukaraya ve sulahâya 
vakf olmağın elân berât-ı hümâyûn ile Mevlana Hacı Hayreddin tasarrufundadır tarih-i berât sene 
980 hâsıl fi sene 200

Kazâ-i Menemene tâbi karye-i Ulucakda Hacı Yunus Çiftliği demekle maruf bir çiftlik yere vakf-ı 
evlâdlık üzere deyu Hasan nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 
Hâsıl 200

(45B)
Kazâ-i Menemene tâbi karye-i Hatun Deresinde bir pare harım ki şarken dağa ve şimalen kezâlik 
ve garben Hacı bin Bayram Begi bağına ve kıbleten Kız Veli ve Hacı Musa bağçesine muttasıldır 
merhûm Saruhanoğlu İshak Çelebi merhûm Sufiyyüddin Danişmende vakf-ı evlâd edüb ba’dehu 
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Mevlana Danişmend kadı tasarruf etduğine mezbur Kadı Danişmend ebnâsından Hatice hatun 
elinde kavi temessükü olub elân mezbure hatun mezkur harımına mutasarrıfa olmağın defter-i ce-
dide kayd olundu. 

Kazâ-i Menemene tâbi karye-i Güneriden Hacı Çakır bin Musa Gökleye câmi’ine on bir bin na-
kd-i akçe vakf edüb cümle malında ifraz edüb teslim-i mütevelli eylemiş şol şartla ki muamele-i 
şer’iyye olunub her senede bin akçesi yüz yirmi beş akçeye verile bu takdirce muameleden hâsıl 
olan mahsülün iki yüz elli akçesini mütevelliye tayin edüb ve altı yüz akçesi içün sekiz kerre Kelâmul-
lah-ı Kadîm hatm olunub biri hazret-i Resûllullâh sallalahu aleyhi ve’s-sellem rûh-ı münevvereleriçün 
ve biri ervâh-ı enbiyâ içün ve birisi rızaullah içün ve birisi ashâb-ı Rasûllullâh ervâhiçün ve biri er-
vâh-ı cemi ehl-i İslam içün ve biri kendünin ezvâc-ı evlâdı ervâhiçün ve biri ecdâd ve abâsı ervâhı 
içün ve biri ervâh-ı ecdad-ı ezvaciçün ve üç yüz akçesi Gökleye hatibi içün ve yüz akçesi avârız-ı 
ehl-i karye-i Güneri içün cem’ olunub avârız mahallinde verile şol şartla ki reâyâ-i mezbure bu vakf 
olan akçe üzerine nâzır olalar ve elli akçesi meremmât-ı câmi’-i Gökleye içün cem’ oluna ve elli 
akçesine Gedüz suyundan geturilüb musluk düzilub her Cuma günü Müslümanlara ulaşdurana ver-
ile ve vâkıf-ı mezbur hal-i hayatında kendüsi mütevelli ola ve vefatından sonra hakimü’l-vakt her 
kimi dilerse mütevelli eyleye deyu vakıfnâmede meşrutdur deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 
ani’l-murâbaha fi sene 1375

88. Evkâf-ı Mescid-i Hoca Ömer der-i kal’a-i Karaca Foça 
Vakf-ı Hoca Ömer 6000 zikr olan akçeden 2000 akçenin rıbhına muallimhâne yapub muallim ola-
na cihet-i tayin eylemiş ve 2000 akçenin rıbhına dahi her gün bir aşır tilâvet oluna ve 2000 akçenin 
rıbhını imama cihet etmiş deyu zikr olan cihetlere her kim imam olursa mutasarrıf ola deyu şart ey-
lemiş 

Bağ ki Nalband İsa demekle marufdur hâsıl 200 

Bağ ki Ömer İsa demekle marufdur der-i kurb-i Hisar hâsıl 100 bu ikisi dahi imama cihetdir 

Vakf-ı Hoca Ömer 500 rıbhına müezzin mutasarrıf ola
 
Vakf-ı Nasuh Çelebi ibn-i Ahmed mezkur bir bağçesini hudud-ı erbaasıyla ki ehl-i karye-i Karaca 
Foçaya malûmdur zikr olan vakfın kurbünde olan Kapu Kuyusu demekle mütearif kuyunun dilüne 
ve zencirine ve hacet oldukça pak olunmasına şart eylemiş ve kendü madem ki hayattadır mütev-
elli ola ba’dehu evlâd-ı evlâd ola ve ba’de’l-inkıraz hakim her kimi aslâh görürse ol ola deyu şart 
eylemiş hâsıl 100

(46A)
Vakf-ı Nalband Ali 1000 Hoca Ömer mescidinin imamı zikr olan 1000 akçenin rıbhına yılda iki defa 
Kelâmullah hatm eyleye deyu şart olunmuş
 
Vakf-ı diğer 500 mescid-i mezbur imamına meşrutdur

Vakf-ı Pirce reis 500 rıbhına imam tilâvet-i Kuran ede

Vakf-ı Pirce reis dayısı 500 rıbhına imam tilâvet-i Kuran ede

Vakf-ı Umur İsa 450 rıbhı imam cihetidir
Vakf-ı Çakır hoca 2000 rıbhına günde bir aşır tilâvet oluna

Vakf-ı Hane berây-ı imam
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Vakf-ı Musa reis berây-ı şem’-i mescid 200

Vakf-ı Valide-i Pirce reis berây-ı şem’-i mescid 200

Vakf-ı diğer berây-ı imam 400

89. Evkâf-ı Câmi’-i Şerif der kal’a-i Karaca Foça berây-ı aşırhanân fi yevmi’l-Cuma

Vakf-ı Mustafa veled-i Demurci 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Ahmed bin Ali 1500 hâsıl 225

Vakf-ı Ömer bin Musa 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Şah Veli bin Musa 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Katırcı Hüseyin 500 hâsıl 75

Vakf-ı Mustafa reis 500 hâsıl 75

Vakf-ı Kadın hatun 360 hâsıl 54

Vakf-ı Canı hatun 500 hâsıl 75

Vakf-ı Uzun Ali 1000 rıbhına vakt-i işada aşır okunur

Vakf-ı Hızır bin Kulağuz 500 berây-ı handan-ı Kelâmullah

Vakf-ı Sofu Hamza berây-ı şem’ 200

Vakf-ı Hasan reis berây-ı şem’ 300

Vakf-ı Gönlümüz Memi 500

Vakf-ı Hacı Bayram berây-ı şem’ 100

Vakf-ı Ağa-i yeniçeriyân berây-ı tamir-i Cuma 400

Vakf-ı Musalla berây-ı tamir 100

Vakf-ı Umur reis be-cihet-i ibrik-i çâh berây-ı vuz’u-i sahten 400

Vakf-ı Hüsnü hatun berây-ı tilâvet-i Kelâmullah 500

Vakf-ı Aişe hatun berây-ı handan-ı Kelâmullah 500

Vakf-ı Bint-i Arab Mustafa berây-ı handan-ı Kelâmullah 500

Vakf-ı Güneş hatun berây-ı şem’ 200

Vakf-ı Can-zade berây-ı şem’ 200 berây-ı handân-ı aşır 500

Vakf-ı Fahri hatun berây-ı musluk 500
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Vakf-ı Rabia hatun berây-ı şem’ 200

Vakf-ı Ali Reis der nefs-i Karaca Foça 20000 hâsıl 3000 
be-cihet-i muallim-i mekteb fi yevm 5 fi sene 1800 
be-cihet-i halife-i mekteb fi sene 480 
be-cihet-i mütevelli fi yevm 2 fi sene 720

Vakf-ı Hadice bint-i Hızırca 500 rıbhına câmi’-i şerifde aşır okunur

(46B)
90. Evkâf-ı Mescid-i Yeniçeri der nefs-i Karaca Foça
Vakf-ı Hüsam Mağnisalı 2000 hâsıl 600

minhâ 
be-cihet-i muallim-i Kur’an 225 
be-cihet-i te’zin 75

Vakf-ı Fatma hatun 200 hâsıl 30 berây-ı şem’-i berât 

Vakf-ı Canî hatun berây-ı termim-i minare-i mescid-i mezbur 200

Vakf-ı Dilber hatun 200 hâsıl 30 berây-ı şem’-i Berât

Vakf-ı Fatıma hatun bint-i Memi kethüda 200

Vakf-ı Selcuk hatun zevce-i Musa 500 hâsıl 75 imam her gün aşır okuya

Bağ maa badem der kurb-i bağ-ı Ahad İsa vakf-ı hatun-ı Durmuş sahib-i mescid mezburun gedik ve 
hasırına harc ola bâki kalanı içün imam tilâvet-i Kur’an ede

Vakf-ı Pirce reis 500 rıbhına mescid-i mezburda sabah vaktinde aşır okuna

Vakf-ı Hoca Hüsam berây-ı te’zin
 
Vakf-ı Pir Balı Ali 300 berây-ı handan-ı aşır fi’l-mağrib bi-mescid-i mezbur

Vakf-ı Kasım veled-i Kapucu berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 200

Vakf-ı Musa reis berây-ı şem’ fi leyle-i berât 200

Vakf-ı Memi veled-i Şirmerd berây-ı şem’ fi leyle-i berât 

Vakf-ı Fatıma bint-i Kasım berây-ı aşır fi’l-mağrib bi-mescid-i mezbur 500 müezzine meşrutdur

Vakf-ı Selime hatun berây-ı kandil 200

Vakf-ı mezbure Dükkân 1 bâb icâresi musluk içündür

Vakf-ı Ahmed veled-i Şaban hoca 300 hâsıl 40 berây-ı musluk der dükkân-ı üstâd Kulfal

Vakf-ı mezbur berây-ı handan-ı aşır der mescid fi vakti’z-zuhr 500 hâsıl 75 
Def’a 200 berây-ı şem’



145

Mushaf Ahmed el-mezbur mescid-i mezburda aşır okumak içün vakıfdır

Vakf-ı Mehmed berây-ı kandil der mescid-i mezbur 200

91. Evkâf-ı Mescid-i Yel Değirmeni der nefs-i Karaca Foça
Vakf-ı Ali veled-i Umur 1000 berây-ı imamet
 
Vakf-ı Nebi veled-i Küçük Ali 500 hâsıl 75 yılda bir kerre Kelâmullah hatm ola
 
Vakf-ı Cinci Mahmud 1000

Vakf-ı Hamza berây-ı handan-ı aşır der vakt-i işa 500 hâsıl 75

Vakf-ı berây-ı şem’-i mescid 500 hâsıl 75
 
Vakf-ı Merduşe bint-i Pirce reis berây-ı musluk 500 hâsıl 75

Vakf-ı Mustafa subaşı berây-ı dil u çâh-ı Acem 100

Vakf-ı hatun-ı Şaban Hoca berây-ı termim-i çâh-ı Acem 100

Dıraht-ı dut berây-ı kandil-i mescid-i mezbur 2 kıta vakf-ı Canı hatun
 
Dıraht-ı dut berây-ı musluk der hammâm-ı köhne ve muallimhâne-i merhûm Ali

Dıraz vakf-ı Şaban hoca hâsıl ber vech-i tahminen 45

Vakf-ı Asıl begi 300

Vakf-ı Şahpaşa bint-i Malkos 400 rıbhına yılda bir kerre Kelâmullah tilâvet olunur

Vakf-ı Rabia bint-i Hacı Balı 500 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah olunur

Vakf-ı Hızır 500 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah oluna

Vakf-ı Turbula hatun 300 rıbhına vakt-i işada sûre-i Mülk okuna

Vakf-ı bağ-ı Na’lband Yusuf berây-ı şem’-i berât dönüm nim

Vakf-ı bağ-ı Cinci Yusuf der tımar-ı Kızancalu berây-ı imam hâlâ harabe müşrif olmuşdur

Zeytunluk der kurb-i Hisar mahsulü imam olanlar tasarruf ede gelmişler

Vakf-ı Ali Bakkaloğlu Ahmed 1000 rıbhına yılda bir kerre Kelâmullah hatm oluna 

(47A)
Vakf-ı Bustan Kethüda Fakih 1500 rıbhına Şaban hoca meşrutdur

Vakf-ı Ali bin Turali berây-ı handan-ı aşır der vakt-i mağrib 450 hâsıl 67 müezzine meşrutdur

Vakf-ı Hacı Hüseyin 200

Vakf-ı birader-i Hızır hoca berây-ı hak-ı mescid 200
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Vakf-ı Pirce Reis berây-ı handan-ı aşır der vakt-i mağrib 500

Vakf-i Ali berây-ı kayyım 300

Vakf-ı Hamza veled-i Hayyat Nasuh 500
 
minhâ 
be-cihet-i berât 200 
be-cihet-i te’zin 300

92. Evkâf-ı şem’ ve kanâdil
Vakf-ı Hacı Yunus 200 hâsıl 30

Vakf-ı Turgud dellal 250

Vakf-ı Turan veled-i Köse 100 hâsıl 15

Vakf-ı Mehmed bin Üyevs 300

Vakf-ı Hafsa hatun bint-i Hacı Yeşil 200 hâsıl 30

Vakf-ı Cemile hatun 200 hâsıl 30

Vakf-ı Satı bint-i Hacı Mustafa 200 hâsıl 30

Vakf-ı Mustafa bin İlyas Badem Kesüği berây-ı berât der kurb-i Yer Depe

Vakf-ı Hadice hatun berây-ı revgan-ı zeytun be-cihet-i kanâdil-i minarehâ fi şehr-i Ramaza-
ni’l-mübarek 400

Vakf-ı Hacı Resul der nefs-i Karaca Foça

Bağçe der kurb-i Küçük Kuyu 1 kıta Arpa Deresinde vâki’ olan kuyuya vakıfdır

Berây-ı çeşme der nezd-i kale vakf-ı Ömer reis 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Ömer reis berây-ı musluk 500 hâsıl 75
 
Vakf-ı Mehmed veled-i İlyas karbansaray der nezd-i Büyük Kuyu

Dükkân der nezd-i Kerbansaray vakf-ı Mehmed el-mezbur berây-ı meremmât

Bağçe der kurb-ı pınar-ı Kartal vakf-ı Mehmed el-mezbur berây-ı çeşme der nezd-i Eğlencek 1 kıta

Vakf-ı İbrahim dizdar-i kal’a-i Yenice Foça

Eşcâr-ı dut der kurb-i Ak Bergos aded 8 hâsıl fi sene ber vech-i tahmin 280

Mezkur İbrahim dizdar-ı kal’a-i mezbure kullesi kurbünde Kizmir Suyu ve vaz’u içün musluklar bina 
edüb zikr olan kara dut ağaçlarının gallesindan hâsıl olan akçenin yüz seksen akçesin mermerden 
vaz’ olunan Kizmir suyu musluğuna mâh-ı Abril evvelinden altı ay tamam olunca yevmî bir kerre 
Kizmir suyuna dolduran sakkaya her iki ayda bir altmış akçe verile ve altmış akçe dahi yevmî vuzu’a 
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vefa etdikçe vuzu’-ı musluğu içün kurbünde bina olunan kuyudan doldurub ve kırk akçe dahi zikr 
olunan Kizmir suyu musluğuna altı ay mürûr etdükden sonra eyyâm-ı şitada vuzu’ musluğu içün vaz’ 
olunan kuyudan doldurub zikr olunan musluk bir an hâli olmayub maada bâki kalan akçesiyle zikr 
olunan muslukların ve kuyusunun direği ve sereni ve zenciri ve dilüsi ve sair levâzımı içün vâki olduk-
da 

(47B)
rakabe edüb sarf ve tamir edeler mezkur İbrahim ağa hal-i hayatında kendüsi mütevelli olub ve 
kendüden sonra evlâdı ve evlâd-ı evlâdı karnen ba’de karnin batnen ba’de batnin mütevelli olalar 
deyu şart olunmuş

93. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Aya Kali der nefs-i Yenice Foça der kal’a-i Birun 
Vakf-ı sahibü’l-hayr berây-ı tilâvet-i Kelâm-ı Kadîm 100 hâsıl fi sene 15

Vakf-ı sahibü’l-hayr berây-ı imam-ı mescid-i mezbur 600 hâsıl fi sene 90

Vakf-ı Gazi Şuca’ hâne bâb 10 satılmışdır 700 akçe hâsıl fi sene 110

Vakf-ı İbrahim bin Dede berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 600 hâsıl fi sene 90

Vakf-ı Sitti hatun berây-ı müezzin 300 hâsıl fi sene 45

Vakf-ı Hadice hatun berây-ı tilâvet-i Kelâm-ı Kadîm 1000 hâsıl fi sene 150

Vakf-ı Fatıma hatun bint-i Mustafa Çelebi berây-ı handan-ı aşır der vakt-i mağrib 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Hatun-ı mezbure berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 300 hâsıl fi sene 45

Vakf-ı muallimhâne-i Pirî çavuş der karye-i Hamza Beglü nam-ı diğer Mir-i Alem tâbi’-i Menemen

Hadîka der karye-i Mir-i Alem maa eşcâr-ı müsmire kıbleten ve şimalen ve şarken tarik-i âmm ve 
garben göl yerine müntehidir ve dahil-i hududîhi olan nehr-i câri maa et-tevâbi’ ve’l-levâhık hâsıl-ı 
fi sene 60

Hadîka-i diğer der karye-i mezbure maa eşcâr-ı müsmire kıbleten ve şarken Hacı Mürsel ve Hacı Ali 
yerlerine ve garben kezâlik tarika müntehidir hâsıl fi sene 40

Mezkur Pirî çavuş zikr olan karye-i Mir-i Alemde bina etdüği muallimhânede her kim muallim olursa 
yevmî dört akçe cihet-i talim-i Kuran ve evkâfına kim mütevelli olursa yevmî bir akçe cihet-i tevliyet 
tayin edüb madem ki kendüsi kayd-ı hayatda ola cihet-i tevliyet ve hadîkalar mahsulünden maa 
ziyâdesi kendüye ve kendü vefat etdüginden sonra cihet-i tevliyet ve hadîkalar mahsulünün ma-zi-
yâdesi evlâdına ve ba’de inkırazi’l-evlâd hâkimü’l-vakt olanlar mahall ve lâyık gördüklerine edeler 
deyu şart edüb vech-i meşruh üzere vakıfnâmesi olmağın kayd-ı defter olundu 

(48B1)
94. EVKÂF-I KAZÂ-İ GÜZELHİSAR DER LİVÂ-İ SARUHAN
Vakf-ı Câmi’-i Balaban Paşa der nefs-i Güzelhisar

Nefs-i Güzelhisar sınurunda iki pare yer bir çiftlik mikdarı bir paresine bağ dikilmiş deyu mukayyed 
der defter-i atik

öşr-i bağ 350 
resm-i zemin 150
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Evkâf-ı Müslimînden hatib elinde iki bin üç yüz akçe vardır murâbahasından hâsıl olan câmi’-i mez-
bur meremmâtına şart olunmuşdur bâki nesne kalursa hatib olanlar tasarruf edeler deyu mukayyed 
der defter-i atik 

Ve câmi’-i mezburda kadîmü’z-zamandan müezzin olanlar kasaba-i mezbure tevâbiinden Kestel 
nâhiyesinde Sınur Dere demekle maruf yevmî bir akçe olur vakıf çiftliği tasarruf ede gelüb elân mez-
kur çiftliği be-nevbet müezzin olan Latif Fakih ile Osman Fakih berât-ı pâdişâhîyle tasarruf ederler 
tarih-i berât sene 975 hâsıl 360

Karye-i Çal Bağçe tâbi’-i Güzelhisar vakf-ı merhûm Mesih Paşa bi-câmi’-i Gelibolu

Arslan veled-i Balı k
Osman veled-i o k
İsa Balı birader-i o m
Musa birader-i diğer m
İslam birader-i  diğer m
Mustafa birader-i diğer m
Ömer birader-i İnsan m
Süleyman veled-i Balı k
Halil veled-i o k
Kurd Balı birader-i o m
Pir Ahmed veled-i Yusuf ehl-i berât
Hasan veled-i o minhu
Ali veled-i Yusuf ehl-i berât
Hamza veled-i Nasuh minhu
Musa birader-i o minhu
Halil veled-i Memi ehl-i berât
Mehmed veled-i İskender minhu

Hâsıl 
Bennak 4 resm 48
Mücerred 6 resm 36
Hınta 1,5 mudd öşr 360
Şa’ir keyl 10 öşr 70
Alef keyl 1 öşr 7
Burçak keyl 1 öşr 7
Bakla keyl 1 öşr 12
Bağât 30
Bağçe 10
Mukataa-i harım 52
Hassa-i emrud 302
Resm-i ganem 41

(48A)
Resm-i otlak 20
Palamud 40
Hassa badem 25
Koru-ı Hisar tâbi’-i Kestel 1494
Koru-ı Kara Ayıd tâbi’-i Karesi 1467
Mezra’-i Kayrucak tâbi’-i Kestel der Güzelhisar hâsıl 350
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Zikr olan defter-i atikde tımar iken merhûm Mesih Paşa resm-i tapusuyla sipahiden aldukdan sonra 
her senede bir defa maktu’ sipahiye yüz elli akçe vermek üzere mutasarrıf olub mahsulünü Geli-
boluda olan câmiye tayin etmiş imiş yekun 4811

Karye-i Çanak Deresi tâbi’-i Güzelhisar vakf-ı İshak Beg bin Saruhan ki sâbıkâ Cani Oğlu Ahmed 
Dede tasarruf etdügi mezra’yı Demirci Oğlanlarına vakf edüb tevliyeti evlâdından aslâh ebnâsına 
ola ve ba’dehu kızı Fatımaya ola ve ba’deha Fatıma evlâdına ola deyu meşrut imiş bu şart üzer-
ine mezburun evlâddan Fatıma oğlu Ramazan kalub ve merhûm Sultan Süleyman handan nişan-ı 
hümâyûnu olub deftere sebt olundu deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ evlâddan Osman ve 
Ahmed ve Ümmi ve Emine ve Zeyneb ve Kerime ber vech-i iştirak ale’s-seviyye mütevelliler olub 
ellerinde berât-ı hümâyûnları vardır hâsıl fi sene 400
Ve Söğüd Suyunda bir bâb harab değirmen var imiş halâ mamurdur hâsıl fi sene 200 der karye-i 
Dede köyü asiyâb 1 bâb fi sene hınta keyl 25

Sultan Murad zamanında sâbıka livâ-i Saruhan sancağı begi olan Kasım Beg Şeyh Dede zaviyes-
ine bir kesik yer vakf eylemiş inde’l-ahalii’l-karye hudud ma’lumdur kazâ-i mezburda Ahmed nam 
kimesne tapulu yerimdir deyu niza’ edüb mütevelli olan Ramazan âsitane-i saâdetden hükm-i şerif 
irad edüb Menemen kadısı Mevlana Hüsameddin efendiye teftiş buyurulub üzerine varub zikr olan 
kesik teftiş olundukda vakfına hükm olunub eline hüccet-i şer’î vermişler deyu defter-i atik-i mu-
kayyed hâsıl 200

Ve karye-i Bahadırda Demirci Çiftliği demekle maruf çiftlik ve Çukur köyde Yaylacı Oğlu vakf etdu-
gi değirmen dahi şimdiye değin Ahmed Dede zaviyesine tasarruf olunugelmişdir deyu Menemen 
kadısı Mevlana Hüsameddin hüccet getürdügi sebebden deftere kayd olundu deyu mukayyed 
der defter-i atik 

Zaviye-i Ahi Baba der kazâ-i Güzelhisar der Ziyaret Depesi zikr olan zaviyeye yevmî bir akçe ile Em-
rullah halife şeyh olub berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975

(48B2)
Mezra’ ki Kilise nam yeri Saruhanoğlu İshak Çelebi Güvendik nam kimesneye vakf-ı evlâdlık üzere 
kendüye ve evlâdına vakf edüb mezkurun evlâdından bi’l-fiil Ali ve Veli ve Derviş Mahmud ve 
İskender ve Süleyman ve Derviş Güvendik ve Peri ve Celal ve Aişe mutasarrıflardır ber vech-i iştirak 
ellerinde berât-ı padişahî vardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ evlâddan Halil Oğlu İbrahim 
ve Hacı Ali Oğlu Ali berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır tarih-i berât sene 975 hâsıl 400

Ve Süleyman ve Şaban ve Maden ve Mustafa ve Alemşah nam kimesneler dahi evlâdlık üzere mu-
tasarrıflardır tarih-i berât sene 976

Ve Kasım veled-i Güvendik nam kimesne dahi berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Kazâ-i Güzelhisar tevâbiinde Kestel nâhiyyesinde Lala Kilise demekle maruf çiftliği Saruhanoğlu 
İshak Çelebi Şeyh Mahmud nam azize vakf-ı evlâd edüb ellerinde selâtîn-i maziyyeden hükümleri 
olub evlâdından Habib Fakih ve Mürsel ber vech-i iştirak mutasarrıflardır deyu mukayyed der deft-
er-i atik hâlâ Habib fakih oğlu Hani Fakih ve Abdülkerim ve Mürsel oğlu Hasan berât-ı hümâyûn ile 
mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 200
Mezkurun evlâdından olub ellerinde berât olmayanlardandır 
Hacı veled-i Salih 



150

(49A)
NÂHİYYE-İ GÜZELHİSAR DER LİVÂ-İ SARUHAN 

Vakf-ı Şeyh Osman zaviyesine
Meşayîh-i kirâmdan darende-i fermân-ı vâcibi’l-izân kıdvetü’s-sulehâi’s-sâlikîn umdetü’l-fu-
dalâi’n-nâsikîn Şeyh Osman zîde salâhahu südde-i saâdetime gelüb Güzelhisar kurbünde bina ey-
lediği tekyesinin ziraâtgâhı kalil olub etrafında olan kuhistan kendünin gars ve ihya eylediği bağ ve 
bağçe ve eşcâr-ı müsmirenin ve tekye-i mezburenin etrafında vâki Yakub Dede ve Şehid Ahmed 
Beg mezarları ve Şeyh Kavağı ve İkizce ve Babadan Dede demekle maruf mevzide mulâsık ve 
müntehi mahdud ve mümtaz olan mevazi ve kûhistanı cem’-i hukûk-ı şer’iyye ve rüsûm-ı örfiyyesiyle 
tekye-i mezbureye mezra’ olmak üzere hatt-ı hümâyûn-ı saâdet-makrûn ile temlik olunub mülk-
name-i hümayûn verilüb aziz-i mûmâ-ileyhe dahi temlik olunan mahalleri eşcâr-ı müsmire-i ve bağ 
ve bağçeleri ve temlikden sonra gars olunan otuz bir dönüm bâğâtı ve Tilalci Balı ve arazisinde hâsıl 
olan hubûbâtı hasbeten lillahi ve taleben li-marzatihî alihi zaviyesi fukarâsına it’am-ı taâm içün ve 
bi-emr-i teâlâ vefat eyledikde türbesi üzerine bazı vücûh-ı hayrâta vakf edüb madem ki hayatdadır 
kendü tasarruf edüb ba’de vefatihî evlâd-ı evlâdına sümme ve sümme neslen ba’de neslin ve 
karnen ba’de-karnin ve ba’de’l-inkıraz utekâsı ve ba’de’l- inkıraz kasaba-i mezburede vâki Bala-
ban Paşa Câmi’i-i Şerifinin mürtezikası mutasarrıf olub her sene hâsıl olan mahsul ayende ve revende 
içün harc ve sarf olub her leyle-i Cumada bir kazgan bol nohudlu tutmaç aşı tabh ve mevcud olan 
fukaraya itam olunub ve kasaba-i mezburda vaki câmi’-i mezburun imamı olan kimesneler vakt-i 
subhda yevmî iki akçe vazife ile bir Yasin-i şerif tilâvet edüb ve câmi’-i mezburun müezzini bir akçe 
vazife ile beher yevm on kerre salavât-ı şerife getirüb sevabı hazret-i risalet-penâhîye hibe eyleye 
deyu şart edüb vech-i meşruh üzere cânib-i şer’-i şerifden vakfiye-i mamûlün-biha verildüğin bildi-
rub zikr olunan şurût ve kuyûd ile vakfiyesi defterhâne-i âmireye kayd olunmak bâbında istidâ’-i 
inâyet etmeğin defter-i evkâfı getirdüb Güzelhisar kasabasının sâir evkâfının zeylinde kendü kale-
minle kayd eyleyesin deyu bu hakîre hitaben emr-i şerif vârid olmağın sebt-i defter olundu tahriren 
fi 16 şehr-i Şabani’l-muazzam sene 105678

El-hakîr Mustafa Mihrî et-tevkiî 

(49B)
95. EVKÂF-I KAZÂ-İ AKHİSAR DER LİVÂ-İ SARUHAN

96. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Câmi’-i Köhne der nefs-i Akhisar
Vakf-ı Musa bin Hacı Ali an-asiyâb mülk fi yevm 3
 
cihet-i hatib fi yevm 2 cihet-i imam fi yevm 1

Bağât el-meşhur be-Arslan Çayırı vakf-ı Musa el-mezbur fi yevm 2 
cihet-i muarrif fi yevm 1 
cihet-i mütevelli fi yevm 1
Dükkân-ı serhâne vakf-ı mezbur fi yevm 0,5 be-cihet-i imam

Vakf-ı İskender Beg 3000 hâsıl 360 imam günde bir cüz’ tilâvet eder

Vakf-ı Ayas veled-i Abdullah 4000 hâsıl 480 minhâ cihet-i imam 330 cihet-i müezzin 150

Vakf-ı Pir Ahmed bin Hacı Ali 3500 hâsıl 350 be-cihet-i imam

Vakf-ı Sofu zerdü’l-hayyat 500 hâsıl 50 be-cihet-i imam

78  27 Eylül 1646
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Vakf-ı Yusuf bin Tur Balı 500 hâsıl 50 be-cihet-i imam

Vakf-ı Mevlana Şüca’ el- müderris 600 hâsıl 60 be-cihet-i termim-i câmi’

Vakf-ı mezbur 500 hâsıl 50 be-cihet-i revgan-ı şem’

Dükkân 1 bâb vakf-ı merhûm Mehmed mukataa 12 be-cihet-i revgan-ı şem’

Vakf-ı Benli Hacı bin Nasuh 500 hâsıl 50 be-cihet-i revgan-ı şem’

Vakf-ı Şirmerd bin Abidin 300 hâsıl 30 berây-ı şem’

Vakf-ı Hacı Hamza bin Abdullah zemin-i harc-ı Musa bâb-ı mukataa 30 berây-ı revgan-ı şem’

Vakf-ı Tur Paşa hatun bint-i Ali hane 1 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı İsm-i Cicim? 4000 hâsıl 600 iki nefer kimesne günde bir cüz’ tilâvet edüb salata hazır olub 
mahfile çıkarlarimiş
 
Vakf-ı Pir Ahmed kethüda berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 1200

Vakf-ı Hacı Halil bin Veli berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 500

Vakf-ı Mustafa dede berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 500

Vakf-ı Sofu kethüda berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 500

Vakf-ı Debbağ Derebolu berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 300

97. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i İsa Halife der nefs-i Akhisar 
Vakf-ı Uğurlu veled-i Arab Ağa 400 rıbhına imam yılda bir kerre Kelâmullah-ı hatm eder

Vakf-ı Osman veled-i Balı 400 hâsıl 40 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah eder

Vakf-ı Balı veled-i Çomaklu 400 hâsıl 40 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah eder

Vakf-ı Muhammedî veled-i Mustafa 400 hâsıl 40 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah eder

(50A)
Vakf-ı Mustafa veled-i İsa 50 ıydeynde imam dua ede

Vakf-ı Nebi veled-i Abdullah 200 müezzin ıydeynde dua ede

Vakf-ı Mirza Beg veled-i Mehmed Beg 1000 hâsıl 100 imam her sabah Yasin okuya

Begt maa kiler ve nısf havlı vakf-ı Hacı Yusuf bin Abdullah mescid-i mezbur imamı yılda bir hatm-i 
Kelâmullah tilâvet edüb mutasarrıf ola zikr olan Begt ve kiler zelzeleden harab olmağın dört yüz 
akçeye satılmış muamelesine imam vech-i meşruh üzere tilâvet-i Kur’an eder 

Vakf-ı Üveys veled-i Mustafa 200 hâsıl 20 berây-ı termim

Vakf-ı Emir Hasan veled-i Ahmed 200 berây-ı şem’-i mescid
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Vakf-ı Kasım bin Abdullah 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hacı Mustafa 100 berây-ı şem’-i mescid
 
Vakf-ı Ali 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Balı bin Hasan 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Leğenci Ömer 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hallac Ali 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Hacı Sinan veled-i Turgud 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Cebelü Ali 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Kuyumcu Hacı Memi berây-ı türbe-i Şeyh İsa nevverallahu merkaduhu 600

Vakf-ı Hamdi an-bahâ-i hâne 500 rıbhı türbe-i mezbureye sarf oluna deyu şart eylemiş

Vakf-ı Divâne Mustafa bin Receb 4000 rıbhı çarşuda bezzazistan kurbünde bir musluk içün sarf ola 
deyu şart olunmuş

Vakf-ı Süleyman bin Seydi Ali 2000 hâsıl 200 hacet olan yere su getürdile deyu şart eylemiş

Vakf-ı Cemile bint-i Kaplan 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede
Vakf-ı Azize bint-i Hacı Süleyman 400 rıbhına imam yılda bir kerre Kelâmullah hatm eder

Vakf-ı Hondi bint-i Ali 400 rıbhına kızı Zilal’e hayatda oldukça Kelâmullah kıraât ede ba’dehu imam-ı 
mescid tilâvet ede

Vakf-ı Gökçe hatun bint-i Pir Ahmed 500 rıbhına imam Dûşenbe ve Cuma günlerinde Ayete’l-Kürsi 
okuya

Vakf-ı Şah Çoban hatun bint-i Veli 200 rıbhına müezzin Dûşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuya
 
Vakf-ı Hondi hatun 200 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Kızlarca hatun 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Cemile bint-i İsa 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Medine hatun an bahâ-i hane 150 berây-ı puhten-i nemek ber bân-ı mescid-i mezbur der 
eyyâm-ı sayf ve bimar kerden der eyyâm-ı şita

Vakf-ı Şeyh İlyas Çelebi ibn-i Şeyh İsa kuddiseallahu sırrıhü’l-aziz 1000 
zikr olan bin akçenin murâbahası avârız vâki olduğu zamanlarda avârıza verile avârız olmadığı sene 
aslıhi halt ola on bin olunca on bin oldukdan sonra mahalle-i mezbure fukarasına bi-tariki’l-karz 
vereler sermaye edineler deyu şart olunmuş 

Vakf-ı Acem efendi berây-ı avârız 1000
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Vakf-ı Mustafa bin İsa 550 berây-ı avârız
 
Vakf-ı Nasuh veled-i Muhammedî 500 berây-ı avârız

Vakf-ı Cemile hatun 500 berây-ı avârız

98. Evkâf-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Ahmed Paşa 

Vakf-ı Pirî veled-i Mustafa 500 hâsıl 50

Vakf-ı Şuca’ bin Yusuf 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Hacı Ahmed 500 hâsıl 75

Vakf-ı Timur 500 hâsıl 75

Vakf-ı Attar Sinan 700 hâsıl 105

Vakf-ı Ali 300 hâsıl 45

Vakf-ı valide-i Mustafa 800 hâsıl 110

(50B)
99. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Hacı Meme bin Hacı İlyas der nefs-i Akhisar bâni-i mescid Hacı 
Meme el-mezbur
Vakf-ı Hacı Meme el-mezbur 6000 hâsıl ani’l-murâbaha 900 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hacı Meme 600 hâsıl 90 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı Hacı Ahmed 600 hâsıl 30 be-cihet-i müezzin

Vakf-ı Hamza veled-i Hacı Ahmed 1000 rıbhına imam yılda bir kerre Kelâmullah hatm ede

Vakf-ı Hacı Meme 300 berây-ı şem’

Vakf-ı Dellak Mustafa 200 berây-ı şem’

Vakf-ı Emine hatun 100 berây-ı şem’

Vakf-ı Nefise hatun 100 berây-ı şem’

Vakf-ı Ekhel demirci 200 berây-ı hasır-ı mescid

Vakf-ı Hacı Meme berây-ı nemek puhten ber-bâm-ı mescid 

Vakf-ı Cihan hatun bint-i Hacı 1000 hâsıl 150 imam Cuma gün ve Dûşenbe gün sabah Yasin okuya
Vakf-ı Cemile hatun bint-i Kulfal 200 hâsıl 20 Cuma ve Dûşenbe gecelerinde imam Ayete’l-Kürsi 
okuya

Vakf-ı Dellak Mustafa berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 500

Vakf-ı Aişe hatun zevce-i o berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 500
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100. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Küçük der nefs-i Akhisar bâni-i mescid Hacı Sıddıka

101. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı imam-ı mescid-i mezbur
Vakf-ı Meme veled-i Hacı Karaca 2000 hâsıl 300

Vakf-ı Kurd dede 200 hâsıl 30

Vakf-ı Şah Melek hatun 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Hadice hatun 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Cemile hatun 500 hâsıl 75

102. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı müezzin-i mescid-i mezbur
Vakf-ı Hacı Hüseyin 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Sitti hatun bint-i Hacı Çalabvermiş 2500 hâsıl 225

Vakf-ı Medine hatun 500 hâsıl 75

Vakf-ı Kara Kız 200
 
Vakf-ı Şahkulu 200 hâsıl 20

103. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı şem’-i çerağ-ı mescid-i mezbur
Vakf-ı Hacı Hüseyin 300 hâsıl 30

Vakf-ı Hacı Sıddıka 200 hâsıl 20

Vakf-ı Sarban Karaca 200 hâsıl 20

Vakf-ı Çıkrıkçı Musa 200 hâsıl 20

Vakf-ı Buna Hüsam 100 hâsıl 10

Vakf-ı Kirişci Ahmed  100 hâsıl 10

Vakf-ı Hüseyin fakih 100 hâsıl 10

Vakf-ı Ahi Mustafa 100 hâsıl 10

Vakf-ı zevce-i Hacı Beg 200 hâsıl 20

Vakf-ı Aişe hatun 100 hâsıl 10

Dükkân der nezd-i mescid-i mezbur vakf-ı Kurd Dede 1 bâb hâsıl fi sene 24
Vakf-ı Kurd Dede berây-ı termim-i dükkân-ı mezbur 100 hâsıl 10

(51A)
Vakf-ı Şahkulu 400 hâsıl 40 berây-ı termim-i mescid

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât hasır-ı mescid-i mezbur 200 hâsıl 20

Vakf-ı Abdal Hasan berây-ı âverden-i âb 200

Vakf-ı Nasuh berây-ı âverden-i âb 200
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Vakf-ı Timur bin İsa berây-ı Pınar-ı Hatib 250 hâsıl 25

Vakf-ı Sarac Yunus berây-ı pınar-ı mezbur 150 hâsıl 15

Vakf-ı Hacı hatun berây-ı Selcik Kuyusu 300 hâsıl 30

Vakf-ı Aişe hatun berây-ı Küçük Kuyusu 300

104. Evkâf-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure
Vakf-ı Aişe hatun 1000

Vakf-ı Kara Kız 500

Vakf-ı Şahpaşa hatun 500

105. Evkâf-ı Câmi’-i Mahalle-i Debbağlar der nefs-i Akhisar
Vakf-ı Hacı Hızır Balı bin Ahmed 16200 hâsıl ani’l-murâbaha beher 1000 fi 120 fi sene 1944
 
minhâ 
be-cihet-i imam fi sene 650 
be-cihet-i müezzin fi sene 350 
be-cihet-i handan-ı cüz’ fi yevm 1 
berây-ı Muslihiddin ibn-i vâkıf-ı mezbur fi sene 360 
be-cihet-i müteveli-i vakf-ı mezbur fi sene 650 
be-cihet-i muarrif fi sene 48 
be-cihet-i kayyım fi sene 350 
be-cihet-i ferraş 72
 
Cuma gün salata çıka mütevelli olan kimesne imamdan ve müezzinden kangı elyak ise ihtiyarıyla 
ana kıraât etdire deyu şart olunmuş
 
be-cihet-i hasır 24 
be-cihet-i revgan-ı şem’ 24 
câmi’ önünde olan çaha kova ve ibrik içün fi sene 16 

zikr olunan murâbahadan baki kalan akçe muamele olunub şer’le akçe lazım olundukda ihzara 
sarf oluna deyu şart olunmuş 

Vakf-ı Hacı Halil bin Hacı Hızır Balı 7000 hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 1050 

minhâ 
be-cihet-i tevliyet 225 
be-cihet-i kayyım 675 günde bir cüz’ tilâvet ede deyu meşrut 
be-cihet-i termim-i minare 150

Vakf-ı Hacı Mehmed bin Hacı Hızır Balı 7500 hâsıl 750 

minhâ 
be-cihet-i hitabet fi sene 375 günde bir cüz’ tilâvet ede deyu meşrutdur 
be-cihet-i müezzin fi sene 300 yevmî bir cüz’ tilâvet ede 
be-cihet-i tevliyet 100 ve mütevelli kimi dilerse oğlu Hızır Balı ruhuiçün yılda bir hatm-i Kelâmullah 
okuda 50
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(51B)
Vakf-ı Hacı Meme 2000 hâsıl 200 imam ba’de’l-işa Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Hacı Ali an karye-i Mihailoğlu 500 hâsıl 50 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf an-bahâ-i bağ 300 hâsıl 30 imam yılda bir kerre Kelâmullahı hatm ede

Vakf-ı Sultan Paşa 400 hâsıl 40 imam yılda bir kerre Kelâmullah hatm ede

Vakf-ı Hafsa hatun 400 hâsıl 40 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Mahi hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre Kelâmullah hatm ede

Vakf-ı Halise hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-ı kelâmullah ede

Vakf-ı Alagöz 400 rıbhına imam yılda bir kerre Kelâmullah hatm ede

Vakf-ı Duhter-i Şemseddin Hoca 300

Vakf-ı Firdevs hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre Hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Ruh Paşa hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Debbağ Sevindi 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Sultan Paşa bint-i Sarı Mehmed an karye-i Tanburî 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i 
Kelâmullah ede

Vakf-ı Öldürücü-zade 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Fatıma bint-i Hacı Mehmed 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Sinan 600 rıbhına imam yıoda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hadice hatun bint-i Hacı İlyas 500 hâsıl 50 Cuma ve Dûşenbe gecelerinde imam ba’de’l-işa 
Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Durmuş Hacı Burak 1000 hâsıl 100 her sabah imam sure-i Yasin okuya

Vakf-ı Safiye hatun 1000 hâsıl 100 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Boğdan-zâde 1000 hâsıl 100 bi cihet-i imam berây-ı handan-ı cüz’

Vakf-ı Türk Hızır 1000 hâsıl 100 hatib yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı duhter-i Saferi Hoca 700 hâsıl 70 hatib ba’de’l-Cuma Ayete’l-Kürsi okuya
 
Vakf-ı Hızır 500 hâsıl 50 berây-ı müezzin

Vakf-ı Kara 400 hâsıl 40 berây-ı müezzin

Vakf-ı Burak hatunu 2000 hâsıl 200 müezzin yılda iki defa Kelâmullah hatm ede
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Vakf-ı Çalabvermiş Osman 400 berây-ı müezzin

Vakf-ı Attar Halil 200 hâsıl 20 berây-ı müezzin

Vakf-ı Hacı Ali an-karye-i Mihail 400 rıbhına müezzin yılda bir kerre Kelâmullah hatm ede

Vakf-ı Cevher hatun 500 hâsıl 50 müezzin bir kerre yılda hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Sevindik Dede 2000 hâsıl 240 yüz altmış akçesine müezzin yılda iki hatm okuya kırk akçesine 
Ramazanda tecdid ede kırk akçesi hakk-ı tevliyet ola deyu şart olunmuş 

Vakf-ı Sitti hatun bint-i Özbek dede 500 hâsıl 50 Cuma ve Dûşenbe gecelerinde müezzin sure-i İza 
Zülzile ve sure-i Fatiha okuya

Vakf-ı Hacı Mehmed 400 hâsıl 40 kayyım yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Emine bint-i Kara Kuyumcu 500 hâsıl 50 kayyım yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Muhsin 1000 hâsıl 100 berây-ı devrhanân fi yevmi’l- Cuma

Vakf-ı Mahi hatun bint-i Muhsin 400 hâsıl 40 mütevelli dileduği kimesne yılda bir kerre hatm-i Kelâmul-
lah ede

Vakf-ı Deveci Kara 500 rıbhına mütevelli diledugi kimesne yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Abdi bin Uzun Ali 500 rıbhına mütevelli diledugi kimesne yılda bir kerre hatm-ı Kelâmullah ede 
zikr olan meblağlardan ziyade olan bin beş yüz akçe Cuma gün aşırhânlar içün tayin olunmuş

Vakf-ı Yusuf veled-i Şâdi 100 hâsıl 10 berây-ı şem›

Vakf-ı hatun-ı Bahir 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı İlyas bin Mustafa dükkân 1 bâb icâre 50 berây-ı revgan-ı şem’

Vakf-ı Sinan mu’tak-ı Acem Kadı 1800 hâsıl 180 müstehak olan kimesne günde bir aşır tilâvet ede

(52A)
Vakf-ı Sinan mu’tak-ı Acem efendi 500 hâsıl 50 berây-ı şem’

Vakf-ı Hafsa hatun 200 hâsıl 20 berây-ı şem’

Vakf-ı Sultan paşa 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Alagöz 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Valide-i Halil Baba 200 hâsıl 20 berây-ı şem’

Vakf-ı Zevc-i Paşa hatun 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Tac-zâde 500 hâsıl 50 berây-ı şem’

Vakf-ı Küçük Debbağ 200 hâsıl 20 berây-ı şem’
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Vakf-ı Derzi Yusuf 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Kayyım Mirza 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı hatun-ı Sarı Sofu 200 hâsıl 20 berây-ı şem’

Vakf-ı Mestan-zâde 200 hâsıl 20 berây-ı şem’

Vakf-ı Veli an karye-i Böğetciler? 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı hatun-ı Hacı Bayram 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Türk Hızır hatunu 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Yörükân 500 hâsıl 50 berây-ı şem’

Vakf-ı Attar Halil 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Sultan Paşa bint-i Sarı Mehmed an-karye-i Tanbur 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Öldürücü-zâde 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Yörükân 500 hâsıl 50 berây-ı şem’

Vakf-ı Yusuf veled-i Şadi 100 hâsıl 10 berây-ı şem’

Vakf-ı Şaban an karye-i Kara Ali 200 hâsıl 20 berây-ı şem’

Vakf-ı Emine bint-i Kara Kuyumcu 200 hâsıl 20 berây-ı şem’

Vakf-ı Cüllah bin Hasan 500 hâsıl 50 berây-ı şem’-i asel fi leyle-i Ramazan

Vakf-ı Selime hatun bint-i Sarı Mustafa 4000 üç bin akçenin rıbhına sulbî oğlu Hacı Halil günde bir 
cüz’ tilâvet ede bin akçenin rıbhına evlâdından her kim mütevelli olursa mutasarrıf ola deyu şart 
olunmuş 

Vakf-ı Sultan Paşa 100 hâsıl 10 berây-ı çâh

Vakf-ı Kasım mu’tak-ı Hacı Sinan 100 hâsıl 10 berây-ı musluk

Vakf-ı Hacı Sinan 100 hâsıl 10 berây-ı musluk

Vakf-ı Hacı Halil 200 hâsıl 20 berây-ı musluk

Vakf-ı hatun-ı diğer 200 hâsıl 20 berây-ı şem’

An-ziyade-i meblağhâ-i musluk 100 hâsıl 10 berây-ı musluk

Vakf-ı Nebi veled-i Davud 300 hâsıl 30 Ramazan-ı Mübarekde câmi’-i şerife su getürile

Vakf-ı Müslimîn berây-ı avârız 3670 hâsıl olan rıbhı avârız vâki oldukda ehl-i mahalle avârızına sarf 
edeler 
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106. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Tunc der nefs-i Akhisar bâni-i mescid İsmail Divâne
Vakf-ı İsmail Divane 1000 hâsıl 100 

be-cihet-i imam 50 
be-cihet-i müezzin 50

Vakf-ı Müslüman Ali 1800 hâsıl 180 be-cihet-i imam

Vakf-ı Koca Burak 1000 hâsıl 100 be-cihet-i imam

Vakf-ı Yahşi 1000 hâsıl 100 imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Ramazan 200 berây-ı imam

Vakf-ı Deveci Hasan 500 berây-ı imam

Vakf-ı sahibü’l-hayr an-karye-i Megerdos 800 berây-ı imam

Vakf-ı hatun-ı Yahşi 500 hâsıl 50 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

(52B)
Vakf-ı Serçe bint-i Hacı Ramazan 500 hâsıl 50 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Bula Paşa bint-i Abdülkerim 500 hâsıl 50 imam ba’de’l-işa Ayet- el-Kürsi okuya

Vakf-ı hatun-ı Mahmud Beg 500 hâsıl 50 imam ba’de’z-zuhr Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı hatun-ı Çakır 400 berây-ı imam

Vakf-ı Mercan hatun 400 berây-ı imam

Vakf-ı Hasan veled-i Yusuf 200 hâsıl 20 berây-ı te’zin

Vakf-ı Şahpaşa hatun 100 hâsıl 10 berây-ı te’zin

Vakf-ı Müslimîn berây-ı revgan-ı şem’-i mescid-i mezbur 800 hâsıl 80

Vakf-ı Kasım dükkân 1 bâb icâre-20 berây-ı şem’

Vakf-ı İsmail Divâne dükkân 1 bâb icâre fi sene 20 berây-ı şem’

Vakf-ı Seydi Ali 200 hâsıl 20 berây-ı meremmât-ı mescid-i mezbur

Vakf-ı Abacı-zâde 500 hâsıl 50 berây-ı meremmât-ı hâne-i mahalle-i mezbure

Vakf-ı Seydi Ali 200 hâsıl 20 mescid kapusuna harc ola

Vakf-ı Cevher hatun berây-ı çâh-ı mescid-i mezbur

Vakf-ı Koca Burak berây-ı meremmât-ı çah-ı hod 500 hâsıl 50
 
Vakf-ı Mehmed bin Abacı 200 hâsıl 20 berây-ı âverden-i âb
 
Vakf-ı Cemile hatun berây-ı âverden-i âb 100 hâsıl 10
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Vakf-ı Hatun Şahpaşa berây-ı âverden-i âb 200 hâsıl 20

Vakf-ı Hacı İbrahim berây-ı avârız 500

Vakf-ı Tur Ali berây-ı avârız 200

Vakf-ı Hasan Balı 500 berây-ı avârız

Vakf-ı Hadice hatun 500 berây-ı avârız

Vakf-ı Şah Paşa hatun berây-ı avârız 500

Vakf-ı Aişe hatun berây-ı avârız 200

Vakf-ı Hatun-ı Çakır berây-ı avârız 200

Vakf-ı Cansuz hatun berây-ı avârız hâne 1

107. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Reşid nam-ı diğer Divane Süleyman der nefs-i Akhisar bani-i mescid 
Hoca Yahşi

108. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı imam
Vakf-ı Yusuf bin Abdullah 3600 hâsıl 360 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Acem Kadı 1000 hâsıl 100 imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Sofu 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı sahibü’l-hayr 1200 rıbhına imam tilâvet-i Kur’an ede

Vakf-ı Muhammedî 200

Vakf-ı Hacı Sofu 300 rıbhına imam Kelâm-ı Kadîm okuya

Vakf-ı Hacı Ali bin Mustafa 2000 hâsıl 200 imam her gece ba’de’l- işa sure-i Tebareke okuya

Vakf-ı Nefise hatun 500 hâsıl 50 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Ruşen hatun 500 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Aişe hatun 500 rıbhına imam Kelâmullah okuya

Vakf-ı Nefise hatun 300

109. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı müezzin
Vakf-ı Hacı Mustafa 1000

Vakf-ı Sinan 300

Vakf-ı kadîm 500

Vakf-ı Medine hatun 300

(53A)
Vakf-ı Elif hatun 300

Vakf-ı Rabia hatun 500

Vakf-ı Hadice hatun 500
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110. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’‘-i çerağ-ı mescid
Vakf-ı Ali 400

Vakf-ı Acem Kulu Yusuf 500

Vakf-ı Hacı begi 100

Vakf-ı diğer sahibi na-malûm 150

Vakf-ı Nefise hatun 200 

Vakf-ı Muhsine hatun 200

Vakf-ı Salibe hatun 200

Vakf-ı Saadet hatun 100

Vakf-ı Usul hatun 150

111. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure
Vakf-ı Mevlana Kırcı 1000

Vakf-ı Acem Kadı 1000

Vakf-ı cemâat-i mahalle-i mezbure 3000

Vakf-ı Selime hatun 500

Vakf-ı Aişe hatun 500

Vakf-ı müezzin Muhammedî bin İnesi 3000 rıbhına mahalle-i mezbure mescidinde salât-ı mağribden 
mukaddem aşır okunur

Vakf-ı bağ berây-ı çâh-ı mescid ve çâh-ı İsmail dönüm 2

Vakf-ı çâh-ı kadîm ki sahibi na-malûmdur 400

112. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Makramacı der nefs-i Akhisar bâni-i mescid La-pak Ali 

113. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı imam
Vakf-ı Karaca İbrahim 1000 hâsıl 100 imam yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Mustafa an Müsafir? 500 hâsıl 50 be-cihet-i imam

Vakf-ı diğer sahibi na-malûm bağ kıta hâsıl 50 be-cihet-i imam

Vakf-ı Derzi Hacı Ramazan 2900 hâsıl 290 imam her sabah Yasin tilâvet ede

Vakf-ı İlyas Beg 1000 hâsıl 100 imam Cuma ve Duşenbe gecelerinde sure-i Tebarek tilâvet ede

Vakf-ı Demirci Kara Yusuf 500 hâsıl 50 imam Cuma ve Duşenbe gecelerinde Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Haffaf Hacı 1000 hâsıl 100 imam her gece ba’de-l mağrib Ayete’l-Kürsi tilâvet ede
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Vakf-ı Müslimîn sahibleri na-malûm5600 hâsıl 560 be-cihet-i imam

Vakf-ı diğer sahibi na-malûm 400 hâsıl 40
 
Vakf-ı Zülfi hatun 500 hâsıl 50 imam sabah Yasin tilâvet ede

114. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı müezzin-i mescid-i mezbure
Vakf-ı Durmuş eş-şehir be-Kırk Yalan 500 hâsıl 50 Cuma ve Dûşenbe gecelerinde Ayete’l- Kürsi okuya 

Vakf-ı Demirci Kara Yusuf 300 hâsıl 30 berây-ı hizmet-i şem’

Vakf-ı Müslimîn sahibleri na-malûm 1550 hâsıl 155 Cuma ve Dûşenbe gecelerinde Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Zülfi hatun 100 hâsıl 10

(53B)
115. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’-i Mescid-i Mahalle-i Mezbure 
Vakf-ı Muytab Muhammedî 300 hâsıl 30

Vakf-ı Ayas 200 hâsıl 20

Vakf-ı Çakal Hızır 200 hâsıl 20

Vakf-ı Hacı Beşir 250 hâsıl 25

Vakf-ı Derzi Hacı Ramazan 300 hâsıl 30 be-cihet-i şem’-i asel 

Vakf-ı Behiyye hatun 300 hâsıl 30

Vakf-ı Bula Paşa 100 hâsıl 10

Vakf-ı Aişe hatun 100 hâsıl 10

Vakf-ı Saliha hatun 100 hâsıl 10

Vakf-ı Ümmi hatun bint-i Ramazan 100 hâsıl 10

Vakf-ı Ümmi hatun bint-i müezzin Nasuh 100 hâsıl 10

Vakf-ı Emine hatun 100 hâsıl 10

Vakf-ı Selçuk hatun 100 hâsıl 10

115. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı averden-i ab 
Vakf-ı İlyas Beg 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Külahçı Kuyusu 200 hâsıl 20

Vakf-ı Aişe hatun 100 hâsıl 10

Vakf-ı Hadice hatun 100 hâsıl 10

Vakf-ı Emine hatun 100 hâsıl 10 mescid evvelinde olan kuyu termimine

Vakf-ı Gümüş Bula 100 hâsıl 10 mescid evvelinde olan kuyu termimine



163

116. Evkâf-ı Sahibü’l-Hayrât Berây-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure 
Vakf-ı Hacı Ramazan 500 hâsıl 50

Vakf-ı Demurci Kara Yusuf 500 hâsıl 50

Vakf-ı Müslimîn sahibleri na-malûm4500 hâsıl 450

Vakf-ı Müslimîn berây-ı termim-i mescid-i mezbure

Vakf-ı Durmuş 200 hâsıl 20

Vakf-ı İlyas Beg 200 hâsıl 20

117. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Hacı Hızır der nefs-i Akhisar 
Vakf-ı Hacı Hızır sahib-i mescid 10000 hâsıl 1000
 
be-cihet-i imam 720 
be-cihet-i müezzin 180 
be-cihet-i mütevelli 100
 
Vakf-ı Hacı Hüseyin veled-i Ali 1000 hâsıl 100 

Vakf-ı Hacı Hüseyin el-mezbur dükkân 1 bâb hâsıl fi sene 48 der bazar-ı Makramacıyân zikr olan yüz 
akçe ile dükkân kirasına imam yılda iki defa Kelâmullah hatm ede

(54A) 
Vakf-ı İsa 600 hâsıl 60 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Etmekçi Nasuh bin Yusuf 500 hâsıl 50 imam her gece bir Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Muslihiddin 1000 hâsıl 100 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Fatıma hatun 300 hâsıl 30 imam her gece bir Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Nefise hatun 300 hâsıl 30 imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

117. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât Berây-ı Müezzin-i Mescid-i Mahalle-i Mezbure
Vakf-ı Erdebil 300 hâsıl 30

Vakf-ı Eymir Şah 100 hâsıl 10

Vakf-ı Cafer Dede 100 hâsıl 10

Vakf-ı Muslihiddin 1000 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı diğer ki sahibi na-malumdur 500 hâsıl 50
 
Vakf-ı Rabia hatun 100 hâsıl 10

Vakf-ı Aişe hatun 500 hâsıl 50 yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Cemile hatun 300 hâsıl 30
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118. Evkâf-ı Sâhibü’l-Hayrât berây-ı şem’-i Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Hacı Hızır sâhib-i mescid 500 hâsıl 50

Vakf-ı Hızır Işık 300 hâsıl 30

Vakf-ı Hamidlü 100 hâsıl 10

Vakf-ı Koyun Dede 100 hâsıl 10

Vakf-ı bint-i Sarac Musa 200 hâsıl 20

Vakf-ı Nur Paşa hatun 200 hâsıl 20

Vakf-ı Rabia hatun 200 hâsıl 20

Vakf-ı Valide-i İdris 200

119. Evkâf-ı Müslimîn berây-ı averden-i ab-ı mescid-i mezbur
Vakf-ı Musa 200 hâsıl 20 mâh-ı Ramazana meşrutdur

Vakf-ı İbrahim 100 hâsıl 10
 
Vakf-ı Memi pabuccu 200

Vakf-ı Cemile hatun 200

Vakf-ı Cemile hatun berây-ı hasır-ı mescid 200 hâsıl 20

Vakf-ı Hacı Hızır berây-ı çâh-ı andan 300 hâsıl 30

Vakf-ı Şah Paşa berây-ı çâh-ı andan 200 hâsıl 20

Vakf-ı Sasalu berây-ı çâh-ı Hamidlü 100

Vakf-ı Resul berây-ı çâh-ı Hamidlü 100

Ve İsa nam kimesne bir büyük kazgan vakf-ı âmm eylemiş

120. Evkâf-ı Sahibü’l- Hayrât berây-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure
Vakf-ı Kassab Şirin 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Kara Yusuf 500 hâsıl 50

Vakf-ı Koyun Demirci 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Koca Hasan 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Mehmed veled-i Erdebil 500 hâsıl 50

Vakf-ı Turgud Buna 500 hâsıl 50

Vakf-ı Serucihan 500 hâsıl 50
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(54B)
121. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Şeyhler der nefs-i Akhisar bâni-i mescid Üveys

122. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı imam
Vakf-ı Börekçi Mustafa 1000 hâsıl 100 yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Ramazan 500 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Ahi Mustafa 500 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Mağnisalı 600 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Abdullah Fakih 250 rıbhına bir hatm okuna

Vakf-ı Pir Ahmed bin Hüdaverdi 1000 rıbhına iki hatm okuna

Vakf-ı Salurlu Mustafa 500 rıbhına bir hatm okuna

Vakf-ı Kara Muslihiddin Halife 500 rıbhına bir hatm okuna

Vakf-ı Durmuş bin Ahmed 500 rıbhına bir hatm okuna

Vakf-ı İbrahim bin Ahmed 500 rıbhına bir hatm okuna

Vakf-ı Nalband Seydi Ahmed 400 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Yardımcı Hacı Ahmed 200 rıbhına Cuma gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Nasuh an karye-i Kurd Balı 200 rıbhına Cuma gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Pırnaz Hamza rıbhına Dûşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Demirci Sevindik 100 rıbhına Dûşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı ? Melek hatun 500 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah okuna

Vakf-ı Salibe hatun 500 rıbhına yıldı bir kerre hatm okuna

Vakf-ı Medine hatun bint-i Hacı Ahmed 400 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah okuna

Vakf-ı Aişe hatun zevce-i Deveci-zade 200 Cuma gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

123. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Müezzin-i Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Deveci Hacı Balı 500 hâsıl 50 yılda bir hatm

Vakf-ı Bazergan Muhammedî 400 rıbhına yılda bir hatm

Vakf-ı Nasuhcu İsa 400 rıbhına yılda bir hatm

Vakf-ı Ali veled-i Ayinadar 200 hâsıl 20 Her Cuma gecesi bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı A’maca Hüseyin 200 hâsıl 20 Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Yardımcı Memece 300 hâsıl 30 Ayete’l-Kürsi okuna
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Vakf-ı Yusuf 100 rıbhına Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Bazergan Muhammedî 100 hâsıl 10 berây-ı hizmet-i şem’

Vakf-ı diğer sahibi na-malûm100 hâsıl 10 berây-ı hizmet-i şem’

Vakf-ı Abdullah Fakih 1000 hâsıl 100 mezkurun kendü evlâdı yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Mehmed bin Abdullah Fakih 1000 hâsıl 100 mezkurun evlâdı yılda bir kerre Kelâmullahı 
hatm ede

Vakf-ı Hümâyûn bint-i Kara Ali 500 rıbhına yılda bir hatm okuna

Vakf-ı Rukiyye hatun 400 rıbhına yılda bir hatm okuna

Vakf-ı Usul hatun 200 hâsıl 20 Dûşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Miri hatun 200 hâsıl 20 Cuma ve Dûşenbe gecelerinde Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Ruh hatun 100 rıbhına Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Sultan hatun 50 Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Aişe hatun bint-i Hacı Mehmed 200 hâsıl 20 her Cuma ve Dûşenbe gecesi ba’de’l-mağrib 
birer İhlas okuna

Vakf-ı Zülfi hatun zevce-i Turan-zâde 100 hâsıl 10 Cuma gün sabah inna atayna k. suresin okuya

(55A)
124. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’-i mescid-i mezbur
Vakf-ı Turhan Çelebi 300

Vakf-ı Eskici Hızır 300

Vakf-ı Hasan Balı 250

Vakf-ı Abdullah Fakih 200

Vakf-ı İsa an karye-i Mili 200

Vakf-ı Semet 100

Vakf-ı Derzi Hızır 150

Vakf-ı Mağnisalı 200

Vakf-ı Hacı Meme bin Abdullah 100

Vakf-ı Tur Balı damad-ı evveli 200

Vakf-ı Ahi Mustafa kayını 100
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Vakf-ı A’ma Hüseyin 100

Vakf-ı Korucu Nebi 100

Vakf-ı Melek hatun an- karye-i Kırılcalu 100

Vakf-ı Kara Huri 100

Vakf-ı Medine hatun bint-i Hacı İvaz 100

Vakf-ı Münevver hatun zevce-i Koca Müezzin 100

Vakf-ı Zülfi hatun zevce-i Turan-zade 120

125. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı averden-i ab 
Vakf-ı Hacı Mehmed bin Abdullah Fakih 100

Vakf-ı Muhyiddin bin Çalabvermiş 100

Vakf-ı Deveci Hacı Balı 200

Vakf-ı Korucu Nebi 100

Vakf-ı Deveci Buna Yusuf 200

Vakf-ı Urgancı Kuyusu 300

Vakf-ı Hacı İvaz Kuyusu 400

Vakf-ı Edikçi Kuyusu 300

Vakf-ı Abdullah Kuyusu 200

Vakf-ı Şeyhler Kuyusu 400

Vakf-ı Nasuh İsa Kuyusu 200

Vakf-ı Beğ Kuyusu 300

Vakf-ı Osman Kuyusu 600

Vakf-ı Çakır Kuyusu 300

Vakf-ı Basalî Huri 100

Vakf-ı Medine hatun zevce-i Memece 200

Vakf-ı Aişe hatun bint-i Nasuhçu İsa 200

Vakf-ı Meryem Bula 100

Vakf-ı Hümâyûn bint-i Kara Ali 200
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Vakf-ı Cevher hatun bint-i Nasuh 300

Vakf-ı Gökçe hatun bint-i Tursun-zâde 100

Vakf-ı Zülfi hatun zevce-i Hacı Mustafa 100

Vakf-ı zevce-i Kassab Hızır 100

Vakf-ı kadîm 100 hâsıl 10 makâbir maBegninde olan argı pak etmek içün sarf ola

Vakf-ı Ahi Mustafa 100 hâsıl 10 mescidin üzerine tımar oluna

Vakf-ı Kamer hatun 100 rıbhıyla mescidin üzeri tımar oluna 

126. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure
Vakf-ı Bazergân Mehmed 1000
 
Vakf-ı Mehmed bin Ula 10

Vakf-ı Hacı Mehmed bin Abdullah 1000

Vakf-ı Muhyiddin bin Çalabvermiş 1000

(55B)
Vakf-ı Hacı Hamza bin Hacı Mehmed 1000
 
Vakf-ı Korucu Nebi 1000

Vakf-ı Hacı Tur Ali 1000

Vakf-ı Kara Ali bin Kuran Şeh 500

Vakf-ı Yusuf bin Zeynel 400

Vakf-ı Yusuf atik-i Karamanî subaşı 200

Vakf-ı Kara Sefer 200

Vakf-ı Sarı Dede an-karye-i Tanburi 200

Vakf an-zevâid nüzul Cuma şode 400

Vakf-ı Pırnaz Hamza 100

Vakf-ı Hümâyûn bint-i Lutfi 500

Vakf-ı Şahî hatun 500

Vakf-ı Münevver hatun bint-i müezzin Ahmed 400

Vakf-ı Hafsa hatun 100

127. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Hacı İshak der nefs-i Akhisar

128. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı imam
Vakf-ı Hacı İsa 2000 hâsıl 200 dükkân 1 bâb hâsıl 120
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Vakf-ı Ahmed renk-ger an bahâ-i dükkân harab şode 1000 rıbhına imam yılda iki defa hatm-i 
Kelâmullah ede

Vakf-ı Abdullah arab 500 rıbhına yılda bir hatm

Vakf-ı Hacı Ali 500 rıbhına ba’de salavâtü’l-mağrib bir kerre Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Mahmud Çelebi 500 her işa namazından sonra bir kerre Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Hacı Halil mezkur Ahmed Paşa çarşusunda üç dükkân ve iki bin akçe sermaye vakf eylemiş 
hâsıl maa sermaye 360
 
cihet-i imam 240 
cihet-i müezzin 120

Vakf-ı Sultan hatun dükkân 1 bâb der çarşu-i Ahengerân hâsıl fi sene 60 yılda bir kerre hatm-i kelâm 
ede

Vakf-ı Meryem hatun 1000 rıbhına iki hatm okuna

Vakf-ı Nefise hatun 300 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Hacı Kemal 500 hâsıl 50 bayramlarda namazgâhında hutbe okuyan hatiblere verile 

129. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât Berây-ı Müezzin-i Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Buruk? oğlu 300

Vakf-ı Hacı Tur Balı 500 her sabah bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Hacı Kemal 500 ba’de salâtü’l-işa bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Müslimîn sahibleri na-malûm 1000 rıbhına mescidin on ay çerağın yaka

Vakf-ı Hacı Çalabverdi 300 rıbhına Dûşenbe gecesi bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Hacı Kemal 500
 
Vakf-ı Aişe hatun 200

130. Evkâf-ı Sahibü’l-hayrât Berây-ı Şem’-i Çerağ-ı Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Nühasî Hızır Balı dükkân bir bâb hâsıl fi sene 30 der çarşu-i Kazgancıyân

Vakf-ı Bıçakçı Hızır dükkân 1 bâb hâsıl fi sene 48 Demurcülere muttasıldır
 
Vakf-ı Hacı Tur Balı 200

Vakf-ı Tur Balı bin Kara Mustafa 1500

(56A)
Vakf-ı Memi veled-i Veli 100

Vakf-ı kadîm an-bahâ-i harc 100
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Vakf-ı Çıkrıkçı Maden 100

Vakf-ı Kadîm 100

Vakf-ı Bülbül hatun 100

Vakf-ı Selçuk 200

Vakf-ı Aişe hatun 200

131. Evkâf-ı Sahibü’l-hayrât berây-ı averden-ı ma-i bârid der Mescid ve Hammâm
Vakf-ı Can Balı 500 rıbhına yeni hammâm önünde sebil oluna

Vakf-ı Hacı Kemal 3000 hâsıl 300 yeni hammâmın Avratlar Hammâmı önünde sebil ola

Vakf-ı Boyacı Türk Ali 500 hâsıl 50 Hacı İshak mahallesi önünde sebil ola

Vakf-ı Meryem hatun 200 hâsıl 20 mescid-i mezburda sebil ola

Vakf-ı Nefise hatun 200 hâsıl 20 mescid-i mezburda sebil ola

Vakf-ı Aişe hatun 1000 hâsıl 100 Kazgancılar çarşusunda sebil ola

132. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure 

Vakf-ı Hacı Turgud 2000
Vakf-ı Hacı Sadaka 1000

Vakf-ı Hacı Kemal 1000

Vakf-ı Mahmud Çelebi 500

Vakf-ı Hacı Ramazan 1000

Vakf-ı Hacı İsa berây-ı çah der nezd-i mescid 200 hâsıl 20

Vakf-ı Hacı Kemal 2000 rıbhı şehrin meremmâta muhtaç olan yerlerin kaldırımına harç ola deyu 
meşrutdur

133. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Emedlü der nefs-i Akhisar bâni-i Mescid Emedlü Ali

134. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı imam
Vakf-ı Emedlü Ali 1000 hâsıl 200 be-cihet-i imam berây-ı salatü’z-zuhr ve’l-asır

Vakf-ı Koçu veled-i Ahâd 400 hâsıl 40 be-cihet-i imam

Vakf-ı Pirî .z erboli  300 hâsıl 30 be-cihet-i imam

Vakf-ı Ahmed 500 hâsıl 50 be-cihet-i imam

Vakf-ı Hacı Mehmed 4600 hâsıl 460 imam günde bir cüz’ tilâvet ede
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Vakf-ı Divane Mustafa 1200 hâsıl 120 imam yılda bir kerre hatm ede

Vakf-ı Ali veled-i Mehmed 400 rıbhına imam yılda bir hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Mehmed veled-i Yahşi Rıbhına Cuma ve Dûşenbe gecesi bir Ayete’l-Kürsi okuna 

Vakf-ı Yunus 1000 hâsıl 100 yılda bir hatm

Vakf-ı Dede Balı 200 be-cihet-i imam

Vakf-ı Ali 300 rıbhına Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Musalı Oğlu 1000 rıbhına haftada iki Ayete’l-Kürsi okuna

(56B)
Vakf-ı Hacı Mehmed 300 Cuma gecesi bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Hacce 400 hâsıl 40 yılda bir kerre sure-i Tebarek okuna

Vakf-ı Selver hatun 300 hâsıl 30 yılda bir hatm

Vakf-ı Fatıma hatun 500 rıbhına haftada iki gün Yasin okuna

Vakf-ı Aişe hatun 400 rıbhına haftada bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Cemile hatun 500 rıbhına yılda bir hatm

Vakf-ı Fatıma hatun 200 rıbhına Ayete’l-Kürsi okuna

135. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı müezzin 
Vakf-ı Nasuh bin Ali 300 rıbhına Cuma gecesi bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Şahkulu 350 hâsıl 35

Vakf-ı Hızır veled-i İlyas 600

Vakf-ı Hacı Timur 400 rıbhına yılda bir hatm

Vakf-ı İbrahim 200

Vakf-ı Hacı Yahşi 3000 hâsıl 300 iki yüz akçesine müezzin ezan okuya yüz akçesine yılda bir hatm 
tilâvet ede kâdir olursa kâdir olmazsa imam okuya bu şart olunmuş

Vakf-ı Irgad Hasan 560

Vakf-ı Ali veled-i Malcı 140

Vakf-ı Aişe bint-i Mehmed 200 hâsıl 20

Vakf-ı Şahbula hatun 500

Vakf-ı Mazlume hatun bint-i Emir Hayreddin 100
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Vakf-ı Hüdaverdi bin Kabasakal İsmail 3000 rıbhı hatibe meşrut

136. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı aşırhanân 
Vakf-ı Fatıma hatun bint-i Sofu Balı 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Sultan hatun 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Cemile hatun 500 hâsıl 50

Vakf-ı Emine hatun 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Medine hatun 2140 hâsıl 214 yüz akçesi aşırhâna elli akçesi muarrife altmış akçesi kayyıma 
dört akçesi mütevelliye verile deyu şart olunmuş

Vakf-ı Hacı hatun 400 hâsıl 40 be-cihet-i kayyım

Vakf-ı Hacı Meme bin Ahmed 1000 hâsıl 100 yılda iki hatm okunmak üzere evlâdına şart eylemiş

137. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’-i mescid-i mezbur
Vakf-ı Emedlü Ali sâhibü’l-mescid 200

Vakf-ı Kizir Ali 200

Vakf-ı Osman el-hayyat 100

Vakf-ı İlyas penbe-duz 200
 
Vakf-ı Hıdır neccar 200

Vakf-ı Seydi 100

Vakf-ı Büyük Ahmed 100

Vakf-ı İlyas neccar 500

Vakf an karye-i Begmişlü 100

Vakf-ı Hadice hatun 50

Vakf-ı Sıdıka hatun 50

Vakf-ı Fatıma hatun 100

Vakf-ı Sultan hatun 200 berây-ı şem’-i asel fi Ramazan

Vakf-ı Cicim hatun 100 berây-ı şem’-i asel

Vakf-ı berây-ı meremmât-ı mescid 500

(57A) 
138. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı çâh ve averden-i ma-i bârid 
Vakf-ı Orta Kuyu 300

Vakf-ı Balaban Kuyusu 200

Vakf-ı Menteşe Alanı Kuyusu 200 ve an-mukataa-i zemin fi sene 10
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Vakf-ı Süleyman bin Abdullah 500 rıbhına eyyâm-ı sayfda mescid önünde sebil ola

Vakf-ı Halil bin Nasuh 300 mahallede sebil ola

Vakf-ı Nefise hatun bint-i Hızır 500 rıbhına eyyâm-i sayf mescid önünde sebil ola

Vakf-ı Mazlume hatun bint-i Seyyid Hızır 200 rıbhına eyyâm-ı sayfda mescid önünde sebil ola

Vakf-ı Aişe hatun 300 rıbhına kendü evi önünde sebil ola

Vakf-ı Niyaz hatun bint-i Pir Ahmed 500 berây-ı avârız

Vakf-ı Demirci Şahkulu ve Cüllah Mustafa ve Hacı Bustan berây-ı avârız 1500 her biri beşer yüz akçe 
vakf eylemişdir 

Vakf-ı Hacı Hamza berây-ı avârız 1000

Vakf-ı Halil bin Mustafa berây-ı avârız 800

Vakf-ı Hacı Ramazan berây-ı avârız 1000

Vakf-ı Hacı Veli berây-ı avârız 200

Vakf-ı Ahmed bin Hacı Bedir 1000

Vakf-ı Nasuh bin Cafer 600 evlâdına meşrut

Vakf-ı Veli bin Mustafa 500 evlâdına meşrut

139. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Emir Han der nefs-i Akhisar

140. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı İmam
Vakf-ı Hacı Ali 300 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Hüseyin 300 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Hacı Bekir 300 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Gazi Mustafa 300 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Balı 300 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Ahmed 300 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Hacı Mustafa 500 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Seydi-zâde 400 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Selim 500 rıbhına bir hatm

Vakf-ı Mustafa 100
 
Vakf-ı Yahşi 100

Vakf-ı Emin-zâde 1000 rıbhına iki hatm
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Vakf-ı Şah Bula 300 rıbhına bir hatm

Vakf-ı valide-i Yahşi 300 rıbhına bir hatm

141. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Müezzin
Vakf-ı Hacı Mustafa 500 rıbhına her İ’şa namazından sonra bir kerre Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Ahmed bin Hüseyin 500 rıbhına Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı diğer 100

Vakf-ı Umur 500 rıbhına Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Nefise hatun 100 rıbhına Ayete’l-Kürsi okuna

142. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât Berây-ı şem’-i Çerağ-ı Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Yahşi 200

Vakf-ı Hacı Ahmed 100

Vakf-ı Yahşi-i diğer 100

Vakf-ı Ahmed 100

Vakf-ı Mustafa 100

Vakf-ı Gaybî 100

Vakf-ı Murad 200

Vakf-ı zevce-i Seydi 150

Vakf-ı Mah Paşa hatun 100

Vakf-ı Tura Paşa hatun 100

Vakf-ı Fatıma hatun 100

143. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı çâh
Vakf-ı Kaşıkcı 50 berây-ı çâh-ı Emir Hasan
 
Vakf-ı kadîm 111 berây-ı çâh-ı mezbur

Vakf-ı Veli bin Ali 100 berây-ı çâh-ı Kalaycı

Vakf an-bahâ-i berg-i dut 100 mescid içinde olan kuyunun meremmâtına sarf ola

Vakf-ı Dülger Murad 800 berây-ı meremmât-ı mescid
(57B)
144. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure
Vakf sahibi na-malûm 1000

Vakf-ı Ramazan 400

Vakf-ı Meryem hatun 500
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145. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i İğdelü der nefs-i Akhisar bâni-i mescid Hacı Ali bin Resul

146. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı imam
Vakf-ı Hacı Ali sahibü’l-mescid 3600 hâsıl 540
 
minhâ 
cihet-i imam fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i müezzin fi yevm nim fi sene 180 

Vakf-ı Mehmed Fakih 1000 hâsıl 100 cüz’ okuna

Vakf-ı İbrahim 1000 hâsıl 100 bir kerre imam bir kerre müezzin hatm-i Kelâm edeler

Vakf-ı Sinan 500 hâsıl 50 yılda bir hatm okuna

Vakf-ı İbrahim bin Ali 400 rıbhına yılda bir hatm

Vakf-ı Halil bin İlyas 1200 hâsıl 120 iki hatm okuna

Vakf-ı Hacı Bayram bin Nasuh 400 rıbhına bir hatm okuna

Vakf-ı Mahmud veled-i Ali 600 rıbhına bir hatm okuna

Vakf-ı Mahmud el-mezbur 400 rıbhına Cuma ve Dûşenbe gecelerinde Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Hacı Timur 400 rıbhına Cuma ve Dûşenbe gecelerinde Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Sofu Mehmed 300 hâsıl 30 Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Tur Balı Sofu 200 hâsıl 20

Vakf-ı Gülşah hatun 500 hâsıl 50 yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet oluna

Vakf-ı Tuti bint-i Mehmed 500 hâsıl 50 yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet oluna

Vakf-ı Ümmi hatun 400 rıbhına Cuma ve Dûşenbe gecelerinde Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Fatıma hatun 1000 hâsıl 100 imam öyle ve ikindi namazan kılmağa şart olunmuş

147. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı müezzin ve kayyım
Vakf-ı Hacı Bayram bin Nasuh 400 müezzin rıbhına bir hatm tilâvet ide

Vakf-ı Ali veled-i Resul 400 hâsıl 40 be-cihet-i kayyım

Vakf-ı Pir Ahmed bin Bayram 200 hâsıl 20 berây-ı kayyım

Vakf-ı Meleki hatun 1000 hâsıl 100 müezzin yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet ede

Vakf-ı Hümâyûn hatun bint-i Hasan 500 hâsıl 50 müezzin yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Fatıma hatun bint-i Ali 500 hâsıl 50 kayyım yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Rabia hatun 500 hâsıl 50 berây-ı ezan

Vakf-ı Gülşah hatun 500 hâsıl 50 müezzin yılda bir kerre hatm-ı Kelâmullah ede
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148. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Şem’-i Mescid
Vakf-ı Rukiyye hatun 200 hâsıl 20

Vakf-ı Ali 100 hâsıl 10

Vakf-ı Sevle veled-i Abdullah 500 hâsıl 50

Vakf-ı Ali 200 hâsıl 20

(58A)
Vakf-ı Hamza veled-i Evhad 500 hâsıl 50

Vakf-ı İlyas veled-i İsa 100 hâsıl 10

Vakf-ı Hüseyin veled-i Ali 100 hâsıl 10 berây-ı çâh-ı Ekinlü

Vakf-ı Nur Paşa hatun 100 hâsıl 10 berây-ı çâh-ı Ekinlü 

Vakf-ı Elif hatun 500 rıbhına mescid-i mezburda su getürdile 

Vakf-ı Selime bint-i Eymir 500 rıbhına mescid-i mezburda su getürdile

Vakf-ı Hacı Veli bin Bahşi berây-ı muallimhâne-i hod der kurb-i mescid-i mezbur 10000 hâsıl ani’l-murâ-
baha 1250
 
Minhâ
be-cihet-i muallim 450 Musa bin Süleyman nam kimesneye meşrutdur 
be-cihet-i meremmât-ı muallimhâne 500 
be-cihet-i mütevelli 250

149. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i İğdelü 
Vakf-ı Hüseyin bin Yusuf 400 hâsıl 40
Vakf-ı Muarrif Hamza bin Hasan 400 hâsıl 40

Vakf-ı Kilyosî Memesi 500 hâsıl 50
 
Vakf-ı Cafer bin Abdullah 200 hâsıl 20

Vakf-ı Hacı Veli 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Kız-ı Kalaycı 2000 hâsıl 200

Vakf-ı Safiye hatun 400 hâsıl 40

Vakf-ı Hümâyûn hatun bint-i Hüseyin 500 hâsıl 50

Vakf-ı Rukiye hatun 200 hâsıl 20

150. Evkâf-ı Mescid-i Yardımcı Mehmed der Mahalle-i İğdelü der nefs-i Akhisar

151. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı İmam
Vakf-ı Hacı Mustafa 500 hâsıl 50
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 Vakf-ı Muarrif Divâne Şeh 500 hâsıl 50

Vakf-ı Hacı Tur Balı 500 hâsıl 50 Cuma gicesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Kız-ı Kalaycı 400 hâsıl 40

Vakf-ı Karaca Muhammedî 200 hâsıl 20
 
Vakf-ı Göde Mahmud 2000 hâsıl 200 her sabah Yasin okuya

Vakf-ı Yusuf Fakih 500 hâsıl 50 Dûşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Hatun-ı o 500 hâsıl 50 her mağribde ve işada Ayete’l- Kürsi okuna

Vakf-ı Hamza bin Davud 100 hâsıl 10
 
Vakf-ı Medine hatun 500 hâsıl 50 Cuma gecesi Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Aişe hatun 500 hâsıl 50 Cuma gecesi Ayete’l Kürsi okuya

152. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı müezzin
Vakf-ı Sofu Muhammedî 300 rıbhına Dûşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Balı Koyun Eri 200 hâsıl 20

Vakf-ı Karamanî Mustafa 100 hâsıl 10

Vakf-ı Karamanî Yusuf 100 hâsıl 10

(58B)
Vakf-ı Derzi Hasan hatunu 400 hâsıl 40 Cuma gece Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Zeyneb hatun 100 hâsıl 10

Vakf-ı Medine hatun 200 hâsıl 20

Vakf-ı Selime hatun 500 rıbhına Cuma ve Duşenbe gecesi sûre-i Yasin okuna

153. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’-i mescid-i mezbur
Vakf-ı Hüsrev Beg 100 hâsıl 10 

Vakf-ı Kalaycı Pir Gâib 100

Vakf-ı Ahir Zaman 100

Vakf-ı Muhammedî bin Behlül 100

Vakf-ı Yusuf bin Fakih 100

Vakf-ı Hatun-ı o 100

Vakf-ı Sakka Veli 100
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Vakf-ı Armağan Derzi Hatunu 100

Vakf-ı Çınarlı Kuyu 800 hâsıl 80

Vakf-ı zevce-i Yusuf 200 averden-i âb

Vakf-ı Zeyneb hatun 100 hâsıl 10 mescidin üstü yuvakulana

154. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Has Koca der nefs-i Akhisar bâni-i mescid Yusuf Has Koca

155. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı imam
Vakf-ı Yusuf Has Koca sâhibü’l-mescid 1100

Vakf-ı Nasuh bin Bazarlu kassab 1000

Vakf-ı Hacı Hamza bin Çalabvermiş 600

Vakf-ı Hüseyin an-karye-i Kırılcalu 500

Vakf-ı Ali 300

Vakf-ı Süleyman el-hayyat 400

Vakf-ı Kassab Bazarlu 1000

Vakf-ı Osman 400 hâsıl 40 yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah okuna

Vakf-ı Hamza veled-i Abdullah 300 rıbhına iki yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Hamza bin Öksüz 2000 hâsıl 200 yılda dört defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Kuyumcu Hacı Mustafa 3000 hâsıl 300 yılda dört defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Hüseyin 2000 hâsıl 200 yılda iki defa Kelâmullah hatm ede

Vakf-ı zevce-i Karaca 1000 berây-ı salavât-ı zuhur ve’l-asır

Vakf-ı Akça Gül 200 hâsıl 20 Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Seniyye hatun an-bahâ-i hâne 400 hâsıl 40 iki yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

156. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı müezzin
Vakf-ı Hacı Mustafa 500

Vakf-ı Tâcir Hacı Hasan Karamanî 300

Vakf-ı Hacı Ali 300

Vakf-ı Seydi Ahmed 180

Vakf-ı Ahmed 500

Vakf-ı Mazlume hatun 200

Vakf-ı Medine hatun bint-i Alabaş 500
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(59A)
157. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Şem’-i Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Yusuf bin Has Koca 400

Vakf-ı Hacı Hasan 200

Vakf-ı Yusuf bin Abdullah 300

Vakf-ı Hasan el-hayyat 200

Vakf-ı Yakub halıcı 200

Vakf-ı Hacı Hamza bin Öksüz 300

Vakf-ı Ekiz Koca 100

Vakf-ı Dellale Nefise 200

Vakf-ı Usul hatun 100

Vakf-ı zevce-i Tatar 100

158. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure
Vakf-ı İskender 1000

Vakf-ı Ali 300

Vakf-ı kadîm 1700

Vakf-ı Dellal Ece 200

Vakf-ı Ali 200

Vakf-ı Hacı Meme 200

Vakf-ı Hacı Mustafa bin İshak 500

Vakf-ı Mehmed 200

Vakf sahibi na-malûm 300

159. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Kadızâde der nefs-i Akhisar
Vakf-ı Kadı-zâde sâhibü’l-mescid 5000 hâsıl 750 imam yılda altı defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Mustafa 2000 hâsıl 200 müezzin Cuma ve Dûşenbe gecelerinde beşer Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Kara Yazıcı 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız

Vakf-ı Aşık Yunus 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız

Vakf-ı Ali 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız

Vakf-ı Mustafa 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız
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Vakf-ı Hacı Hızır 1600 hâsıl 240 berây-ı avârız 

Vakf-ı Aşık Yunus 1100 hâsıl 165 berây-ı çerağ

Vakf-ı Hasan 600 hâsıl 90 berây-ı kayyım

Vakf-ı Balaban 400 hâsıl 60 yılda bir kerre taâm bişub mescid-i mezburda yiyeler

Vakf-ı Kara Veli berây-ı pınar-ı Kadı-zâde 200 hâsıl 30

Vakf-ı Eyvan bin Hasan 100 hâsıl 15 berây-ı yuvaku-ı ber bâm-ı mescid

Vakf-ı Aişe hatun 100 hâsıl 15 berây-ı termim-i mescid-i mezbur

(59B)
160. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Şehre Küstü der nefs-i Akhisar bâni-i Mescid Hacı Bekir bin Turud

161. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı imam
Vakf-ı Hacı Bekir sahibü’l-mescid 800

Vakf-ı Ahmed 300 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı İlyas 100 rıbhına her Dûşenbe Cuma gecelerinde bir kerre Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Ahmed 120 rıbhına her bayram gecelerinde cemâatle bir hayr duâ ede

Vakf-ı Hayreddin halife 600 rıbhına bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Ali bin Kullu 300 rıbhına bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı diğer sahibi na-malûm760

Vakf-ı Selime hatun 400 rıbhına yılda bir kerre hatm-i tilâvet ede

Vakf-ı Hüsnü hatun 300 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Cemile hatun 300 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Aişe hatun 400 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

162. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı müezzin
Vakf-ı Hacı Ali 100 

Vakf-ı Ramazan 50

Vakf-ı Hacı Ahmed 100

Vakf-ı Süleyman bin Abdullah 150

Vakf-ı Ali bin Kullu 250

Vakf-ı Aişe hatun 100
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163. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı Şem’-i Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Hacı Ali 100

Vakf-ı İlyas 100

Vakf-ı Ramazan 100

Vakf-ı Seydi Ali 100

Vakf-ı Durmuş 100

Vakf-ı Kâtib Hüsam 100

Vakf-ı Aişe hatun 100

Vakf-ı Edi Şah 100

Vakf-ı Hacı Mustafa berây-ı nemek ber bâm-ı mescid-i mezbur 200

164. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı Çâh
Vakf-ı Ahmed 100 berây-ı çah-ı Yusuf

Vakf-ı Göde Mahmud 100 berây-ı çah-ı Hasan

Vakf-ı Şahbula 200 berây-ı çah-ı Yusuf

Vakf-ı Cemile 200 berây-ı çah-ı Hacı Bekir

165. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı Fukarâ-i Mahalle-i Mezbure
Vakf-ı Hacı Ramazan 500

Vakf-ı Yardım 200

Vakf- İsmail 200

Vakf-ı Hüseyin 100
Vakf-ı Bustan bin Yunus 100

Vakf-ı Şah Bula hatun 200

Vakf-ı Esen hatun 100

Vakf an-zevâid-i meblağhâ-i mezbure 900

(60A)
166. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Depecik der nefs-i Akhisar 
mescid-i mezburu sâbıkâ Hacı Oğlu bina edüb harab olmağın ba’dehu Pir Ahmed Kethüda bina 
edüb mamur eylemiş

167. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât Berây-ı İmam ve Müezzin
Dekâkîn 3 bâb der çarşu-i Boyacıyân vakf-ı Pir Ahmed kethüda icâre-i dükkân maa sermaye 540 

2 bâb dükkân berây-ı imam 
1 bâb dükkân berây-ı müezzin
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Vakf-ı Hacı Hızır bin Bazarlu 3600 hâsıl 360 berây-ı imam ve müezzin

Vakf-ı Dürrü Melek bint-i Ahmed 1000 hâsıl 100 imam yılda üç defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hafsa hatun bint-i Hacı Ahmed 2000 hâsıl 200 berây-ı imam

Vakf-ı Hüsnü hatun bint-i Abdullah 900 hâsıl 90 imam hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Fatıma bint-i Ali 2000 hâsıl 200 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hadice hatun bint-i Ali 2000 hâsıl 200 imam bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Hacı bint-i Bayezid 2000 hâsıl 200 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Kara Mustafa an-bahâ-i dükkân 400 rıbhına imam her sabah Ayete’l-Kürsi okunur

Vakf-ı Genc Abdal 1000 hâsıl 100 imam ba’de’l-işa duâ ede

Vakf-ı Acem efendi 500 hâsıl 50 be-cihet-i imam

Vakf-ı Muğni hatun 500 hâsıl 50 be-cihet-i imam

Vakf-ı Mezbure hatun 400 hâsıl 40 müezzin zikrullah ede

168. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât Berây-ı Revgan ve Şem’-i Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Hacı Hızır bin Bazarlu 300 hâsıl 30 

Vakf-ı Hafsa bint-i Hacı Ahmed 200 hâsıl 20

Vakf-ı Hacı Oğlu Paşa 300 hâsıl 30

Vakf-ı Mehmed bin Esenli 300 hâsıl 30

Vakf-ı Helvacı İskender 300 hâsıl 30 

Vakf-ı Paşa Melek bint-i Kurt Yiğit 200 hâsıl 20

Vakf-ı Muğni hatun 200 hâsıl 20

Vakf-ı Şahkulu bin Aykır 200 hâsıl 20

Vakf-ı Yahşi veled-i Kürek 200 hâsıl 20

Vakf-ı Hacı Ali 200 hâsıl 20

Vakf-ı Kötek Ali bin Devlet Han 200 hâsıl 20

Vakf-ı Acem efendi 1000 hâsıl 100 yirmisine mütevelli mutasarrıf olub yüz otuz akçesine yılda bir kerre 
taâm bişub hatim duâsın kılına

Vakf-ı Kürek Oğlu Kızı 300 hâsıl 60 Boyacı Kuyusunun diluna ve zencirine ve meremmâtına ve ayırt-
lanmasına harc ola

Vakf-ı Aişe hatun bint-i Makramacı 100 hâsıl 10 berây-ı sakka
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Vakf-ı Hacı Ali 300 hâsıl 30 berây-ı sakka

Vakf-ı Bahşı veled-i Ahir Zaman 100 hâsıl 10 berây-ı âb

Vakf-ı Acem efendi 2000 hâsıl 200 berây-ı avârız

Vakf-ı Deveci Muhammedî 500 hâsıl 50 berây-ı avârız

Vakf-ı Deniz hatun bint-i Şahkulu 500 hâsıl 50 berây-ı avârız

Vakf-ı Nefise hatun zevce-i Genc Abdal 300 hâsıl 30 berây-ı avârız

(60B)
169. Evkâf-ı Mahalle-i Alaca Mescid der nefs-i Akhisar
170. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı imam
Vakf-ı Bayram bin Yusuf 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Hacı Nasuh bin Abdullah 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Şâdi atik-i Zaza Beg 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Yusuf bin Abdullah 600

Vakf-ı Bahadır veled-i Abdullah 300

Vakf-ı Ala Şirmerd 300

Vakf-ı Hasan merdom-ı Davud Beg ve bahâ-i hâne 900

Vakf-ı Hassa veled-i Abdi 2000 hâsıl 200 yılda bir kerre hatm-i Kelâmulluh ede ve her Cuma gecesi 
bir Ayete’l-Kürsi ve üç İhlas okuna

Vakf-ı Cürümcü Musa 1800 hâsıl 180 günde bir cüz’ okuna

Vakf-ı Musa Fakih 300 hâsıl 30 imam Cuma Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Veli veled-i Saltık 500 rıbhına Yekşenbe gecesi bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Hüseyin veled-i Saltık 500 rıbhına Yekşenbe gecesi bir Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf- Karagöz 300 hâsıl 30 Şenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Bektaş 1000 hâsıl 100 bir hatm okuna
 
Vakf-ı Bağcı Dede 400 hâsıl 40 vakt-ı zuhr iki vakt-i asır da imamet ve te’zin içün

Vakf-ı Tamak Hatunu 200

Vakf-ı Kamer hatun 200

Vakf-ı Cemile hatun 200

Vakf-ı Cemile Hatun-ı diğer 200
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Vakf-ı duhter-i Abdullah 300

Zikr olan bin yüz akçenin rıbhı vakt-i zuhur ile vakt-i asırda imamet ve te’zin içündür

Vakf-ı Aişe hatun 700

Vakf-ı Divlek hatun 300 rıbhına Cuma Gecesi Ayete’l-Kürsi okuna
 
Vakf-ı Halime hatun 500 hâsıl 50 Dûşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Gülşah 300 hâsıl 30 Cuma gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

171. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı Müezzin
Vakf-ı Bahadır bin Abdullah 300 hâsıl 30

Vakf-ı Ala Şirmerd 300 hâsıl 30

Vakf-ı Şirmerd atik-i Sasa Beg 200

Vakf-ı Süleyman bin Abdullah 150

Vakf-ı Alagöz 300 hâsıl 30 Dûşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

Vakf-ı Solak veled-i Saltık 500 hâsıl 50 her Cuma ve Dûşenbe gecesi bir Fatiha okuna

Vakf-ı Şahkulu 250 hâsıl 25 her Cuma ve Dûşenbe gecesi bir Fatiha okuna

Vakf-ı Şahbula hatun 200 hâsıl 20 Çeharşenbe gecesi Ayete’l-Kürsi okuna

172. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı Revgan-ı Şem’-i Mescid-i Mezbur
Vakf-ı Cürümcü Musa 400 hâsıl 40 

Vakf-ı Bağcı Veli 200

Vakf-ı Şirmerd bin Abdullah 200

Vakf-ı Divane Mustafa 200

Vakf-ı Görülme İsmail 200

Vakf-ı Danişmend Hasan 200

Vakf-ı Hüseyin veled-i Saltık 200

Vakf-ı Gülbahar hatun 200

Vakf-ı Begza hatun atika-i Bahşı 200

Vakf-ı Huri hatun 100

Vakf-ı Devlet hatun 150

Vakf-ı Gülşah hatun 100

Vakf-ı Kurşuncu Cemile hatun 100
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(61A)
173. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı avârız
Vakf-ı Acem efendi 1000
 
Vakf-ı Yusuf 400

Vakf-ı Musa 500

Vakf-ı Divane Ahmed 400

Vakf-ı Danişmend Hasan 600

Vakf-ı Alagöz 500

Vakf-ı Halil 600

Vakf-ı Şah Paşa hatun 500

Nefs-i Akhisarda vâki olan Hacı Elif Oğlu zaviyesine ber vech-i meşihat yevmî bir akçe üzere Hızır 
nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 50

Karye-i Mile tâbi’-i Akhisar vakf-ı merhûm Saru Ahmed Paşa

Hamza veled-i Veli k
İlyas veled-i Satılmış k
Mehmed veled-i Yahşi atik-i Ahmed Paşa hali vakf-ı mezbur selâtîn-i maziyyeden muafiye elinde 
hükm var
Zemin-i Mustafa veled-i Ahmed ç
Zemin-i Mahmud veled-i Ahmed nim
Zemin-i İsmail veled-i Ahmed nim
Zemin-i Arslan veled-i Musa nim ma-biradereş
Zemin-i Murad mu’tak-ı Süleyman ç

Hâsıl çift 2 resm 66
Nim 3 resm 49
Hınta mudd 4 öşr 960
Şa›ir mudd 2,5 öşr 350
Burçak keyl 5 öşr 35
Alef keyl 10 öşr 50
Nohud keyl 4 öşr 48
Penbe kıyye 12 öşr 48
Piyaz ve sir 60
Bağât100
Saz 100
Boya 50
Çayır 150
Resm-i zemin hâric 349
Koru-yı Hisarlık 350
Bennak 2 resm 24
Yekun 2789
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Suret-i Mülknâme-i Merhûm Saru Ahmed Paşa
Kazâ-i Akhisarda subaşıların tımarı olan çayır 
mezkur Ahmed Paşaya Hüdavendigar hükmi-
yle mülkliğe verilmiş imiş elân nişan-ı hümâyûn 
ile mutasarrıfdır Mağnisa tevâbi’inde Burun Vi-
rancık nam karyenin hududunda evvelden 
kendünin davarları yürüyügeldiği yer ki Çerkes 
Hasandan ve oğlundan tapuya almış imiş mez-
kur Ahmed Paşaya temlik üzere Hüdavendigar 
hükmiyle mutasarrıfdır ve mezkur yer içinde 
olan üç nefer değirmenlerin bir dingi evvelden 
kendünin haraclı mülküdür haracın kendüye 
mülk etdim deyu nişan-ı hümâyûn vardır ve 
zikr olan yere muttasıl ve Soğukluca demekle 
meşhur olan mezra’-i mezkure mülkliğe verilmiş 
nişan-ı hümâyûn ile 

(61B)
mutasarrıfdır ve ol nevâhide anlara karîb 
Çamurluca demekle maruf Doğancı Çiftliğini 
mülkiyyet üzere nişan-ı hümâyûn ile mutasar-
rıfdır ve mezkur Mağnisa tevâbi’inden Gökçe-
suda yüriyen Çabaric Değirmeni ki kendünin 
mülkidir ve mezkur Mağnisa kurbünde Gürleye 
nam karye sınurunda kendünin üç değirmeni-
nin ve Adala tevâbi’inden Gedüz suyuna yüri-
yen Kettanî Oğlu değirmenleri demekle meşhur 
dört değirmenlerin ve Gördüs tevabiinden 
Tanburî Argı suyuna yürüyen üç değirmenlerin 
ki Hızır Beg oğlu Ali begden ve Pirankı oğlu 
Bayramludan satun almışdır anların dahi Bakır 
Ovasında karye-i Kara Kurtlu sınurunda olan bir 
değirmenin ve Mağnisa kurbünde ki kadı me-
ktubunda münderic olan hudud ile bağçe ki 
merhûm ve mağfurün leh Sultan Mustafa va-
lidesi mezkur sahibü’l-mülk Ahmed Paşadan sa-
tun almış mezbure hatun müteveffa oldukdan 
sonra merhûm ve mağfurun leh Hüdâvendiga-
ra müntakil olmakla giru mezkur Ahmed Paşa 
satun alub bi’l-fiil haraclu mülküdür ve Akhisar 
tevâbi’inde olan otuz dönüm bağların haracın 
mezkur Ahmed Paşaya temlik etdim ve buyur-
dum ki min-ba’d zikr olan mezarii hududuyla ve 
sınuruyla ve bağlar ve bağçeler haracıyla ve 
değirmenler haraclarıyla müşarünileyh Ahmed 
Paşanın mülk-i mahzı hakk-ı sarfı olub dilerse sata 
ve dilerse bağışlaya ve dilerse vakf ede fi’l-cüm-
le malikane neslen ba’de neslin ve feran ba’de 
aslin ila an-yesserallahü’l-arz ve men aleyha ve 
hüve hayrü’l-vârisîn mutasarrıf ola deyu verilen 
mülknâme sureti budur ki zikr olundu ve bu zikr 
olan bağların ve bağçenin ve değirmenlerin 

haracları üzerinden hükm-i pâdişâhîyle ref’ ol-
unmuşdur ve karye-yi Milenin ve mezra’-i Soğuk-
lucanın ve Akhisarda olan çayırın ve karye-i 
Burun Virancıkda olan Hasan begden tapuya 
alınan yerlerin hududdan ve Doğancı Çiftliği-
nin hududdan Mevlana Mağnisa Kadısı emr-i 
pâdişâhîyle temyiz edüb Dergâh-ı muallâya arz 
eyledikden sonra Dergâh-ı muallâdan hudu-
dunu mukarrer kılub mufassal hükm verilmişdir 
ve bi’l-fiil ellerinde mevcuddur elân zikr olan 
mülkler Akhisarda olan imaretine vakıfdır deyu 
mukayyed der defter-i atik 

Karye-i Köşk Pınarı vakf-ı Ahmed Paşa el-mezbur 
karye-i mezkure Mağnisa kazâsında kayd olun-
muşdur
 
Hammâm der nefs-i Akhisar fi sene 5810
Hammâm der nefs-i Marmara fi sene 2490
Hammâm der nâhiyye-i Edremid der karye-i Ke-
mer tabi-i Karesi 5000
Kira-i dekâkîn der nefs-i Akhisar fi sene 19105
Nakd-i sermaye-i dekâkîn fi’l-asl 60000 elân 
mevcud 32000 faide 3200
Karye-i Mile maa çayır-ı Akhisar 7119
Bağât der Bergama maa bozahâne 3992
Karye-i Büdüklüce der nâhiyye-i Bergama 2500
Dink der Boz Depe 500
Mezra’-i Soğukluca 500
Burun Virancıkdan ifraz olunan çiftlik tâbi’-i Köşk 
2150
Ortakcıyân der Köşk 1200
Asiyâb-ı Bakır 1000
Asiyâb der Gördük 1425
Asiyâb-ı Ali Beg 2000
Asiyâb ve Dink Adalada İnekesri kurbünde 
Adala kadısı Muhyiddinden satun almış mezbur 
Muhyiddin dahi seyyid Hasandan tapuya almış 
imiş halâ Gedüz suyu ahirin câri olmağla harab 
olmuş 
Asiyâb-ı Kettânî tâbi’-i Adala 300
Bağât der zeâmet-i Akhisar maa bağçe 3 
dönüm hâsıl 450

(62A)
Bağçe der zeamet-i Mağnisa 20 dönüm 225 
halâ bağlar olmuş 
Mukataa-i Saray Havlı der Bergama 150
Mukataa-i Hisarlık der Adala 60
Mukataa-i zemin-i Câmi’-i Marmara 100
Bağât-ı İnekesri 50
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El- Masraf 
Nezâret Fi yevm 3
Tevliyet fi yevm 10
Kitâbet fi yevm 4
İmâmet fi yevm 4
Müezzin fi yevm 3
Hitâbet fi yevm 2
Muarrif fi yevm 1
Muallim fi yevm 3
Meşihat fi yevm 2
Cüzhanân 10 nefer fi yevm 10
Meşihat fi yevm 2
Ferraş fi yevm 2
Habbâz fi yevm 2
Tabbah fi yevm 2
Kilârî fi yevm 2
Sâib-i köşk fi yevm 2
Sâib-i asiyâbhâ fi yevm 5
Sâib-i Bergama fi yevm 2
Guşt fi yevm 20
Pirînç fi yevm 5
Hınta berây-ı şorba fi yevm 3
Hınta berây-ı hubz fi yevm 8
Hayme fi yevm 4
Nemek ve piyaz fi yevm 2
Berây-ı harc-ı müsafir fi yevm 4
Revgan-ı çerağ ve hasır fi yevm 2
Pâk-kerden âb-ı riz fi yevm 1
Kendum-kûb fi yevm nim
Harc-ı dolab fi yevm 2
Cihet-i neccâr ve benna fi yevm 4
Bahâ-i ester fi yevm 2
Alef-i ester fi yevm 2
Berây-ı râh-ı çeşme fi yevm 2
Hizmetkâr-ı dolab fi yevm 4
Meremmât-i dekâkîn fi yevm 2
Mirza Beg fi sene 2660
Kara Beg fi sene 1330
Emine hatun fi sene 652
Hadice hatun fi sene 652
Atiye hatun fi sene 1603
Sarı Beg fi sene 650
Ahmed Beg 650
Süleyman Çelebi 1066
Hafsa hatun fi sene 532
Ali Çelebi fi sene 84
Ahmed Beg birader-i o 84
Bostan Beg birader-i o 84
Sinan Beg birader-i o 84
Mihrî hatun fi sene 42
Safiye hatun fi sene 42
Fatıma hatun fi sene 42

Ümmi hatun ve Hayman hatun fi sene 84
Osman Beg ve Mehmed Beg ve Fatıma hatun 84
Hüseyin ve Ali fi sene 218
Fatıma hatun fi sene 54
Be-cihet-i evlâd-ı Hümâyûn hatun fi sene 408
Hasan Ali Çelebi fi sene 289
Sitti hatun fi sene 266
Mehmed fi sene 654
Sitti hatun fi sene 178 
Ayni hatun fi sene 80
Ahmed Beg fi sene 160
Nuh Beg fi sene 160
be-cihet-i evlâd-ı Bustan Beg fi sene 400 
be-cihet-i evlâd-ı Rabia hatun fi sene 1600

Harcdan ve meremmât-ı evkâf-ı mezbureden 
zâid olanı evlâda şart olunmuş madem ki nesil-
leri münkatı’ olmaya Allahümme âfina el-iyazu 
bi’l-lah münkatı’ olursa vakfa ilhak oluna deyu 
mukayyed der defter-i atik 

(62B)
Karye-i Seydi tâbi’-i Akhisar Saruhan oğlu 
Ahmed Seydi zaviyesine vakf-ı âmm eylemiş 
hâlâ berât-ı pâdişâhîyle Mevlana Bedreddin 
halife şeyhdir tarih-i berât sene 974

Tanrıvermiş veled-i Süleyman k
Durmuş veled-i o m
Mehmed veled-i Çalabverdi muhassıl
Ahmed birader-i o m
Hamza veled-i Mehmed m
Hasan veled-i Ali k
Hüseyin veled-i o m
Bektaş veled-i Mustafa k
Memi veled-i Receb k
İbrahim birader-i o muhassıl
Mehmed veled-i Abdülkerim m
Hızır veled-i Hacı Mahmud k
Ali veled-i Ahmed m
İbrahim veled-i Nebi k
Bedreddin birader-i o muhassıl
Halil birader-i diğer k
Mehmed veled-i Veli m
Hüseyin veled-i Yahşi k
Hızır veled-i Pir Ahmed k
Ahmed veled-i o m
İlyas veled-i Pir Ahmed k.
Hüseyin birader-i o m
Ali veled-i Abdi m
İbrahim veled-i Musa k
Ali birader-i o m
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İsmail veled-i Hüseyin m
Pir Mehmed veled-i Lütfullah k
Ahmed veled-i Hasan k
Nebi veled-i o m
Halil veled-i Hasan k

Mezkurlar cem’i avârız-ı divâniyye ve tekâ-
lif-i örfiyyeden muâf ve müsellem olalar deyu 
selâtîn-i maziyyeden merhûm Sultan Süleyman 
handan ellerinde ahkâm-ı şerifeleri vardır deyu 
mukayyed der defter-i atik ve padişah-ı âlem-
penâh hazretlerinden dahi sene sitte ve seb’in 
ve tis’a mie tarihiyle muvarrah muafnâmeleri 
olmağın vech-i meşruh üzere deftere kayd ol-
undu hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve harac-ı 
bağât ve gayruhum 4000

Nefs-i Akhisarda Ahi Kayser bina itdügi zâviy-
eye sulbî oğlundan Kayser berât-ı pâdişâhîyle 
mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik 
hâlâ berât-ı hümâyûn ile Kanber nam kimesne 
mutasarrıfdır tarih-i berât sene 976 mezra’-i Ahi 
Kayser hâsıl 150

Kazâ-i Akhisarda Hacı Alâaddin evlâdı üç çift-
lik yere mülkiyyet üzere mutasarrıf olub selâtîn-i 
maziyyeden ellerinde ahkâmı olub ber-vech-i 
mülkiyyet mutasarrıf olalar deyu fermân olun-
muş zikr olan ahkâm mûcibiyle padişahımız hi-
lafetuhu hazretleri dahi madem ki şer’-i şerif 
muktezasınca veyahud atabe-i ulyâdan bir hu-
sus içün tebdil ve tağyir olunmasına hükm-i şerif 
verilmiş olmaya ecdâd-ı i’zamım verdikleri ah-
kâm-ı şerife ve defter-i hakanî mûcebince amel 
oluna deyu mukarrernâme-i hümâyûn erzanî 
buyurmuşlar tarih-i mukarrernâme sene 974

zikr olan üç çiftlik yerden bir çiftliğin nısfını Ab-
dürrahim Kadı Hacı Alâaddinin evlâdından sat-
un aldıkdan sonra vefat edüb oğlu Ali Çelebiye 
intikal etmiş mezkur Ali Çelebi dahi ammusi 
Ahmed Çelebiye satub ol dahi vefat edüb kızı-
na intikal etmiş kızı dahi fevt olub zevci Meh-
mede intikal itmiş mezkur Mehmed dahi Akçelü 
Mahmud bin Kemale satub anlar dahi fevt olub 
oğlu Mehmed Çelebiye intikal etmiş elân mez-
kur Mehmed Çelebi zikr olan üç çiftlik yerden 
bir çiftliğin nısfına mülkiyyet üzere mutasarrıfdır 
ellerinde vech-i meşruh üzere hüccetleri ol-
mağın deftere kayd olundu

(63B)
174. EVKÂF-I KAZÂ-İ GÖRDÜK DER LİVÂ-İ SARUHAN

175. Evkâf-ı Merhûm Zağanos Paşa rahimeal-
lahü aleyh der kazâ-i Gördük
Karye-i Meder-i Kebir tâbi’-i Gördük an-evkâf-ı 
merhûm Zağanos Paşa be-imaret ve câmi’ 
der-Balıkesri

Seyyid İslam bin Seyyid Ali veled-i Seyyid Hamza
Mustafa veled-i Mehmed c
Hamza birader-i o m
Halil veled-i İlyas nim
Veli veled-i Kara nim ve zevle 1
Şengeldi veled-i o m
Ali birader-i o m
Yusuf veled-i Ali m
Mustafa veled-i Burak çç
Musa birader-i o çç
İbrahim veled-i o m
Hüseyin veled-i Mustafa k
Mustafa veled-i o m
Tur Ali veled-i Mustafa ç
Hüseyin veled-i Bedir nim ve zevle 1 maa bira-
dereş
Mehmed veled-i o m
Ali veled-i Bedir k
Veli veled-i Mustafa nim
Eymirze Birader-i o k
Sefer veled-i o m
Receb birader-i o m
Umur veled-i Seferşah k
Ramazan birader-i o m
Hasan birader-i diğer m
Ramazan veled-i Veli k
Mehmed veled-i o m
Sefer veled-i Şahkulu k Ekinlü
Davud veled-i o m
Ümmet veled-i Şahkulu m
Hızır veled-i Hisarbegi k
Durmuş veled-i o m
Yusuf veled-i Hasan k
Mustafa birader-i o m
Durmuş veled-i Pir Ahmed k Ekinlü
Pir Ahmed veled-i o m 
Yusuf veled-i İbrahim ç
Ramazan veled-i o m
Rahim veled-i Seferşah nim
Ali veled-i o m
Tur Balı veled-i Eymirşah k Ekinlü
Turahan veled-i o m
Turasi Birader-i o m
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Yusuf veled-i Hüseyin nim
Ali veled-i o m
Nasuh veled-i Hüseyin nim
Hüseyin veled-i o m
Hasan birader-i o m
Hasan veled-i Meme nim ve zevle 1
Hızır birader-i o m
Mustafa birader-i diğer m
Hüseyin veled-i Çalabverdi nim
Abdülkerim veled-i Süleyman nim
Veli veled-i İsmail nim
Yahşi birader-i o nim
Mustafa veled-i o mim
Ali veled-i İsmail nim
Hamza birader-i o nim
Ali veled-i Yusuf k
Maden birader-i o m
Memi veled-i Kara Ahmed ç
Bustan veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Malkoç veled-i Kara Ahmed nim
Şahkulu veled-i İbrahim nim
Nasuh veled-i o m
Ramazan birader-i o m
Yusuf veled-i İbrahim m
Mahmud veled-i Mustafa nim
Mehmed birader-i o m
Kemal birader-i diğer m
Hüseyin veled-i Haydar çç ve nim
Süleyman veled-i Şirmerd nim
İsa Balı veled-i Mustafa nim
Mehmed veled-i Derviş k
Halil birader-i o m
Yusuf birader-i diğer m
Mustafa veled-i Hüseyin k

(64A)
Mehmed veled-i o m
Halil veled-i Hüseyin m
Selami Arab mu’tak-ı Pirce k
Ali veled-i o m
Veli veled-i İlyas nim
Memi birader-i o m
Nebi birader-i diğer m
Mustafa veled-i Veli m
Ramazan veled-i Hızır k
Hasan birader-i o m
Mustafa veled-i Mehmed k
Memi veled-i o m
Sinan Mehmed veled-i Mu’tak-ı Zağanos Paşa çç
Ali birader-i o m
Yusuf veled-i Kayser Mu’tak-ı Zağanos Paşa k

Mehmed veled-i o m
İbrahim veled-i Mehmed mu’tak-ı müşarünileyh m
Hamza veled-i İsmail mu’tak-ı müşarünileyh m
Halil veled-i Hamza k
Murad veled-i Halil k
Hamza veled-i Yusuf k
Nurullah birader-i o k
Halil birader-i diğer k
Hacı Balı veled-i Halil k
Halil veled-i Nasuh k der karye-i Oğul Begi 
an-cemâat-i Oğul Begi 
İbrahim birader-i o k 
Can Balı veled-i o m
İlyas veled-i Yusuf k minhu
Nebi Veled-i Nebi Süleyman k minhu
Yusuf birader-i o m
Timur Veled-i Nasır k minhu
Süleyman mu’tak-ı Nasır k minhu 
Ahad Veled-i İbrahim k minhu
Yunus birader-i o k
Hasan birader-i diğer m
Bilal Arab mu’tak-ı İbrahim k minhu
Pirce veled-i Hasan Fakih k der karye-i Bozhisar 
tâbi’-i Kayacık
Ramazan veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Mustafa birader-i diğer m
Bahtiyar veled-i Mustafa k
Ali veled-i o k
Ahmed veled-i o m
İsa birader-i o m
Mustafa birader-i Bahtiyar k
Memi birader-i o m
Hasan veled-i İsa k der karye-i Bozhisar tâbi’-i 
Kayacık
İsa veled-i o m
Turanc Veled-i Ahmed k minhu
Mustafa veled-i o m
Durmuş veled-i Ahmed m.
Armağan veled-i Halil k der cemâat-i Oğul Begi
Mustafa veled-i Mehmed k der mim
Ali birader-i o m
Rıdvan veled-i Hacı Ahmed m
Celal veled-i İsmail k
Muhammedî veled-i Hızır ma’lül 
Hasan veled-i Balı k
Hüseyin birader-i o m
Ali veled-i Muhammedî k
Bustan veled-i Davud m
Karye-i Süleymanlu tâbi’-i Gördük an-vakf-ı 
Zağanos Paşa 
Seyyid Mustafa veled-i Seyyid Hamza 
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Seyyid Halil veled-i o
Seyyid Hamza birader-i o 
Seyyid Abdülcelil Birader-i diğer
Sadi Halife veled-i Şeyh Musa an-âl-i Abbas 
kadîmü’l-eyyâmdan tekâlifden muafdırlar
Ali veled-i o
Mustafa birader-i o 
Süleyman birader-i diğer
Memi birader-i İnsan
Selim veled-i Veli ç
Hamza veled-i o k
Yusuf birader-i o k
Kamil birader-i diğer m
Sefer veled-i veli ç
Ali veled-i o m
Mustafa birader-i o m
Ömer birader-i diğer m
Emrullah veled-i Hamza nim
Abdurrahman birader-i o m
İbrahim veled-i Nasuh ç maa biradereş
Hüseyin birader-i o k
Nasuh veled-i o m
Hüdaverdi birader-i o m
Hüseyin veled-i Veli ç
Ali veled-i o m
Şahbende veled-i Ali ç
Bektaş veled-i Turgud ç
Hasan veled-i Hüseyin m
Durmuş veled-i İbrahim ç
Mahmud veled-i Bayram ç
Arslan veled-i o m
Hamza birader-i o m
Yusuf birader-i diğer m
Yusuf veled-i Yahşi ç
İsa veled-i Balı o m
Ahmed veled-i Yahşi ç
Yahşi veled-i o m
İlyas veled-i Yahşi ç
Hüseyin veled-i İbrahim ç
Süleyman veled-i o ç
Mehmed veled-i İsa ç
Nesimi veled-i Kara İlyas k

(64B) 
Pir Ali veled-i o k
Bazarlu veled-i Yusuf ç
Timur birader-i o m
Mehmed veled-i Yusuf nim
Mustafa veled-i İlyas ç
Ali birader-i o nim
Hasan birader-i diğer nim
Yumuş veled-i Hızır nim

Timur veled-i Seydi Ali ç
Seydi Ali veled-i o m
Umur veled-i Seydi Ali ç
İlyas veled-i Hamza nim
Timur veled-i o nim
Hüseyin birader-i o m
Umurca birader-i diğer m
Yusuf veled-i Ramazan ç
Mehmed veled-i sefer çç
Mustafa veled-i o m
Ali birader-i o m
İbrahim veled-i Halil nim
Sefer birader-i o m
Mahmud veled-i Kalender nim
Ömer birader-i o nim
Mehmed veled-i Selman k
Yusuf birader-i o m
Maden birader-i diğer m
Haydar veled-i Nebi m

Karye-i Meğerdos tâbi’-i Gördük an-vakf-ı 
Zağanos Paşa
 
Seyyid Çalapverdi veled-i Seyyid Şadi
Seyyid Hüseyin veled-i Hüseyin o
Arslan veled-i Ömer ç ve nim
Ömer veled-i o k
Osman birader-i o m
Şeyhi veled-i Ömer k
Mehmed veled-i Kılıç m
Timur veled-i Ahmed k
Sefer birader-i  o k
Kurdça veled-i o m
Hasan birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m
Kulu veled-i İsa ç ve 1 zevle an cemâat-i Oğul-
begi vakf-ı Zağanos Paşa
İsa veled-i o m
Elvan Arab mu’tak-ı Hasan k
Hacı Elvan veled-i Hızır nim an-yörükân-ı Çavdır 
vakf-ı Zağanos Paşa
Hızır veled-i o m
Süleyman veled-i Hızır m Minhu
Hasan veled-i Halil Balı k Ekinlü an karye-i Du-
manlu vakf-ı Zağanos Paşa
Süleyman veled-i o m
Ali birader-i o m
Mehmed veled-i Halil Balı k Ekinlü minhu
Halil veled-i o m
Ali veled-i Mustafa ç ve nim
Ümmet birader-i o ç
Bektaş birader-i diğer ç ve 1 zevle
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İlyas veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Hubyar veled-i Cafer nim minhu 
Durmuş veled-i o m
Durmuş veled-i Turgud nim
Karaca veled-i Musa ç minhu

Karye-i Danişmendlü tâbi’-i Gördük an-vakf-ı 
Zağanos Paşa
 
Mustafa veled-i Seydi Hoca ççç
Ahmed veled-i o k
Mahmud birader-i o m
Hamza veled-i Mehmed k
Yunus birader-i o ve 1 zevle
Hamza veled-i o m
Hızır veled-i Düldül Ali ç maa biradereş
Bazarlu birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m
Yusuf veled-i Bâki k
Halil birader-i o ç
Ali veled-i o m
Nasuh birader-i o m
Hızır birader-i Lutfi ç ve nim
Hüseyin veled-i o m
İlyas birader-i o m
Ahmed veled-i Yusuf nim
Lutfi veled-i Ali ç
Mustafa veled-i Turahan nim
Balı veled-i Ramazan m
Mehmed veled-i Yusuf ç
Mehmed veled-i Hüseyin nim
Ali birader-i o nim
Hüseyin veled-i Ali nim

(65A) 
Karye-i Karacaviran tâbi’-i Gördük an-vakf-ı 
Zağanos Paşa

Pirî veled-i Bahşayış ç maa Kurd biradereş
Kurd birader-i o k
Mehmed veled-i o m
Memi veled-i Bahşayış nim
Üveys veled-i o m
Mürüvvet veled-i Uğurlu nim
Sefer veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m
Nasuh veled-i Şahkulu ç
Ali veled-i o m
Mehmed veled-i Şahkulu nim
Süleyman veled-i İdris nim ve 1 zevle

Armağan birader-i o m
Sefer birader-i diğer m
Hasan birader-i İnsan m
Ahad veled-i Şehsuvar k
Kulfal birader-i o k
Habib veled-i Hasan nim ve 1 zevle
Hasan veled-i o m
Hızır veled-i Hasan nim ve 1 zevle
Mustafa veled-i o m
Ali veled-i Yahşı çç
Yusuf veled-i İlyas k
Mustafa veled-i o m
Nurullah birader-i o m
Nasuh veled-i Mestan k
Cafer veled-i o m
Derviş birader-i o m
Hamza veled-i Hüseyin k
Abdullah birader-i o m
Ali veled-i Hüseyin k
İlyas veled-i o m
Hacı Durmuş veled-i İlyas k
Salih veled-i o m
Fazlullah birader-i o m
Nurullah birader-i diğer m
Mehmed birader-i insan m

Karye-i Numanlu tâbi’-i Gördük an vakf-ı Zağanos 
Paşa

Mustafa veled-i Turahan k
Hamza veled-i o ç
Ali birader-i o m
İbrahim birader-i diğer m
Turahan veled-i Abdulkadir k
Hasan birader-i o m
Ahmed veled-i Abdürrezzak k
İlyas veled-i Mustafa k
Mahmud birader-i o m
Balı veled-i Hıdır Balı k
Muhammedî veled-i İlyas k
Hamza veled-i o m
Bekir birader-i o m
Ramazan veled-i Çalapverdi k Ekinlü
Ali veled-i o m
Ali veled-i Hamza k Ekinlü
Mustafa veled-i o m
Mezid veled-i Hamza m
İbrahim veled-i Çalapverdi k Ekinlü
Hızır birader-i o m
Musa veled-i Ramazan k
İsmail veled-i Pirce k Ekinlü
Mahmud veled-i o m
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Nebi birader-i o m
Mehmed birader-i diğer m
Mehmed birader-i diğer m mükerrer
Seydi birader-i İnsan m
Yahşı veled-ı Hasan k
Cankulu veled-i Ramazan k
Ali veled-i o m
Ali veled-i Mehmed k Ekinlü
Hüseyin veled-i o m
Bazarlu veled-i Mehmed m
Yusuf veled-i Musa k
Ahmed birader-i o m
Musa veled-i Mustafa m
Hüseyin veled-i Mustafa k
Süleyman birader-i o m
Hacı Ali veled-i Mustafa k
Muhammedî veled-i Yusuf k
Ahmed veled-i o m
Mahmud veled-i Yusuf m
Abdi veled-i Ali k
Ali birader-i o k

(65B) 
Karye-i Tanbur tâbi’-i Gördük an-vakf-ı Zağanos 
Paşa

Şahkulu veled-i Hızırşah ç
Şah Balı birader-i o m
Şaban birader-i diğer m
Ali veled-i Bayram nim
Mustafa veled-i o m
Mehmed veled-i Hızırşah m
Maden veled-i Çalabvermiş nim
Yusuf birader-i o m
Cafer veled-i İlyas nim
Nurullah veled-i İlyas çç
Hüseyin veled-i o m
Sefer birader-i o m
Nasuh birader-i diğer m.
Ali veled-i İlyas ç ve nim
Hacı Bayram veled-i İbrahim k
Ramazan veled-i Çalabvermiş k. der karye-i 
Dere tâbi’-i Kayacık
İsa veled-i Halil k

Zemin-i Balı veled-i Hamza ç ve nim
Zemin-i İnebegi ve Mustafa veledan-ı İbrahim ç 
ve nim

An cemâat-i Yörükân-ı Çavdırlu an vakf-ı 
Zağanos Paşa
Ahmed veled-i Turgud k

Ahmed mu’tak-ı Yusuf k
Hüdaverdi veled-i o m
Mehmed veled-i Musa k
Veli veled-i Mehmed k. der karye-i Hamidlü tâ-
bi’-i Balıkesri
Muhammedî veled-i o m
Mahmud veled-i Çavdır k der karye-i Yarabu-
san tabi’-i Marmara
Mehmed veled-i o m
İnece veled-i Yusuf k der m
Mustafa veled-i Hacı k der m
İsa birader-i o m
Mahmud veled-i Hüseyin k der 
Hüseyin veled-i o m
Ahmed birader-i o m
Muhammedî bin Mustafa birader-i Veli m der 
karye-i Hamidlü tâbi’-i Balıkesri

Karye-i Dumanlu tâbi’-i kura-i mezbure hali 
ez-reâyâ karye-i Baba hali ez-reâyâ hâricden 
ziraât olunur

Karye-i Küçük Meder vakfın kulları oturub çeltük 
hizmatın ederler imiş

Koru-i Kadağlıc vakfın yetmiş re’s su sığırı durur-
muş zikr olan koruyu gözliyüb hıfz eden kimesne 
zikr olan karyelerin kileciliğin tasarruf edermiş 
ba-berât-ı padişahî elân Mehmed nam mu’tak 
ber vech-i tahmin mutasarrıfdır hâsıl 1000

Nehr-i karye-i Tanburda ilhak pınar ayağına 
çeltük ekilürmiş tohum mudd 3 hâsıl 1500

Hâsıl-ı heme-i kurâ-i mezburîn
Çift 57 resm 1881
Nim 55 resm 907,5
Zevle 3 resm 74,5
Bennak 102 resm 1224
Mücerred 173 resm 1088
Hınta mudd 95 öşr 19000
Şa›ir mudd 20 öşr 2400
Alef mudd 8 öşr 640
Burçak mudd 1 öşr 120
Bağât maa kesik 12296
Piyaz 40
Boya 50
Saz ve çayır 800

(66A) 
Penbe kıyye 1250 öşr 5080
Mahsul-i camus 5600
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Bostan 400
Resm-i zemin der- yedd-i hâric 590
Asiyâb ve dink 300
Resm-i ağnam 100

An-nehr-i Gördük sülüs Akhisar çeltüğinindir ve 
nehr-i mezbur karye-i Tanbura muttasıldır
 
Tohum-ı çeltük mudd 25 kürekçi neferen 25
 
Hâsıl-ı çeltük mud 90 erz-i safî mudd 23 beher 
keyl fi 37 yekun 17020
Yekun 72481

Maa nehr-i karye-i Tanbur ve koru-i Kadağlıc
Çeltük argı bendi Uluçaydan iki bend tutulur 
imiş yukarusı aşağası bi’l-külliye hass-ı çeltüğe 
tutulur imiş meğer ki su bol ola değil vechiyle 
Akhisar Subaşısı çeltügine dahi merhamet 
edüb verirlermiş bu vecihle sınurnâmede kayd 
olunmuş sonra Akhisar Çeltügi hass olmağın 
hamilleri bî-vech dahl edüb aşağa bende 
niza’ ederler imiş ol ecilden bi-hasbi’ş-Şer’ teftiş 
olunub aşağa bend suyunun sülüsânı vakfın 
olub ve sülüs-i âheri Akhisar çeltügine tasarruf 
olunmak üzere ellerinde hüccet-i şer’iyyeleri 
var ve hüccetleri dahi mukarrer tutulub min-
ba›d olu gelene muhalif iş etdirmeyesin deyu 
merhûm Sultan Selim han ve Sultan Süleyman 
han tâbe serâhümadan ellerinde hükümleri 
vardır deyu mukayyed der defter-i atik 

Ve merhûm Zağanos Paşanın zikr olan vakıf 
karyeleri ulakdan ve suhreden ve cerahordan 
ve sürgünden ve salkundan ve hisar yapmasın-
dan ve sekbandan muaf ve müsellem olalar 
ve yavacı ve kaçguncu ve beytülmalcı araları-
na girüb dahl eylemeyeler deyu selâtîn-i mazi-
yyeden hükm-i hümâyûnları vardır deyu mu-
kayyed der defter-i atik

Karye-i Haleflü tâbi’-i Gördük vakf-ı merhûm Sa-
ruhanoğlu Hızır Paşa hâlâ ber-vech-i meşihat 
berât-ı hümâyûn ile Hacı Hasan mutasarrıfdır 
tarih-i berât sene 974

Ahi Evren veled-i Durmuş k
Ahmed veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Hasan veled-i Yusuf k
Osman birader-i o k
Ali birader-i diğer m

Mustafa veled-i Seydi Ali m
Hamza veled-i Pirce k
Hasan veled-i o m
Mehmed veled-i Hacı m
Osman veled-i Bustan k
Musa veled-i Ali k
Halil veled-i o 
İbrahim veled-i Ali m
Hasan veled-i Mustafa k
Hüseyin birader-i o m
Yusuf birader-i diğer m
Yunus veled-i Halil m
Hacı Süleyman veled-i Hacı Ramazan an-evlâd-ı 
Halfe Sultan 
Yusuf veled-i o 
Memi birader-i o

Hâsıl 
Bennak 7 resm 84
Mücerred 10 resm 66
Hınta mudd 1 keyl 5 öşr 300
Şa’ir keyl 10 öşr 70
Alef keyl 10 öşr 50
Penbe kıyye 15 öşr 60

(66B)
Mercimek ve burçak 48
Piyaz 15
Emrud 20
Öşr-i çeltük 100
Kovan 15
Asiyâb 90
Yekun 858

Mezra’-i Ahad Şeyh der Alagögi tâbi’-i Gördük 
kadîmden ahkâm-ı selâtin ile vakfiyyet üzere 
tasarruf olunagelmiş köhne defterde dahi mes-
turdur elân mezbur şeyh tasarrufundadır deft-
er-i köhnede deyu mukayyed der defter-i atik 
hâlâ berât-ı hümâyûn ile Karaca nam kimesne 
mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Ahad veled-i Saruhan k
Halil birader-i o k
Ahmed birader-i diğer k
Yusuf veled-i o m
Mustafa birader-i o m
Hacı Bayram veled-i Saruhan k
Hüseyin birader-i o m
Yunus veled-i Yahşi ehl-i Berât
Hızır veled-i o m
Abdi birader-i o m
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Durmuş veled-i Mustafa k
Kulfal veled-i o m
Ahad birader-i o m
Seydi Ali veled-i Mustafa k
İlyas veled-i o m
Hasan birader-i  o m
Hüseyin birader-i o m
Timur veled-i Mustafa k
Ali birader-i o k
Hızır veled-i o m
Sevindik veled-i Mustafa k
Yakub veled-i Budak k
Hüsam birâder-i o m
Ahmed birader-i diğer m
Oruc birader-i İnsan m
Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât maa rüsûm 400

Kazâ-i Gördükde karye-i Kara Pavlu nam karye Yatağan Mahmuda vakf olunmuş sonra mensuh 
olub tımara verilmiş ol-vakt merhûm Sultan Selim han tâbe serâhu berât-ı hümâyûn ile Hızır nam 
kimesne mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ mezbur Hızırın oğlu Haydar berât-ı 
padişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Şah Bive veled-i Haydar-el-mezbur
 
Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve gayruhu 400

Zâviye-i Süleyman dede tâbi’-i Gördük zikr olan zaviyeye ber-vech-i meşihat yevmî bir akçe ile Hızır 
halife nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

(67A)
Vakf-ı Safiye hatun bint-i Ahmed Paşa Gördük Çayı suyuna yürüyen Baba Burnunda olan Oluklu 
demekle maruf mülk değirmenini hasbeten li’l-lâhi teâlâ fahrü’l-meşâyih merhûm Süleyman Dede 
mezarındaki mevzi’de sakin olan dervişlere vakf eyleyüb elân ol makamda mütemekkin olan muhtar 
Süleyman Dede ki Muhyiddin Dededir madem ki kayd-ı hayatdadır mütevelli ola ve gallesin mezar-ı 
mezburda sakin olan dervişlerin cihet-i maişetleri içün sarf ideler ve ba’de inkırazihi ol makamda 
elyak mücâhid ve âbid kimesnelerden birisi mütevelli ola deyu şart eylemiş.

Vakf-ı Hatib Sinan Akhisar kazâsında Hasköy kurbünde Yoğurdî Kara demekle maruf mevzi’de uzun 
oluklu meşhur mülk değirmenin selase erba’ hissesin merhûm-ı merkum Süleyman Dedenin zaviyes-
ine vakf edüb ve hem kendü ruhiçün zaviye-i mezburede kim şeyh olursa yevmî bir aşr-ı Kuran kıraât 
etmek üzere şart eylemiş

Kazâ-i Gördüke tâbi karye-i Şeyhlerde vâki olan İne Hoca zaviyesi demekle maruf zaviyeye yevmî 
bir akçe ile ber-vech-i meşihat Abdi nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 977 hâsıl fi sene 360

Kazâ-i Gördükde Yar Pınar zaviyesine Sinan Fakih nam kimesne ber-vech-i meşihat yevmî bir akçe 
üzere berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 360

Kazâ-i Gördükde Kalburcu Mezarı demekle maruf mezarda Nebi nam kimesne ber-vech-i meşihat 
berât-ı hümâyûn ile şeyhdir tarih-i berât sene 974
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Kazâ-i Gördükde Hamza Viranı demekle maruf çiftliği Saruhanoğlu Yusuf Şeyh Uğurlu Oğlu Şeyh 
İlyasa vakf edüb eline mektub vermiş ol fevt olub evlâdından Pınarî oğlu Hüseyin Sultan Murad 
han tâbe serâhu berâtıyla mutasarrıf olmuş anlar münkati’ oldukdan sonra mezburânın evlâdından 
Uğurlu ve Seyfi nam kimesneler evlâdiyet üzere çiftlik-i mezbura mutasarrıf olalar deyu merhûm 
Süleyman Han tâbe serahudan berât-ı hümâyûnları vardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ 
Uğurlunun oğlu İlyas ve Seyfinin oğlu Turgud berât-ı padişâhîyle mutasarrıflardır tarih-i berât sene 976 
hâsıl an-cümle-i gallât 190

(67B)
176. Evkâf-ı Zaviye-i İmam Kulu Dede der Kazâ-i Gördük
Vakf-ı İmam Kulu Dede el-mezbur mezkur karye-i Kara Pınarda hasbeten li’l-lâhi teâlâ bir tekye ve 
bir matbah ve kiler bina eyleyüb bir mülk bağ ve bağçe ki kıbleten dağ ile ve şimalen vakıf-ı mez-
burun çiftliğine ve şarken kezâlik vakıf-ı mezburun çiftliği ile ve garben tarik-i âmma müntehidir ve 
Boğa Deresi demekle maruf derede câri olan nehirde bir birinin üstünde iki mülk değirmenlerini ki 
kıbleten ve şarken nehr-i mezbura ve şimalen Oluklu Değirmen demekle maruf değirmene ve gar-
ben mezkur oluklu değirmene giden tarike müntehidir ve tekye-i mezburede hizmet iden Ferhad 
ve Kanber ve Yusuf ve Veli nam abd-ı memlûklerini tekye-i mezbureye vakf eyleyüb ve bunlardan 
gayri dört re’s kara sığır öküzlerini ve elli sekiz re’s keçilerini ve üç kazgan ve dört sahan ve bir bakrac 
ve bir tava ve üç pirinc çerak hasbeten lillahi teâlâ Hacı Bektaş Sultan içün vakf eyleyüb ma-
dem ki kendü hayatda ola tekyenin ihtiyarı ola her ne vecihle dilerse zâviye-i mezbure tasarruf kıla 
ba’de’l-vefat tekye-i mezburede olan emekdâr dervişlerin her kangısı aslâh ve evlâ ise cümlenin itti-
fakı ile ânı ihtiyar edineler mezkurun emekdarının emekleri neslen ba’de neslin karnen ba’de karnin 
batnen ba’de batnin bu uslüb üzere kılalar ve ba’de’l-inkiraz Sultan Hacı Bektaş Ocağından bir ihti-
yar kimesneyi getirüb ihtiyar edineler anlar dahi merkum İmam Dede hayatda iken zikr olan evkâfa 
nice vakfiyyet üzere tasarruf ederse anlar dahi ol üslûb üzere tasarruf kılalar deyu vakıfnâmesinde 
mukayyed olmağın vech-i meşruh üzere deftere kayd olundu tarih-i vakıfnâme sene 939

Vakf-ı Sarı Dede berây-ı zaviye-i İmam Kulu Dede mezkur Sarı Dede bir Mushaf-ı şerif ile Hamza nam 
kulunu ve zikr olan zaviye dahilinde olan fevkanî ve tahtanî evlerini ve ahurını ve cânib-i şarkîsi Begt-i 
mezbureye muttasıl olan malumü’l-hudud mülk bağını ve dört re’s kara sığır öküzlerini çifti ve es-
bâblar ile ve bir merkebini ve iki bağ çapası ve iki demur bel ve iki kazma çapa ve bir balta ve bir tır-
pan ve bir bıçak ve bir keser ve bir ineğini ve iki sahan ve iki tepsi ve bir tavasını zaviye-i mezbureye 
vakf eyledugi vakıfnâmesinde mukayyed olmağın deftere kayd olundu tarih-i vakıfnâme sene 973

Vakf-ı Balı Dede ibn-i Şuca’ berây-ı zaviye-i İmam Kulu Dede mezkur Balı Dede ma’lumü’l-hudud 
mülk evini ve iki dönüm bağını ve iki re’s öküzlerini alât ve esbâbıyla ve bir yundunu iki re’s erkek 
taylarıyla ve bir merkeb sıpasıyla ve iki re’s tosunlarını ve iki re’s ineklerini tekye-i mezbureye vakf 
eyledugine vakıfnâme verilmiş tarih-i vakıfnâme sene 973

(68A)
Hüddam-ı zaviye-i İmam Kulu Dede an-hulefâ-i Sultan Hacı Bektaş kuddise sırruhu
Sarı Dede veled-i Hamza
Derviş dede veled-i Tura Han
Cafer veled-i o
Yusuf birader-i o 
Bayram birader-i diğer
Mustafa dede veled-i Ali
Mehmed veled-i o
Ümmet birader-i o 
Sencer dede veled-i Ali
Murad veled-i o
Nebi veled-i o
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Ali birader-i o 
Mehmed veled-i Balı dede
Burak dede veled-i İlyas dede
Pirbende dede veled-i Mahmud dede
Halil veled-i Bayezid imam-ı zaviye-i mezbure

Kazâ-i Gördükde karye-i İlyasda Dursun Derviş bina eyledugi zaviyeye ber-vech-i meşihat evlâdın-
dan yevmî bir akçe üzere ayende ve revendeye hizmet eden Kuruca ve Hasan nam kimesneler 
berât-ı hümâyûn ile evkâf-ı zaviye-i mezkureye mutasarrıflardır tarih-i berât sene 976

Vakf-ı Alaâddin efendi ibn-i İbrahim berây-ı câmi’-i şerif der karye-i Bakır tâbi’-i Gördük
Asiyâb 1 bâb hâsıl fi sene mudd 4
Dekâkîn der karye-i Bakır el-mezbur 3 bâb icâre fi sene 132
Nakd 22290 hâsıl 3343,5 

Minhâ
cihet-i imamet fi sene 2000 
cihet-i hitâbet fi sene 1300 
cihet-i te’zin fi sene 720 
cihet-i devir hanan 3 nefer fi sene 540 
cihet-i kitâbet ser mahfile meşrutdur 50 
cihet-i tevliyet 360
cihet-i meremmât-i câmi’-i mezbur 45 
cihet-i meremmât-i çeşme 360

Kazâ-i Gördükde vâki olan evkâf-ı müteferrikaya yevmî bir buçuk akçe ile mütevelli olmak üzere 
Talib nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 976

(69A)
177. EVKÂF-I KAZÂ-İ MARMARA DER LİVÂ-İ SARUHAN

178. Evkâf-ı Câmi’-i Köhne der nefs-i Marmara
Vakf-ı Hamza Fakih 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Teberruk Sofu 500 hâsıl 75

Vakf-ı Hacı Mehmed 1000 hâsıl 150

Vakf-ı kadîm 350 hâsıl 52,5

Vakf-ı İbrahim bin Mehir 1000 hâsıl 150 yılda iki defa hatm-i Kelâmullah edene meşrutdur

An-hammâm-ı Marmara ki Saru Ahmed Paşa tasarrufundadır 500 yekün 1077

Minhâ
be-cihet-i hatib 302 
be-cihet-i imam 350 
be-cihet-i muarrif 150 
be-cihet-i aşırhân 75

Vakf-ı Hüsrev Çelebi ibn-i Kara Halil 2000 hâsıl 250 berây-ı hatib

Vakf-ı Hüsrev Çelebi el-mezbur 2000 hâsıl 250 berây-ı imam
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Vakf-ı kadîm berây-ı meremmât ve hasır-i mescid 800 hâsıl 120

Vakf-ı kadîm berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbure 2000 hâsıl 300

Mehmed Çelebi veled-i Aydın Kadı Câmi’-i Köhne mahallesinde vâki’ muallimhânesi muallimine 
mevâcib içün câmi’-i mezbur mahallesinde vâki başhânesi mahsülünden yevmî iki akçe ve murâ-
bahaasıyla yevmî bir cüz’ okunmak içün bin beş yüz nakd akçe vakf eylemiş 

Mustafa Çelebi ve Mehmed Çelebi Benna Aydın Kadı rıbhından yevmî bir cüz’ okunmak içün her 
biri bin beş yüz akçe vakf eylemişler
Sitti hatun Câmi’-i Köhne mahallesinde bina etdugi muallimhânesi muallimine mahalle-i mezbure-
de vâki’ serhâneden yevmî iki akçe tayin edüb ve rıbhından yevmî bir cüz’ okunmak içün bin beş 
yüz nakd akçe vakf eylemiş

Zikr olan başhânenin mahsûlünden mesârif-i mezkureden zâid gelen mahsul Hanım Şah hatun 
bint-i Aydın Kadı evlâdının zükurinin olub ve zikr olan muallimhânelerde ta’lim ve mezkur olan ec-
zanın tilâveti dahi anların olub eğer kabul ederlerse muallim ve cüzhân olub ve illa ihtiyar etdikleri 
kimesneleri muallim ve cüzhân edüb azl ve nasb kendü yedlerinde ola deyu meşrutdur 

179. Evkâf-ı Mescid-i Mevlana Ali Çelebi Veled-i Muslihiddin Kadı 
Vakf-ı Ali Çelebi el-mezbûr sahibü’l-mescid 3000 hâsıl 450

Minhâ
be-cihet-i imam fi sene 150 
be-cihet-i müezzin fi sene 150 
be-cihet-i şem’ ve hasır ve meremmât fi sene 110 
be-cihet-i mütevelli fi sene 40

Zikr olan mescidin imameti ve te’zini ve tevliyeti ve azl ve nasbı ve tasarrufu mezbur Ali Çelebi kendü 
kayd-ı hayatda oldukça kendüye ba’dehu evlâdına ve evlâd-ı evlâdına meşrutdur

(69B)
Vakf-ı Hanım Şah hatun bint-i Aydın Kadı 1500 hâsıl 225 yevmî birer cüz’ okuya deyu meşrutdur zikr 
olan cüz’ün tilâveti vâkıfa-i mezbure oğlu Mevlana Ali Çelebiye ve evlâdına ve evlâd-ı evlâdına 
meşrutdur

180. Evkâf-ı Câmi’-i Merhûme Şah Huban bint-i Merhûm İbrahim Paşa rahimehuallahu aleyh der 
nefs-i Marmara
der nefs-i Marmara dekâkîn-i bazar-ı Marmara mukataâ fi sene 4800

Ve Livâ-i Aydında Nazilli Bazarı dükkânları dahi merhûme hatunun vakfı olub on yedi bin beş yüz 
akçeye satılub kifayet mikdarı zikr olan vazifehorana verilüb bâkisi merhûme hatun evlâdından 
İbrahim bege teslim olunub ve anlar dahi Bursada olan cüzhânlara verirler imiş

Minhâ
be-cihet-i hitâbet maa aşirhân fi yevm 5 fi sene 1800 
be-cihet-i imamet maa aşirhan fi yevm 3 fi sene 1080 
huffâz neferen 3 fi yevm 1 fi sene 1080 
be-cihet-i muallim fi yevm 2 fi sene 720 
be-cihet-i müezzin 2 neferen fi yevm 2 fi sene 1440 
be-cihet-i kayyım fi yevm 1 fi sene 360 
be-cihet-i müezzin fi yevm nim fi sene 180 
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be-cihet-i câbî fi yevm 3 fi sene 1080 
be-cihet-i kitâbet fi yevm 1 fi sene 360 
yekun 8600

181. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i İsa Fakih der nefs-i Marmara
Zikr olan mescid harab olub sonradan Hacı Hüseyin bin Durmuş nam kimesne mamur eylemiş

Vakf-ı Hacı Hüseyin el-mezbur 2000 hâsıl 300 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure

Vakf-ı Mevlana Mezarî 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure

Vakf-ı Hacı Bayram Derviş 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure

(70A)
Vakf-ı Fatıma hatun berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 300

Vakf sahibi na-malûm berây-ı şem’-i mescid-i mezbur 600 hâsıl 90

Vakf-ı Hacı Hüseyin berây-ı gedik-i mescid 100 hâsıl 15

Vakf-ı bint-i İbrahim berây-ı handan-ı aşır fi yevmi’l-Cuma 500 hâsıl 75

182. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Sırcı Halil der nefs-i Marmara
Vakf-ı Haydar Beg 2000 hâsıl 300 imam her gün bir Yasin okuya

Vakf-ı Kuyumcu Sefer Şah 2500 rıbhına imam her gün bir Yasin okuya

Vakf-ı Memece 1500 hâsıl 225 imam iki defa hatm-i Kelâmullah ede bir yılda

Vakf-ı Yusuf bin Bektaş 1930 hâsıl 195

Vakf-ı Müslimîn berây-ı çerağ ve hasır ve gedik ve meremmât-i mescid 1600 hâsıl 240

Vakf-ı Can Paşa berây-ı kuyu der mahalle-i Sırcı Halil 300 hâsıl 45

Vakf-ı Hacı Ali berây-ı avârız 1000 hâsıl 125

Vakf-ı İsa Balı berây-ı avârız 300 hâsıl 45

Vakf-ı Nefise hatun berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 1000 hâsıl 150

Vakf-ı Fatma hatun berây-ı avârız 500 hâsıl 75

183. Evkâf-ı Mahalle-i İç Hisar der nefs-i Marmara
Vakf-ı Bağırganlu Hüseyin 1000 hâsıl 150 imam günde bir Yasin okuya

Vakf-ı Ali veled-i İlyas 500 hâsıl 75 imam her Cuma gecesi Ayete’l-Kürsi okuya

Vakf-ı Hacı Mustafa berây-ı çerağ-ı mescid 400 hâsıl 60

Vakf-ı Sefer Şah berây-ı çerağ-ı mescid 250 hâsıl 37,5

Vakf-ı Hacı Hamza veled-i o berây-ı çerağ-ı mescid 200

Vakf-ı hemşire-i Muhyiddin berây-ı çerağ-ı mescid 100 hâsıl 15
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Vakf-ı Hacı Mustafa veled-i Balı berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 500 hâsıl 75

Vakf-ı Helvacı Hacı Ahmed berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 500

Vakf-ı Sefer Şah berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 500

Vakf-ı Abdal bin Musa berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 500

Vakf-ı Hamza bin Kara Yusuf berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 1000 hâsıl 150

Vakf-ı kadîm sahibi na-malûm berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 2000 hâsıl 300

(70B)
184. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Sasa der nefs-i Marmara
Vakf-ı Ali Fakih veled-i Bustan 1000 hâsıl 150 Mahmud nam kimesne her Cuma gün Cumada bir aşır 
okuya deyu meşrutdur

Vakf-ı Ahmed bin Hacı Yusuf 1600 hâsıl 240 Mehmed nam kimesne yılda iki defa hatm-i Kelâmullah 
ede deyu meşrutdur
 
Vakf-ı Fatıma hatun 2000 hâsıl 300 Mahmud nam kimesne yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ede 
ba’dehu hakimü’l-vakt kimi tayin ederse ol okuya deyu meşrut
 
Vakf-ı Sasa Kuyusu 700 hâsıl 105

Vakf sahibi na-malûm berây-ı şem’ ve hasır ve gedik ve perde ve gayruhu 1400 hâsıl 210

Vakf-ı Ali veled-i Kıncı berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbure 600 hâsıl 90

Vakf-ı Ruşen hatun berây-ı avârız-ı mahalle 1000 hâsıl 150

185. Evkâf-ı Karye-i Sofular der kurb-i Marmara
Vakf-ı Ramazan Efendi 200 hâsıl 30 Karye-i Sofularda câri Orta Oluk demekle maruf çeşme suyun-
dan nısf hisse ifraz olunub dink kurbünde mescid civarında Şuca’ Efendi bina itdügi çeşmenin tamir-
ine sarf oluna deyu meşrutdur

Vakf-ı Şuca’ efendi berây-ı mescid-i hod 8000 hâsıl 1200
 
minhâ 
cihet-i imam fi yevm 2 fi sene 720 
cihet-i müezzin fi yevm 1 fi sene 360 
bâki kalan 120 akçe şem’ ve hasırına ve sâir meremmâtına sarf ola deyu meşrutdur

Vakf-ı Ramazan efendi 1000 hâsıl 300 mescid-i mezburda imam her gün salât-ı fecirde Resûlullâh-ı 
aleyh ve’s-sellem rûh-ı şerifleri içün sûre-i Yasin tilâvet ede deyu meşrutdur

Vakf sahibi na-malûm 2000 hâsıl 300 yılda iki defa hatm-i Kelâmullah oluna deyu meşrutdur 

Vakf-ı Fatıma hatun bint-i Ahmed Subaşı 1100 rıbhına müstehak olan kimesneler yılda bir hatm-i 
Kelâmullah tilâvet edeler deyu meşrutdur 

Vakf-ı Hacı Yusuf 6000 hâsıl 900 müstehak olan kimesneler yılda altı defa hatm-i Kelâmullah edeler 
deyu meşrutdur
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186. Evkâf-ı Câmi’-i Halife Sultan 
Vakf-ı Hacı Hızır 5000 hâsıl ani’l- murâbahâ 750

Vakf sahibi na-malûm 2500 hâsıl 375 yekun 1125

Minhâ 
be-cihet-i imam 360 
be-cihet-i te’zin 460 
be-cihet-i tevliyet 150 
baki 150 berây-ı meremmât ve şem’ ve hasır ve gedik-i mescid-i mezbur

Vakf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı avârız-ı fukarâ-i karye-i Sofular 17400 hâsıl ani’l-murâbaha 2610

Vakf-ı Mustafa bin Pirî 1700 rıbhına mezburun evlâdından ea’limi sure-i Tebarek tilâvet ede deyu 
meşrutdur 

(71A)
Vakf-ı mescid-i Mustafa ve Hüseyin veledân-ı Alemşah
 
Vakf-ı Mustafa ve Hüseyin el-mezbureyn 30000 hâsıl ani’l-murâbaha 4500

Minhâ 
be-cihet-i imam 720 
be-cihet-i müezzin 360 
be-cihet-i tilâvet-i Kelâmullah fi sene 8 hatm 600 
be-cihet-i tilâvet-i Amme ba’de’l-asr 150

Ve sabah namazından sonra her gün altı aşır tilâvet olunub her aşra yılda yüz ellişer akçe verile 
deyu meşrut ikisini Resûllullâh aleyhü’s-selam rûh-ı şerifleri içün Cıharyarî ruhları içün okuna deyu şart 
olunmuş fi sene 900

Ve karye-i mezburede Halife Sultan Câmi’inde her Cuma gün dört aşır okuna her aşır içün yüz ellişer 
akçe verile deyu şart olunmuş fi sene 600
 
be-cihet-i kayyım 60 
be-cihet-i mütevelli 300 
be-cihet-i müezzin berây-ı kıraat-ı sure-yi Amme ba’de-l-asr 150 
berây-ı meremmât-i mescid-i mezbur 100 
berây-ı çerağ-ı mescid-i mezbur 60 
berây-ı hasır-ı mescid 50 
berây-ı meremmât-i kerbansaray-ı hoviş 150

Vakf-ı Mescid-i İnal Dede der karye-i Sofular
 
Vakf-ı Muhammedî veled-i Nasuh 100 be-cihet-i imamet

Vakf-ı Hadice hatun 200 be-cihet-i imamet 

Vakf-ı Selim hatun 150 be-cihet-i imamet

Vakf-ı Sabur hatun 200 be-cihet-i imamet

Yekun 650 hâsıl 65 berây-ı imam-ı mescid-i mezbur
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(71B)
187. Evkâf-ı Kazâ-i Marmara der Livâ-i Saruhan
Karye-i Selendi tâbi’-i Marmara vakf-ı merhûme 
hatunü’l-muazzama valide-i merhûm Sultan Şe-
hinşah tâbe serahu

Nebi Fakih veled-i Hamza imam ve hatib
Emrullah veled-i o gulam-ı şehzâde
Musa veled-i Mehmed ç
Ali veled-i o m
Emir birader-i o m
Ramazan birader-i diğer m
Kanber Arab mu’tak-ı Musa k
Ramazan veled-i Mehmed ç
Mahmud veled-i o m
Mustafa birader-i o m
Memece veled-i İdris ç
İdris veled-i o m
Hamza veled-i İdris nim
Mehmed veled-i Yusuf ç
Abdi veled-i o m
Hacı Ramazan veled-i Hacı Balı ç kürekci
Halil veled-i o ç
Hüseyin veled-i o m
Ahmed veled-i Mustafa k
Mahmud birader-i o m
Hasan birader-i diğer m
Ali birader-i İnsan m
Kanber mu’tak-ı Ramazan k
Bilal atik-i diğer k
Hacı Sefer veled-i Musa nim
Musa veled-i o nim
Muharrem veled-i Hüseyn nim
Hasan birader-i o m
Cafer veled-i Veli k
Mehmed veled-i o m
Ramazan veled-i Hasan m
Hacı Balı veled-i İsa nim
Hasan veled-i o k
Mehmed birader-i o m
Hacı Balı veled-i Mustafa s
Halil veled-i İlyas m
Hızır veled-i Hacı Ali nim
Hamza veled-i Hızır Balı nim
Hacı veled-i Hamza nim
Hamza veled-i o m
Bustan veled-i Hamza nim
Hamza veled-i o m
Ali birader-i o m
İlyas veled-i Hamza nim
Hasan veled-i o m
Umur veled-i Pir Ahmed nim

Hacı Turgud veled-i Alagöz nim
Mercan mu’tak-ı o nim
İbrahim veled-i o m
Ferraş mu’tak-ı Hacı Turgud k
Hacı Ali veled-i Mahmud nim
Bayram veled-i o m
Haydar veled-i Hacı Ali nim
Mehmed veled-i o m
Memi veled-i Akbaş nim
Hasan veled-i Minnet nim
Ali birader-i o m
Ali veled-i Kurd nim
Hacı Mahmud veled-i Abdurrahman nim
Ahmed veled-i o m
Bayram birader-i o m
Mahmud veled-i Süleyman nim
Ahmed veled-i Hızır Balı nim
Ahmed veled-i İlyas k
Ramazan veled-i Ali nim
Yardım birader-i o k
Mustafa birader-i diğer k
Hamza veled-i o m
Kara Beg veled-i Mustafa nim
Musa veled-i o nim
Pir Ahmed veled-i Musa nim
Kıncı veled-i Beglü m
Yusuf veled-i Hacı Mahmud nim
Hasan veled-i o m
Hüseyin birader-i o m
Hızır veled-i Mustafa nim
Mustafa veled-i o m

(72A)
Hızır Balı veled-i İsa Balı nim
Tura Hoca veled-i Polad nim
Hızır Balı veled-i Ali nim
Veli veled-i o m
Ali birader-i o m
Memi veled-i Ali nim
Hasan birader-i o m
Nasuh veled-i Ahmed nim
Mehmed veled-i o m
İbrahim birader-i o m
Pir Ömer veled-i Ali nim
Ramazan veled-i Kemal nim
Durmuş veled-i İbrahim nim
Turgud birader-i o nim
Resul birader-i diğer m
Muharrem veled-i Osman nim
Hamza veled-i o m
Hayrullah mu’tak-ı Muharrem k
Tur Balı veled-i Hamza nim
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Mehmed veled-i o m
İlyas veled-i Hızır nim
Durmuş Veled-i o m
İbrahim veled-i Bayezid nim
Hüseyin veled-i İlyas nim
Ali birader-i o m
Ali veled-i Veli nim
Hüseyin veled-i Hamza nim
Yusuf veled-i Tur Ali k
Nasuh veled-i Ramazan nim
Hüseyin veled-i Şâdi nim
Ali birader-i o m
Işık veled-i İshak nim
Osman veled-i o m
İbrahim veled-i Nasuh nim
Mahmud veled-i o m
Hacı Ali veled-i Nasuh nim
Ramazan veled-i o m
Ahmed veled-i Sinan Fakih k
Yusuf veled-i o m
Abdi veled-i Cafer k
Mehmed birader-i o m
Bahşayış veled-i Ramazan m
Semet veled-i Turgud k
Halil veled-i o m
Arslan veled-i Mahmud k
Mahmud veled-i o m
İbrahim veled-i Mustafa k
Hasan mu’tak-ı Ramazan k
Hüseyin veled-i o m
Seydi mu’tak-ı Ramazan k
Ramazan veled-i Mahmud m
Hacı Balı veled-i Mahmud k
Seyfi birader-i o k
Mahmud birader-i diğer m
Halil veled-i Kanber mu’tak-ı İdris m
Mercan mu’tak-ı İdris k
Ali veled-i Hızır Balı k
İlyas birader-i o m
Mahmud birader-i diğer m
Mehmed Veled-i Veli m
Ali birader-i o m
Hüseyin veled-i Nebi m
Hasan veled-i Hüseyin k
Nazar veled-i Yusuf k
Halil birader-i o k
Yusuf veled-i İbrahim m
Hacı Ali veled-i Hamza k der Ayazmend
Hacı İlyas veled-i Ahmed k der karye-i Saz
Mehmed veled-i o m
Hasan birader-i o m
Hüseyin birader-i diğer m

Timur birader-i diğer m
Seydi mu’tak-ı Hacı İlyas k
Mahir mu’tak-ı Mustafa k
Mehmed veled-i o m
Timur veled-i Seydi k
Kulu veled-i Hasan m
Kerim Fakih veled-i Hasan k der karye-i Ördek
Hüseyin veled-i o m
Tura Han veled-i Hüseyin k der mim
Yahya veled-i Cafer k
Yakub birader-i o m
Veli birader-i diğer m
Mehmed veled-i Hasan m
Mustafa veled-i İlyas k der karye-i Gömeclü
Ahmed veled-i Memi m
Ahmed veled-i İlyas m
Ali veled-i Nasuh k
İsa birader-i Balı o k
İlyas veled-i o m
Balı veled-i Hızır k der karye-i Sakcı tâbi’-i Sart
Bereket atik-i Hızır k
Ferraş mu’tak-ı Abdi k
Hüseyin veled-i o m
İbrahim veled-i Ahmed câbi-i vakf-ı mezbur an-
utekâ-i vâkıf 
Tur Balı veled-i Mübarek m
İlyas veled-i Yusuf k der karye-i Ördek
Yusuf veled-i o m
Şaban veled-i Tur Hoca k der karye-i Kuyucak
Hüsam Halife veled-i Mahmud k
Mahmud veled-i o m
Nasuh veled-i Durmuş k
Hasan veled-i o m
Hüseyin birader-i o m
Mehmed birader-i diğer m

(72B)
Yusuf veled-i Durmuş k
Hamza veled-i o m 
Ali birader-i o m
Durmuş birader-i diğer m
Mehmed veled-i Osman k
Halil birader-i o m
Elvan veled-i Nesimi k
Ahmed veled-i Küçük m
Mehmed veled-i veli nim
Mustafa veled-i o m
Hızır birader-i o m
Ali veled-i Veli nim
Mehmed veled-i Veli nim
Ümmet veled-i o m
Ahmed birader-i o m
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Kemal veled-i o k
Veli veled-i o m
Sefer veled-i İbrahim nim
Ali veled-i o m
Yusuf veled-i İbrahim nim
Hasan veled-i o m
Mustafa veled-i Resul k
Resul veled-i o m
İsa birader-i o m
Yusuf veled-i Resul k
Ahmed veled-i Nasuh k
Mahmud birader-i o m
Ali veled-i Ahmed k
İne Hoca Birader-i o m
Hamza birader-i diğer m
Beğler han veled-i Hüseyin sipâhizâde
Kalender birader-i o sipâhizâde
Bustan veled-i Süleyman k
Mahmud birader-i o m
Nebi veled-i Veli k
Osman birader-i o m
Mehmed veled-i Ahmed k
Abdurrahman veled-i İlyas k
Pir Ahmed veled-i İshak m
Mustafa veled-i Umur k
Nurullah veled-i Ahmed m

Karye-i Karaköy Karancalu dahi derler Selen-
di toprağında temekkün etmişler reâyâ-i vakf-ı 
mezburdur
 
Veli veled-i Mahmud nim
Mahmud veled-i o m
Ahmed veled-i Mahmud m
Hasan veled-i Hamza nim
Nebi veled-i o m
Karaca birader-i o m
Ramazan veled-i Hacı k
Deniz veled-i Bayram k
Ramazan veled-i o m
Bayram veled-i Mustafa k
İbrahim veled-i Ali k
İsa veled-i İlyas k
Mahmud veled-i Hamza k
İlyas birader-i o k
Ali veled-i Hızır m
İne Begi veled-i Hüseyin k der Belen
İsa Balı birader-i o k
Mustafa birader-i o k
Hasan veled-i o m
Yusuf veled-i Abdullah k Ekinlü
Emrullah veled-i o m

Karye-i Seyis nam-i diğer Seyis Başı vakf-ı mer-
hûme valide-i Sultan Şehinşah
Veli veled-i Elvan ç
Osman veled-i o m
Yusuf veled-i Elvan nim
Ömer veled-i o m
Ferraş arab mu’tak-ı Veli k
Ramazan veled-i Abdullah k
Armağan birader-i o m
Ali veled-i Hacı ç
Hacı veled-i o m
Resul veled-i İbrahim ç
İbrahim veled-i O m.
Hamza veled-i İbrahim m
Mustafa Birader-i o m.
Hızır veled-i Pir Ahmed ç
Mustafa veled-i Ali nim
Hamza veled-i İbrahim nim
Yusuf veled-i o m 
Cafer veled-i Halil nim
Hasan veled-i o m
Hüseyin Birader-i o m
Hasan veled-i Mustafa nim
Mahmud veled-i o m
Mehmed veled-i Ali nim
İsa veled-i Ahmed nim
İbrahim veled-i Cafer nim
Cafer veled-i o m
Mustafa veled-i Abdi nim
Ramazan birader-i o m
İlyas veled-i Hızır k
Ali veled-i o m
Yunus veled-i Süleyman nim
Ali veled-i o m
Süleyman birader-i o m
Halil veled-i Tur Ali nim
Musa veled-i Hamza nim

(73A)
Hamza veled-i o m
Nasuh veled-i Hızır Balı m
Halil veled-i Bekir nim
Hamza veled-i İbrahim nim
Bekir birader-i o m
Mustafa veled-i Nasuh nim
Hasan veled-i Ali nim
Hüseyin birader-i o m
Hüseyin veled-i İbrahim nim
Hızır veled-i Bahşayış nim ve 1 zevle
Turgud veled-i o k
Veli birader-i o m
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Emirce birader-i diğer m
İsa veled-i Ali nim
İbrahim veled-i o m
Ahmed veled-i Mahmud nim
Resul birader-i o m
İsa veled-i Halil nim
Halil veled-i o m
Halil birader-i o m
Mahmud veled-i Paşa Yiğit nim
İlyas veled-i o m
Paşa Yiğit birader-i o m
Ahmed veled-i Paşa Yiğit nim
Ali veled-i o m
Ahmed veled-i Mustafa nim
Halil veled-i Musa nim
Musa veled-i o m
Bustan veled-i Musa nim
Ali mu’tak-ı Musa k
Hacı Elvan veled-i Kulfal nim
Ali veled-i Mustafa k
Ali veled-i Paşa Balı nim
Veli veled-i Bahşayış nim
İbrahim veled-i Mustafa nim
Balı birader-i o nim
Veli birader-i diğer m
Musa veled-i Paşa Balı nim
Ali veled-i o m 
Abdurrahman birader-i o m
Halil veled-i Mehmed nim
Musa veled-i Mehmed k
Ali veled-i Mustafa k Ekinlü
Veli birader-i o m
Satı veled-i Ali nim
Ali veled-i o m
Balı birader-i o m
Sevdiyar veled-i Hamza nim
Mustafa birader-i o nim
Hamza veled-i Ali nim
Hacı Bayram veled-i Hamza nim
Hamza veled-i o m
Ahmed veled-i Mustafa nim
Yusuf veled-i Mehmed nim
Hasan birader-i o m
Yusuf veled-i Kara Abdi nim
Abdi veled-i o nim
Abdurrahman birader-i o k
Ali birader-i diğer m
Mahmud veled-i İlyas nim
Ali veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Hızır veled-i Ahmed nim
Süleyman birader-i o m

Hızır veled-i Çalabverdi nim
Hüseyin veled-i Ahmed nim
Mahmud veled-i Ali nim
Durmuş veled-i Abdullah k
Ahmed veled-i İbrahim nim
Mahmud birader-i o m
Halil birader-i diğer m
Hasan veled-i Mehmed nim
Hüseyin veled-i o m
Mehmed birader-i o m
Hacı Süleyman veled-i Turgud nim
Ahmed birader-i o nim
Turgud veled-i o m
Mustafa mu’tak-i Hacı Süleyman k
Kanber arab atik-i diğer k
Seydi bin Ahmed mu’tak-ı Turgud k
Halil veled-i o m 
Hacı veled-i Pirce m
İsa Balı veled-i Mahmud nim
Mustafa veled-i Yusuf nim
Şaban veled-i o m
Mehmed veled-i Yusuf nim
Yusuf veled-i o m
İbrahim veled-i Yusuf nim 
Pir Kulu veled-i o m
Mustafa veled-i Pir Ali nim
Ümid veled-i Hızır k
Hüseyin veled-i o m
İbrahim veled-i Hasan k
Mustafa veled-i Süleyman k
Satılmış veled-i Arab Hoca k
Mustafa veled-i o m 
Bahşayış veled-i Ali k
Bayram veled-i o m
Kerim veled-i Dursun k
İbrahim birader-i o m
Hızır veled-i Hacı Bayram m
Hamza veled-i Hüseyin k
Ali veled-i o m
Nebi veled-i İsa k
Ali veled-i o m

(73B)
Veli veled-i İnebegi k
Durmuş birader-i o k
Ali veled-i Karaca k
Tur Balı birader-i o m
Ali veled-i Hamza k
Mehmed veled-i o m
Mehmed veled-i Hasan k
Hüseyin birader-i o mecnun
Turak veled-i Hüseyin k
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Bayram veled-i Durmuş bin Abdullah m
Hasan Fakih veled-i Mustafa imam
Mehmed veled-i o m
Yusuf birader-i o m
Mahmud veled-i İlyas k
Halil veled-i Hüseyin m

Çiftlik-i Maşuk Dede beş çiftlik yerdir mezkur 
çiftlikler Marmara tevâbi›inde merhûm Sultan 
Şehinşah validesinin vakf-ı mukarreri olan Seyis 
nam-ı diğer Seyis Başı nam karyesi sınurunda 
dâhil olmağın ber karar-ı sâbık zikr olan çiftlikler 
vakfiyyete hükm olunub deftere sebt olundu 
ber-mûceb-i Defter-i Ali Çelebi ba’dehu seh-
ven tımara verilüb vakf-ı sahih olduğu malûm 
olıcak sâhib-i tımara bedeli ilhak olunub yine 
vakfiyyet üzere mukayyed oldu deyu der deft-
er-i atik hâsıl 2500 

Karye-i Kaşıkçı tâbi’-i Marmara vakf-ı merhûme 
valide-i Sultan Şehinşah

Halil veled-i Pirî nim imam
Mustafa veled-i o m
Nasrullah veled-i Fakih Pınarî ç
Mehmed veled-i o m
Nurullah veled-i Mahmud ç
Ahmed veled-i o İmam
Mustafa veled-i o m
Ali veled-i Nurullah k
Hamza veled-i o m
Hızır veled-i Nurullah k
Mahmud birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Ahmed mu’tak-ı Nurullah k
Hasan veled-i o m
Kerim birâder-i o m
Cafer veled-i Demirci ç
Yusuf veled-i o k
İlyas bin Hasan veled-i Demürci nim
Yahya veled-i Musa ç
İsa Balı veled-i Yunus ç
Yunus veled-i Hüseyin nim
Bilal mu’tak-ı Hüseyin k
Durmuş veled-i Mahmud ç
Mustafa veled-i o m
Hızır birâder-i o m
Süleyman veled-i Ali ç
Ali veled-i o m
Mehmed veled-i Veled ç
Hamza veled-i o nim
Mustafa birâder-i o m

İbrahim veled-i Halil nim
Ramazan veled-i Hüseyin nim
Hüseyin veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Abdi veled-i Hüseyin nim
Yunus veled-i Mahmud nim
Ahmed birâder-i o nim
Mehmed veled-i o m
Hasan veled-i Üveys m
Ali veled-i Hızır nim
Mehmed veled-i o m
Mahmud veled-i Muhassıl nim
Mehmed birâder-i o k
Pir Nazar veled-i Mamak nim
Ali veled-i Pir Gâib nim
Aziz birâder-i o m
Resul veled-i İnehan nim
Ali veled-i o m
Abdurrahman veled-i Hamza nim
Bazarlu birâder-i o m
Hızır birâder-i diğer m
Ahmed veled-i Mustafa nim
Nasrullah veled-i o m
Bustan veled-i Bektaş nim
Tur Balı birâder-i o nim
Bayram veled-i o m
Hacı Eyvan veled-i Yusuf nim
Abdi veled-i o m
Yusuf birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Abdullah atik-i Durmuş k
İbrahim veled-i Pirî nim
Veli veled-i o nim

(74A)
Yunus veled-i İnehan nim
Hızır Balı veled-i o m
Osman veled-i Nasuh nim
Muharrem birâder-i o nim
Nasuh veled-i o m
Yusuf veled-i Minnet nim
Hüseyin veled-i Balaban nim
Ahmed birâder-i o m
Hüseyin veled-i Kulu nim
Musa veled-i o m
Yusuf veled-i Kulu nim
Hacı veled-i Seydi nim
Şaban veled-i o m
Yusuf veled-i Ali nim
İsa Balı birâder-i o nim
Ahmed veled-i Mustafa nim
Osman veled-i o m
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Mahmud veled-i Mustafa nim
Hızır veled-i o m
Mahmud veled-i Mustafa nim
Bahşayış veled-i Ali nim
Mehmed veled-i o nim
Veli veled-i o m
Ali birâder-i o m
Mustafa veled-i Bahşayış nim
Hasan veled-i o m
Seydi Ahmed veled-i müezzin Ali nim
Ali veled-i o m
Hızır veled-i Musa nim
Hasan veled-i o m
Muharrem birâder-i o nim
Nurullah veled-i Ramazan nim
Devlethan birâder-i o m
Ali veled-i Hacı Balı k
Hüseyin veled-i Musa k
Hasan veled-i Balı k
Musa veled-i o m
İbrahim veled-i Halil k
Ramazan veled-i o m
Hasan veled-i Mustafa m
Durmuş veled-i Hamza k
Sefer birâder-i o m
Nasuh veled-i Hızır k
Himmet veled-i Devlethan k
Hasan birâder-i o k
Nasuh veled-i Veli k
Yusuf veled-i İlyas m
Ferhad veled-i Hayrullah m
Hasan veled-i Üveys m
Hüseyin veled-i Hasan m
Mehmed veled-i Hızır Balı m

Hâsıl-ı heme-i kurâ-i mezbûrîn 
Çift 18 resm 544
Nim 151 resm 2491
Zevle 1 resm 8
Bennak 111 resm 1632
Mücerred 223 resm 1638
Hınta mudd 9 öşr 21600
Şa›ir mudd 7 öşr 9800 
Burçak mudd 5 öşr 700
Alef mudd 2 öşr 200
Bakla keyl 10 öşr 120
Erzen mudd 1 öşr 140
Sisam kile 5 öşr 60
Penbe kıyye 1600 öşr 6400
Piyaz maa tohum-ı piyaz 2000
Bağât 7000
Boya 2000

Öşr-i çeltük 1000
Bostan 300
Öşr-i zerdalü ve bağçe 302
İğde 30
ceviz 45
An-otlak-ı Göl Yeri ve saz 400
Asiyâbân ve dink-i hâsıl 840

Minhâ
Asiyâb 11 bâb 360
Asiyâb 1 bâb 60
Dink 4 bâb 120
Bâd-ı hevâ ve mal-ı mefkûd ve mal-ı mevkûf 
ve yava ve kaçgun ve resm-i tapu ve zemin ve 
gayruhu 4080
Maa çiftlik-i Maşuk Dede cem’an 65200     
65200

(74B)
Mezra’-i Ali Beg tâbi’-i Marmara iki çiftlik yer 
ile on iki dönüm yer ve bir değirmen ve köy 
yeri bağçecükleriyle satun alub kutbü’l-it-
kıyai’l-mükâşifîn Tanrıvermiş halifeye vakf-ı 
evlâd edüb vakfiye vermiş el-hâletü-hâzihi 
evlâdından Osman Çelebi ibn-i Hoca Ali ve 
Şeyh Süleyman Halife bin Mustafa ve Yusuf bin 
Muhammedî ve Balı ve Hacı veledân-ı Mevlana 
Mahmud vakf-ı evlâdiyyet üzere mutasarrıflardır 
ellerinde selâtîn-i maziyyeden vakf-ı evlâdiyyet 
üzere mutasarrıf olalar deyu ahkâm-ı şerifeleri 
vardır deyu mukayyed der defter-i atik 

İbrahim veled-i Halil fakih imam
Halil veled-i Sefer Şah m
Abdurrahman veled-i Kara Hasan k
Mustafa veled-i Mahmud k
Hasan veled-i o m
Pir Mahmud veled-i Mehmed k
Ahmed veled-i o m
Mustafa birâder-i o m
Ali veled-i Hacı Yusuf k
Kerim veled-i Hüseyin k
Mehmed birâder-i o m
Nebi veled-i Abdi k
Ali veled-i Hüdaverdi m
Yusuf mu’tak-i Ömer k
Mustafa veled-i o m
Mahmud veled-i Ahad k
Ali veled-i Armağan k
Hüseyin veled-i Durmuş m
Dursun veled-i Hızır m
Mustafa birâder-i o m
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Hasan veled-i İlyas k
Mahmud veled-i o m
Hızır birâder-i o m
Hasan veled-i İlyas m
Mehmed veled-i Hayrullah k
Ali veled-i o m
Mustafa birâder-i o m
Kurd birâder-i diğer m
Mehmed veled-i Bayramlu
Abdi birâder-i o k
Süleyman veled-i o m
Mustafa veled-i Mahmud k
Hüseyin veled-i Veli k
Ahmed birâder-i o m
Yusuf veled-i Ferruh k
Hacı Ahmed veled-i o k
Mustafa birâder-i o k
Abdullah birâder-i diğer k
Yusuf veled-i Hacı Ali k
İbrahim veled-i Ali k
Balı veled-i o m
Mehmed veled-i Hacı Musa k
Mustafa veled-i o m
Halil veled-i İbrahim k
Nasuh veled-i Hacı Eymir k
Abdullah birâder-i o m
Yusuf birâder-i diğer m
Abdurrahman veled-i Mustafa k
Veli veled-i Kasım k
Hızır veled-i Seydi Ahmed k
Hasan veled-i Mustafa k
Mehmed birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Veli veled-i Ali k
Yusuf veled-i o m
Ali birâder-i o m
Mustafa veled-i Ahad k
Halil veled-i o m
Halil veled-i Hızır k
Halil birâder-i o k
İlyas veled-i o m
Ali birâder-i o m
Muhammedî veled-i İlyas k
Ahmed birâder-i o k
Hasan veled-i İsa Balı k
Abdurrahman veled-i Kemal k
Hasan veled-i o m
Kara Ali veled-i Kemal k
Veli birâder-i o m
Hasan veled-i Ali k
Mehmed veled-i o m
Hüseyin veled-i Ahmed k

Hasan birâder-i o k
Turgud veled-i o m
Ramazan birâder-i o m
Dursun veled-i Hızır k
Hızır veled-i o m
İlyas birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Ali veled-i Memi m
Abdi veled-i Mustafa k
İbrahim veled-i o m
Rahmetullah veled-i Hacı Kadı imam

(75A)
Abdullah veled-i o m
Sadullah veled-i Hacı Kadı imam
Mustafa birâder-i o k
Abdülgaffar veled-i Ahmed m
Yusuf mu’tak-i Osman Çelebi k
Mahmud veled-i o m
Ahmed birâder-i o m
Ahmed veled-i Müderris İskender muallim
Şerif Ahmed veled-i Mustafa şerifzâde
Hüseyin veled-i Yakub k
İsa Balı veled-i Yusuf m

Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve bağçe ve kesük 
ve asiyâb ve resm-i reâyâ ve resm-i zemin ve 
duhan ve resm-i keyl ve gayruhu 3000

Karye-i Dere Köy ki merhûm Sultan Bayezid 
tâbe serahu kıdvetü’l-ulemâ hocası Mevlana 
Sinana temlik edüb Mevlana-i mezbûr dahi 
Balıkesride bina itdügi medrese ve mescid ve 
muallimhânesine hasbeten li’l-lâhi teâlâ vakf 
edüb vakfıye-i şer’iyye yazdurub zımnında 
şerait-i şerh ve bast olunmuş ve teklif-i avârız ol-
unmaya deyu merhûm Sultan Bayezid hükm-i 
şerif-i erzanî buyurmuşlar köhne defterde dahi 
vech-i meşruh üzere masturdur ve Sultan Selim 
merhûmdan dahi hükümleri vardır ve merhûm 
Sultan Süleyman han tâbe serahu dahi tecdid 
edüb mukarrer kılmışlar ve yavası ve kaçgunu 
kendülerin olub aherden kimesne dahl eylem-
eye deyu fermân olunmuş deyu mukayyed der 
defter-i atik
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Ali Balı veled-i Hüseyin nim
Habib veled-i o m
Hızır veled-i Hüseyin nim
İlyas birâder-i o m
Kerim veled-i Uçarlu nim
Hasan veled-i Armağan nim
Ahmed veled-i o m
Turgud birâder-i o m
Dursun birâder-i diğer m
Hacı Hüseyin veled-i Armağan nim
Mustafa veled-i o k
Mehmed birâder-i o m
Sevindik veled-i Mecidi k
Hüseyin veled-i İlyas k
Bekir veled-i o k
Kara Hızır veled-i Hasan k
Hasan veled-i o m 
Murad birâder-i o m
Mustafa veled-i Hasan k
Ramazan birâder-i o m
Oruc veled-i Yakub k
Bustan veled-i Sadaka k
Süleyman veled-i Derviş k
Ali birâder-i o m
Abdi veled-i Mahmud m
Satı veled-i Davud k
Bayram birâder-i o k
Hamza birâder-i diğer k
Hızır veled-i Durdu k
Yahşi birâder-i o m
Cafer veled-i Yusuf k
Mahmud birâder-i o m
Mahmud veled-i Musa m
Yusuf veled-i Mahmud k
Halil veled-i Mehmed m
Hasan veled-i Ahmed k
Hızır Balı veled-i Arslan k
Muharrem veled-i o m
İbrahim veled-i Arslan m 
Yusuf mu’tak-ı Mahmud k
İsmail veled-i Mahmud m
Ramazan veled-i Mustafa k
Muhammedî birâder-i o m
Hüseyin veled-i Seferşah m
Abdullah mu’tak-ı Sevindik k
Dirkemiş veled-i Hasan k
Hasan veled-i o m
Ramazan birâder-i o m
Tur Ali veled-i Yusuf pir ve ma’lûl ve müflis 
Ali veled-i İlyas m
Mustafa veled-i İsa k
Halil birâder-i o k

Mehmed veled-i Hüseyin m
Timur veled-i Musa m
Hızır Balı veled-i Abdurrahman k
Ahmed veled-i Seydi m

(75B) 
Şahbaz veled-i İbrahim k
Pirî veled-i o m
Memi veled-i Hamza m
Sefer veled-i Timurhan m
Yusuf veled-i Ali k
Cafer veled-i Hızır m
Hızır veled-i Tur Hoca k
Satılmış veled-i Hızır imam
Yetilmiş birâder-i o k
Memece veled-i Mustafa k
Ali birâder-i o k
İbrahim birâder-i diğer k
Nebi birâder-i İnsan m
Güvendik veled-i Yusuf k
Balı birâder-i o k
İneBegi veled-i Sevindik m
Mehmed veled-i Musa k
Maden birâder-i o m
Ahmed veled-i Nasuh k
Durmuş veled-i Oruc k
Tur Ali veled-i Bayram m
Mehmed veled-i Murad k
Ali birâder-i o k
Veli birâder-i diğer m
Halil veled-i İbrahim m
Mustafa veled-i Hacı İvaz k
Emre birâder-i o m
Rüstem veled-i Durmuş k

Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve resm-i bennak 
ve mücerred ve resm-i zemin-i reâyâ ve hâric 
reâyâ ve öşr-i bağât ve penbe ve saz ve pala-
mud ve resm-i keyl ve resm-i ağnam ve resm-i 
duhan ve bâd-ı hevâ ve cürm ü cinayet ve 
resm-i arûs ve deştbâni ve resm-i asiyâb 12265 
asiyâb üç bâbdır ve bir bâb dahi harabdır 

Ve karye-i Göbeklü tâbi’-i Marmara vakf-ı 
Mevlana Hayreddin el-merhûm bi-imaret-i Baş 
Gelenbe

Hacı Mustafa veled-i İlyas ç
Hasan veled-i o m
Hacı Ahmed veled-i İlyas Şeyh
İsa Balı birâder-i o ç
Hızır veled-i o m
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İlyas birâder-i o m
Hüseyin veled-i İlyas ç
Pirî veled-i o m
Memi birâder-i o m
Süleyman veled-i İlyas k
Veli birâder-i o m
Musa Dede veled-i Hacı Pir 
Ali veled-i Balı o ç
Şaban veled-i o m
Hamza veled-i Musa dede k
Nebi birâder-i o k
Osman birâder-i diğer m
Bustan birâder-i İnsan m
Mahmud veled-i Ahmed nim
Ali veled-i o m
Yahşı veled-i Ahmed nim
Mustafa veled-i Mehmed nim
Hüseyin veled-i o m
İlyas veled-i Ramazan nim
Seferşah veled-i o k
Yusuf veled-i o m
Nasuh birâder-i o m
Veli veled-i İlyas k
Hızır veled-i o m
Abdurrahman veled-i Hasan k
Hüseyin veled-i o m
Hasan birâder-i o m
İbrahim veled-i Hasan k
Ahmed veled-i o m
Mehmed veled-i Hasan nim
Karaca birâder-i o nim
Mehmed veled-i Mustafa nim
Ali veled-i o m
Resul veled-i Mustafa nim
Durmuş veled-i o m
Mustafa veled-i İbrahim m
İbrahim veled-i Eymirze Nim
Hasan veled-i o m
Hızır birâder-i o m
Ali veled-i Eymirze k
Memice veled-i Hamza nim
Balı veled-i o m
Nebi veled-i Hamza nim
Mustafa birâder-i o m
Veli birâder-i diğer m
Ali birâder-i diğer m
Yusuf birâder-i insan m
Ali veled-i Satı nim
Memi birâder-i o m
Mahmud birâder-i diğer m
Yusuf birâder-i İnsan m

(76A)
Nebi veled-i Ali nim
Nurullah veled-i o m
Ali veled-i Mustafa nim
Süleyman birâder-i o m
Veli veled-i Durmuş nim
Sefer birâder-i o m
Nebi birâder-i diğer m
Hasan birâder-i diğer m
İbrahim birâder-i İnsan m
Armağan veled-i Mehmed nim
Ali birâder-i o m
Veli birâder-i diğer m
Koruk veled-i Ali Bayramlu nim
Durmuş veled-i o k
Ramazan birâder-i o m
Ahmed veled-i Mehmed nim
Hasan birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
Ali veled-i Hızır pir 
Hüseyin veled-i o k
Ahmed veled-i Hacı Bayram k
Yusuf veled-i o m
Hasan mu’tak-ı İlyas k
Memi mu’tak-ı Hacı Musa k
Mehmed veled-i Bahşayış k
İlyas veled-i o m
Durmuş birâder-i o m
Hamza veled-i Bahşayış k
Nasuh veled-i Ahmed k
Hasan veled-i o m
Nurullah veled-i Ahmed k
Mustafa birâder-i o m
Hamza birâder-i diğer m
Satı veled-i Hamza m
Halil veled-i Hızır k
Yunus veled-i o m
Pirî veled-i Dursun k
Hüseyin birâder-i o m
Mustafa veled-i İbrahim k
Receb veled-i o m
Bedir veled-i Hamza m
Nebi veled-i Tur Hoca k
Ahmed veled-i o m
Mahmud birâder-i o m
Tur Hoca birâder-i diğer m
Mustafa veled-i Tur Hoca k
Durmuş veled-i o m
Hasan veled-i Yusuf k
İbrahim veled-i o m
Numan veled-i Yusuf k
Yusuf veled-i Veli k
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Ali veled-i o m
Halil veled-i Hacı İbrahim m
Sadık veled-i Yahşi k
Nebi veled-i o m
Hızır veled-i İskender k
İlyas veled-i o m.
Turgud birâder-i o m
Ali İskender veled-i k
Hamza veled-i Hacı Bayram k
İbrahim veled-i o m
Hasan birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
Veli veled-i Mehmed k
Turgud veled-i Dursun k
Mehmed veled-i o m
Hasan veled-i Dursun k
Bustan veled-i Yusuf m
Dursun veled-i Hacı Mustafa k
Ali birâder-i o m
Ali veled-i Tur Ali k
Hızır veled-i o m
İbrahim veled-i Tur Ali m
Ahmed veled-i Mehmed k
Ramazan veled-i o m
Veli birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Cafer veled-i Üveys k
Hamza veled-i o m
Halil veled-i Ali m
Ahmed veled-i Mehmed nim
Hasan birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m

Hâsıl 
Çift 4 resm 132
Nim 18 resm 297
Bennak 36 resm 432
Mücerred 75 resm 450
Öşr-i hınta mudd 6 öşr 1440
Öşr-i şa›ir mudd 5 öşr 700
Öşr-i erzen keyl 10 öşr 70
Öşr-i burçak mudd 1 öşr 140
Öşr-i penbe kıyye 30 öşr 120
Öşr-i sisam keyl 1 öşr 12
Öşr-i bağât 1538
Öşr-i bostan 30

(76B)
Öşr-i piyaz ve tohum-ı piyaz 150
Resm-i kesük 20
Resm-i zemin 582
Resm-i keyl 1000

Asiyâb 2 bâb fi sene 60
Resm-i ağnam 50
Bâd-ı hevâ ve cürm ü cinayet ve resm-i arûsi-
yye ve deştbani ve tapu-i zemin yekun 7373

Koru-i Karaca Dağ tâbi’-i Marmara vakf-ı 
Mevlana Hayreddin el-merhûm hâsıl-ı hubûbât 
ve bağât ve resm-i duhan ve gayruhu 3000

Kazâ-i Marmarada Korkud Baba zaviyesinde 
ayende ve revendeye hizmet etmek üzere 
yevmî bir akçe ile ber-vech-i meşihat Davud 
Dede berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i 
berât sene 974

İbrahim veled-i Cafer k
Yusuf veled-i Rüstem ehl-i berât
Nasuh veled-i o m
Davud veled-i Rüstem şeyh-i zaviye-i mezbûre 
ba-berât
Mehmed veled-i o m
Tur Balı veled-i Rüstem k
Ramazan birâder-i o k
Süleyman veled-i Kurdca k
Kerim birâder-i o m
Bayramlu veled-i Rüstem k
Osman veled-i o m
Halil birâder-i o m
Yunus veled-i İsa k
Hamza birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Can Balı veled-i Şahbaz k
Abdullah birâder-i o m
Arslan birâder-i diğer m
Çavdır veled-i Ali k
Ramazan veled-i o k
Ali veled-i Şahkulu k
Hüseyin birâder-i o m
Yunus veled-i Hamza k
Hacı Bayram veled-i Receb m
Hasan veled-i İlyas k
Süleyman veled-i o m
Mustafa veled-i İlyas k
Hasan veled-i Ahmed m
Turgud veled-i Gaybi k
Durmuş veled-i o m
Hızır veled-i Hamza sipahizâde 
Hâsıl fi sene 300

Kazâ-i Marmara tevâbi’inden karye-i Ce-
cede vâki olan Palas Dede zaviyesine berât-ı 
pâdişâhîyle şeyh olanlar ayende ve revendeye 
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hizmet etmek üzere mutasarrıflardır

Nasuh veled-i İskender ç
Musa mu’tak-i o k
Hasan veled-i Ali ç
Emrullah birâder-i o â›mâ
Ahmed veled-i İnebegi nim
Seydi Ahmed veled-i Beg Timur m
Yekun ani’l-galle ve hubûbât ve resm-i reâyâ 
ve kışlak ve yurt ve gayruhu 500

(77A) 
188. Evkâf-ı Karye-i Kuzu tâbi’-i Marmara
Vakf-ı Hasan bin Hamza 500 hâsıl 75 imam yıl-
da bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Pirî Çelebi ibn-i Seydi Beg 2000 hâsıl 300 
imam yılda üç defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Halil Dede 600 hâsıl 90 imam yılda bir 
kerre hatm-i Kelâmullah ede
Vakf-ı Yahşi veled-i Ali 500 hâsıl 75 imam yılda 
bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Cemile hatun 1000 hâsıl 150 yılda iki 
hatm-i Kelâmullah okuya

Vakf-ı Fatıma hatun 1000 hâsıl 150 mülk mesci-
dinin imamı hizmeti içün meşrutdur

Vakf-ı Yusuf Kasab 700 hâsıl 110 mezkûrun mes-
cidinin imamına meşrutdur
 
Vakf sâhibi na-malûm berây-ı meremmât-i 
mescid 650 hâsıl 52,5
 
Vakf-ı Sele hatun 500 rıbhına imam yılda bir 
kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Durdu hatun 100 hâsıl 15 berây-ı şem’-i 
mescid

Vakf-ı Tuti hatun 500 hâsıl 75 bayramda ve 
namazda taâm içün harc oluna

Vakf-ı Güdük Hızır 300 hâsıl 45 berây-ı pınar-ı 
hod

Vakf-ı Yusuf Kassab 150 hâsıl 22,5 berây-ı mer-
emmet ve hasır-ı mescid-i hod

Vakf-ı İsmail 1000 hâsıl 150 berây-ı musluk der 

tarik-i âmm

Vakf-ı Erdoğdu 150 hâsıl 22,5 mülk mescidinin 
çerağına sarf olan 

Vakf-ı Sinan Sofu 250 hâsıl 37,5 kürek mescidinin 
hasır ve meremmâtına sarf ola

Vakf-ı Kara Halil 500 hâsıl 75 berây-ı merem-
mât-i çeşme
 
Vakf-ı Mahi hatun 400 hâsıl 60 berây-ı merem-
mât-i çeşme

189. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât Berây-ı Avârız-ı 
Karye-i Kuzu 
Vakf-ı Halil Dede 2000 hâsıl 300

Vakf-ı Tura Paşa 2000 hâsıl 300

Vakf-ı Bazarlu veled-i Okçu Hamza 2000 hâsıl 
300
 
Vakf-ı Yahşi veled-i Ali 1800 hâsıl 270

Vakf-ı Şahkulu 300

Vakf sâhibi na-malûm 600

Vakf-ı Aişe hatun 700

Vakf-ı Toycu hatun 600

(77B)
Nefs-i Marmarada Mevlana Hayreddin 
bağlarının haracı ki yılda yüz elli akçe yazar 
sâbıkâ avf olunub eline ahkâm-ı şerife vermişler 
ve merhûm Sultan Süleyman han tâbe serâhu 
dahi tecdîd edüb nişan-ı hümâyûn sadaka ey-
lemişler fi sene 929

Kazâ-i Marmara tevâbiinden Fitillü mezra’sı de-
mekle maruf vakıf mezra’ya Hacı Hüseyin nam 
kimesne mutasarrıf imiş ber muceb-i defter-i 
atik Hâsıl 100

Kazâ-i Marmarada karye-i Seğirdim kurbünde 
Seğirdim Baba zaviyesine ber vech-i tahmin 
yevmî bir akçe ile bir ber-vech-i meşihat Yusuf 
Fakih nam kimesne berât-ı pâdişâhîyle mu-
tasarrıfdır tarih-i berât sene 974
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Kazâ-i Marmara tevâbiinden Gülnos nahiyyesinde Şahin Beg zaviyesine ber vech-i meşihat 
Hayreddin nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 360

Kazâ-i Marmarada Seldirik nam karyede Saruhanoğlu İshak Çelebi bir çiftlik yeri Ahi Ali’ye vakf 
idub el-haletü hazihi evlâdından Cafer ve Ahmed ve Mehmed nam kimesne mutasarrıflardır deyu 
mukayyed der defter-i atik halâ evlâdı munkatı olub İsa Derviş nam kimesne berât-ı hümâyûn ile 
mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 100

Kazâ-i Marmarada Seldirik nam karyede olan Hızır derviş zaviyesinin meşihatına yevmî bir akçe ile 
Ramazan nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Kazâ-i Marmarada Saruhanoğlu İshak Çelebi Mahmud Danişmendde vakf etdugi çiftliği evlâdından 
Ahmed ve Ali nam biraderler berât-ı pâdişâhîyle vakf-ı evlâdlık üzere mutasarrıflardır ve ellerinde 
selâtîn-i maziyyeden nişan-ı şerifleri vardır deyu mukayyed der defter-i atik halâ Mehmed nam 
kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 100

(78A) 
Kazâ-i Marmarada Kanlıcı çiftliği demekle maruf vakf çiftliğine berât-ı hümâyûn ile Hasan nam 
kimesne yevmî bir akçe ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975 hâsıl 120

Kazâ-i Marmarada Sakka Hacı yeri demekle maruf bir pare yeri Saruhanoğlu vakf eylemiş nefs-i 
Marmarada İç Hisar kalesinde imam olan Mansur Fakih tasarruf edermiş ber muceb-i defter-i atik 
hâsıl 50 

(78B)
190. Evkâf-ı Kazâ-i Kayacık der Livâ-i Saruhan
Nefs-i Kayacıkda merhûm Sultan Murad han tâbe serahu câmiine hatib olan Hamza Fakih karye-i 
Haydar kurbünde Şuayb Çiftliği demekle maruf vakf çiftliğine ve Kayacık kurbünde Rüstem Çiftliği 
demekle maruf vakıf mezra’ya yevmî nim akçe üzere sene dokuz yüz yetmiş altı tarihiyle muvarrah 
berât-ı şerifle mutasarrıf iken mezbûr şuayb çiftliği Şeyh İnebegine ba’dehu evlâdına meşrutdur 
mezbûr Hamza Fakih bî-vech tasarruf eder deyu Ali Dede nam kimesne der-i devletden emr-i şerif 
getürüb teftiş olundukda tarafeynin ellerinde mukarrernâmeleri olub Gördüs ve Kayacık kadıları arz 
eylemeğin der-i devletde olan deftere müracaat olundukda Şeyh İnebegi evlâdına meşrut bulun-
mağın evlâd-ı mezbûrdan mezkûr Ali Dede ve Hızır ve Hayran nam kimesnelerin ellerinde mukarrer 
dutub berât-ı hümâyûn verilmiş tarih-i berât sene 977 hâsıl 360

Kazâ-i Kayacıkda karye-i Derede mezra’-i Şeyh İnebegi demekle maruf çiftliği sâbıka Budak Paşa 
oğlu İdris Okçu Viranı Çiftliği Ayder Dağı yamağı ile Vahid Oğlu Çiftliğin Şeyh İnebegine vakf edüb 
selâtîn-i maziyye nişan-ı şerifleriyle mutasarrıflar olub mezbûrun evlâdından derviş Aşık Oğlu Şahkulu 
berâtla mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ evlâdiyyet üzere şeyh olan Ali dede ve 
Hayran yevmî nim akçe üzere berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 150

Zikr olan İnebegi Çiftliğinden hisseye evlâddan Seydi ve Derviş ve Ali ve Mehmed nam kimesneler 
berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974

Ve evlâddan Hasan dede ve evlâddan Pir Ahmed ve Yusuf ve Ramazan Derviş ve Sadık dede ve 
Şaban dede nam kimesneler dahi mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974

Cemâat-i zaviyedarân-ı Şeyh İnebegi 
Ali Dede veled-i Nasuh ehl-i berât
Zeynelabidin veled-i o
Nasuh birâder-i o 
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İne Begi birâder-i diğer
Hayran Dede veled-i Nasuh ehl-i berât
Hasan veled-i o
Yusuf veled-i Şahkulu dede

(79A)
Hasan veled-i o
Hüseyin birâder-i o 
Hasan veled-i Seydi
Kalender veled-i o
Seydi veled-i Hüseyin
Derviş birâder-i o
Ali birâder-i o 
Mehmed birâder-i diğer
Sadık veled-i Yol Kulu
Şaban birâder-i o 
Keyvan mu’tak-ı Ali dede
Ahmed veled-i o

Kazâ-i Kayacıkda karye-i Seyfi Baba kurbünde Kilisecik demekle maruf çiftliği Saruhanoğlu İdris 
Menteşe Dedeye vakf edüb mezkûr dervişin neslinden Süleyman nam ber tarik-i vakfiyyet zikr olan 
çiftliğe mutasarrıf iken alınub Ramazan nam kimesneye sadaka olunmuş deyu mukayyed der deft-
er-i atik halâ Menteşe dede evlâdından Şahkulu oğlu Mahmud dede yevmî bir akçe üzere berât-ı 
pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 976 hâsıl 360

Ve zaviye-i Seyfi Babaya Ali dede ber vech-i meşihat berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 974

Mezra’-i Kızılcık Kayacık Subaşısına yılda kırk mukataa verir mülkdür

Mezra’-i mezkûreyi mülkiyyet üzere İnesi Oğlu Bayezid tasarruf idüb sonra mensuh olmuş merhûm 
Sultan Murad han ve Sultan Mehmed han mukarrernâmeler verüb Sultan Bayezid dahi mukarrer 
edüb hükm-i şerif vermiş ki öşr ve rüsûm vermeyub subaşısına yılda kırk akçe kesim verüb malikane 
mutasarrıf ola Hisarbegizâde defterinde dahi mesturdur ve Sultan Selim han tâbe serahu dahi mu-
karrernâme verüb mezkûr Bayezidin varisleri Hacı ve Ali ve Veli ve Cafer ve Nasuh ve Mustafa mu-
tasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ evlâdiyyet üzere evlâddan Ali ve Bayezid ve Balı 
ve Mehmed ve Armağan nam kimesneler ber vech-i mülkiyyet mutasarrıflar olub sene hamse ve 
sebin ve tisamie tarihiyle muvarrah mülknâmeleri vardır 

Mustafa veled-i Hamza k
Mehmed veled-i o m
Ahmed birâder-i o m
Kulfal veled-i Hamza k
Hâsıl fi sene 548

Kazâ-i Kayacıkda Nasıreddin Baba bina etdügi zaviyeye ber vech-i meşihat yevmî bir akçe ile 
evlâddan Mehmed nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl an-
evkâf-ı zaviye-i mezbûre 720
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(80B)
191. EVKÂF-I KAZÂ-İ GÖRDÜS DER LİVÂ-İ SARUHAN

Vakf-ı Hacı Yahşi Çelebi ibn-i Hacı Bayram berây-ı câmi’-i hod der nefs-i Gördüs 
İcâre-i mal 123.000 hâsıl an-i’l-murâbaha beher 10 fi 11,5 fi sene 18450
 
Minhâ
be-cihet-i hatib fi sene 360 
be-cihet-i imam fi sene 720 
be-cihet-i müezzin ve muarrif fi sene 540 muarriflik müezzine meşrut 
be-cihet-i müezzin-i âher fi sene 180 
be-cihet-i kayyım fi sene 360 
be-cihet-i hüffaz fi yevmi’l-Cuma 3 nefer beher nefer fi 50 fi sene 150 
be-cihet-i ser mahfil fi sene 100 
be-cihet-i eczahanân beher yevm fi 1 nefer 4 fi sene 1740

Câmi’ imamı tilâvet itdugi cüz’ü maa tilâvet edüb ale’s-sabah tilâvet edeler ve zikr olan cüz’le-
rin tilâveti birisinin Hacı Bayram Mescidi imamına ve birisini Bazar Mescidi imamına ve birisini Pir 
Mehmed Çelebi imamına ve birisini dahi şehirde efdal ve aslâh kim ise ol tilâvet ede deyu şart ey-
lemiş ve yevmî bir cüz’ tilâveti içün fi sene 720

ve câmi’-i şerifde vaz’ olunan kürside ba’de-z-zuhr aşır tilâvet ede aşırhâna fi sene 200
 
ve câmi’-i şerifde dört kimesne ba’de’l-vird yevmî biner aded tevhid edüb sevabını vakıfın ruhu 
içün hibe edeler tevhidhanân 6 nefer beher nefer fi 180 fi sene 1080
 
ve her Cuma gün ba’de’l-Cuma tevhid başlayan kimesne fi sene 5 ibtida eden müsebbih başına 
cümleden elli akçe ziyade verile deyu şart olunmuş fi sene 50 
ve câmi’-i mezkurda iki yerde şem’ yanmak içün fi sene 80
 
ve kandil yağı içün fi sene 40
be-cihet-i tamir fi sene 40 
be-cihet-i hasır mükerrer fi sene 50 
be-cihet-i muallim-i mekteb fi civar-ı câmi’ fi sene 540 
be-cihet-i hasır-i mekteb-i mezbur fi sene 10 
be-cihet-i mevlüdhân fi mâh-i Rebiülevvel fi sene 20 
be-cihet-i taâm-ı mevlüd fi sene 130 
be-cihet-i taâm fi nısf-ı Şaban ve aşûre ve ıydeyn 200 

Vakf-ı âher 500

be-cihet-i hasır fi sene 50 
be-cihet-i tevliyet an-meblağ-ı mezbur 25 

Vakf-ı sâhibü’l-hayr 300
Minhâ 
berây-ı termim-i câmi’ 30 
berây-ı tevliyet 15 
be-cihet-i mescid-i Bazar bâni-i mescid Hacı Yahşi Çelebi el-mezbur 
be-cihet-i imam fi sene 540 yevmî bir cüz’ tilâvet ede 
be-cihet-i müezzin fi sene 350 
be-cihet-i kayyım fi sene 50 
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be-cihet-i tamir ve hasır ve şem’ fi sene 70 
be-cihet-i mescid-i mezbur der karye-i Umurhanlu 
cihet-i imamet yılda bir hatm-i Kelâmullah etmek şartıyla fi sene 400 
cihet-i te’zin kayyımlık hizmetde etmek üzere fi sene 150 
be-cihet-i tamir ve hasır ve şem’ fi sene 50 bir yerde çerağ yana 

(81A)
be-cihet-i mescid-i Hacı Yahşi Çelebi el-mezbur der karye-i Kuşlu
be-cihet-i imamet maa handan-ı hatm fi sene 350
be-cihet-i te’zin maa hizmet-i kayyım fi sene 100
be-cihet-i şem’ ve hasır ve tamir fi sene 50
be-cihet-i avârız-ı fukarâ-i şehr-i Gördüs fi sene 800 avârız olmadığı zamanda mücerred vakıfın eda-i 
rikâbı içün fukaraya sarf oluna
be-cihet-i kâtib-i vakf-ı mezbur fi sene 360
be-cihet-i tevliyet fi sene 6840 tevliyet-i aslâh-ı evlâd şart olunmuş batnen ba’de batnin feran ba’de 
aslin
cihet-i hitâbet fi sene 480
cihet-i nezâret fi sene 360
be-cihet-i müezzin Hacı Bayram valid-i vakıf-ı mezbur fi sene 200
Vakf-ı Hacı Yahşi el-mezbur 19700

vâkıf-ı mezburun evlâdından Seydi Çelebi ruhuiçün yevmî bir cüz’ tilâvet oluna fi sene 360

vâkıf-ı mezburun evlâdından diğer oğlu İsa Çelebi ruhuiçün yevmî bir cüz’ tilâvet oluna fi sene 360
 
vâkıf-ı mezburun diğer oğlu Nasrullah Çelebi ruhiçün yevmî bir cüz’ tilâvet oluna fi sene 360

ve Kamer hatun ve Safiye hatun ve veren hatun ve Gülruh hatun ruhlariçün birer cüz’ tilâvet fi sene 
1440

ve Ayni ve Gülizar hatun ruhlari içün tilâvet birer hatm-i Kelâmullah tilâvet oluna beher hatm fi 75 fi 
sene 150

ve vakıf-ı mezburun kızı Şehri hatun ruhu içün yevmî bir cüz’ tilâvet olunmak içün iki bin beş yüz akçe 
vakf eylemiş hâsıl fi sene 250

Vakf-ı Hacı Yahşi el-mezbur 3000 murâbahadan hâsıl olan köprünün meremmâtına sarf oluna

Vakf-ı Mehmed Çelebi İbn-i Hacı Yahşi Çelebi der nefs-i Gördüs
 
be-cihet-i mescid-i Çınkırağlı der nefs-i Gördüs 12000 hâsıl an-i’l-murâbaha 1080
Minhâ
be-cihet-i imam-ı mescid-i mezbur fi yevm 3 yevmî iki cüz’ tilâvet itmek şartıyla 
be-cihet-i müezzin fi yevm 1 
be-cihet-i kayyım fi sene 100 
be-cihet-i şem’ fi sene 30 
be-cihet-i mütevelli fi yevm 1 
be-cihet-i avârız-ı fukarâ-i Gördüs 10000 onu on bir muamelede hâsıl olanın sülüsü mütevelliye 
sülüsânı avârızına verile deyu şart olunmuş 
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(81B)
Vakf-ı mescid-i Hacı Bayram der-mahalle-i Taş der nefs-i Gördüs

Vakf-ı Hacı Bayram el-mezbûr 10000 

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 8000 hâsıl ani’l-murâbaha 1800
 
minhâ 
cihet-i imamet fi yevm 2 yevmî 2 cüz’ tilâvet ede deyu şart olunmuş 
cihet-i müezzin fi sene 400 
cihet-i tevliyet fi yevm 1 
be-cihet-i şem’ ve hasır ve rakabe 320 

Vakf-ı Paşa hatun zevce-i Hacı Bayram el-mezbûr hâsıl 200 iki günde bir cüz’ tilâvet oluna

Vakf-ı Salih bin Ahmed 1000 hâsıl 100 yılda bir hatm-i Kelâmullah tilâvet oluna
Vakf-ı Zeyneddin bin Hamza 1000 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ola

Vakf-ı Bayram 400 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah oluna

Vakf-ı Hacı Bayram berây-ı tamir-i çeşme-i hod 1000
 
Vakf-ı Gülruh hatun 1000 hâsıl 150 yüz akçesi müezzine elli akçesi mütevelliye

Vakf-ı Sâhibü’l-hayrât 3100 mukaddemâ zikr olunan 10000 ve 8000 akçeye ilhak edüb cümleden 
imama her mah 150 akçe verilüb sene ahirinde ki ayda seksen akçe verirlermiş

Vakf-ı mescid-i Fenarî-zade der-nefs-i Gördüs 

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 8300 hâsıl ani’l-murâbaha 1245
 
minhâ 
be-cihet-i hatm-i Kelâmullah fi sene 12 hatm fi sene 710 
be-cihet-i şem’-i mescid 100 
be-cihet-i hasır 20 
be-cihet-i mütevelli 425

Vakf-ı Kuyu-i Kavak 200 hâsıl 20 

Vakf-ı Odulca berây-ı keşiden-i âb fi yevm-i Bazar 300 hâsıl 30 

Vakf-ı Hacı Nasuh bin Aziz 200 hâsıl 20 berây-ı pınar-I Sıra-saz 

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 3190 hâsıl 478 berây-ı termim-i çeşme bâni Hoca maa ücret-i mütevelli harc-
dan ziyade kalan asla dahil ola deyu şart olunmuş

Vakf-ı mescid-i mahalle-i Kurnaz der-nefs-i Gördüs bâni-i mescid mezbûr Hacı Mehmed asiyâb 
der-karye-i Recebler 2 bâb harab mezkûr asiyâblara Hacı Mehmed vefatından sonra aslâh evlâd 
mütevelli deyu şart olunmuş fi yevm 1

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 9700 hâsıl 970 be-cihet-i imam
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Vakf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı müezzin 2350 hâsıl 235

Vakf-ı Kurdum bin Hacı Hızır 4000 rıbhına günde bir cüz’ tilâvet oluna

Vakf-ı Selver hatun 4000 hâsıl 400 günde bir cüz’ tilâvet oluna
 
Vakf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’-i mescid 1000 hâsıl 100

Vakf-ı Kurd el-mezbûr def’a 4000 rıbhına günde bir cüz’ tilâvet oluna

Vakf-ı Paşa hatun 1500 hâsıl 150 yılda iki kerre hatm tilâvet oluna

(82 A)
Vakf-ı Seydi Ali bin Mehmed berây-ı câmi’-i hoviş der-karye-i Hamid 
asl-ı mal 5000 hâsıl ani’l-murâbaha 750
minhâ 
be-cihet-i hitabet fi sene 180 
be-cihet-i müezzin fi sene 180 
be-cihet-i kayyım fi sene 180 
be-cihet-i tevliyet fi sene 180

Kazâ-i Gördüse tabi karye-i çiftlik kurbünde Cüneyd Çiftliği demekle maruf vakf çiftliğe Mehmed 
nam yevmî bir akçe cihet üzere tasarruf ederimiş hâsıl 360

Nefs-i Gördüsde vâki olan Bayramlu Baba zaviyesine şeyh olmak üzere yevmî bir akçe cihet üzere 
Muvaşşi Derviş nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıf imiş

Kazâ-i Gördüse tâbi karye-i Evciler kurbünde Süleyman Seydi Çiftliği demekle maruf çiftliğe ve Kut-
luca Değirmeni demekle maruf değirmene vakf-ı evlâdlık üzere Hasan bin Seydi Ahmed ve Rüstem 
bin Gök Ali berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ evlâddan Veli ve 
Süleyman ve Hüseyin veled-i Hasan berât-ı padişahî ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 975 Hasan 
veled-i veli

Kazâ-i Gördüsde Bayat Hatun Çiftliği demekle maruf çiftliğe yevmî bir akçe ile Nasuh nam kimesne 
tasarruf edermiş hâlâ çiftlik-i mezbûr karye-i Bayat mescidinde imam olanlara meşrutdur deyu mes-
cid-i mezbûra imam olan Hızır Fakih berât-ı padişâhî ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 977 hâsıl 50

Karye-i Bayat tevâbi’inde Ahi Teslim Çiftliği demekle maruf vakıf mezra’ya berât-ı hümâyûn ile 
Mehmed nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Kazâ-i Gördüsde Gebelüce nam vakıf mezra’ya yevmî bir akçe cihetle Sasa Fakih nam kimesne 
tasarruf edermiş hâsıl 360

(82B)
Kazâ-i Gördüsde Uğuldak Deresinde Şaban Fakih’in bir çiftlik yeri ma-takaddemden vakıf imiş mez-
kûr Şaban Fakihin üç kızı selâtîn-i maziyye nişan-ı hümâyûnları ile vakfiyyet üzere tasarruf ederler imiş 
sonra zikr olan kızların ikisi dahi fevt olub Elvanisi nam bir kızı tasarruf ederken evkâf mübeddel ve 
müteğayyir olacak mezkûr çiftlik dahi tımara verilmiş şimdiki halde mezkûr Elvanisi kendü ihtiyariyle 
Şaban nam sulbî oğluna tefviz etduğin Mevlana Gördüs kadısı asitane-i murad-bahş kıbeline arz 
edüb mahall görülüb mezkûr Şabana verilmiş berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır deyu mukayyed 
der defter-i atik hâlâ evlâdiyyet üzere Ali Fakih ve Mahmud ve Kulu nam kimesneler ve Durdu ve 
Hadice ve Fatıma nam hatunlar berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 100
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Karye-i Uğuldakda Mehmed bin köse Bayezid bir mescid bina edüb cihet-i hademe Davud Dede 
Değirmeni demekle maruf değirmenin nısıf hâsılın vakf edüb ve andan gayrı iki bin akçe dahi vakf 
edüb ve karye-i mezbûrdan Bâki bin Ali dahi mescid-i mezbûra bin akçe vakf edüb zikr olan değir-
mene ve meblağ-ı mezbûr üç bin akçeye mezkûr Mehmed madem ki hayatdadır mütevelli ola ve 
ba’dehu evlâd-ı mütevelli ola deyu şart olunmuş hâsıl an-nakid 600 hâsıl an-asiyâb 400 yekûn 1000

Minhâ 
Cihet-i imamet fi yevm 1 
cihet-i müezzin fi yevm nim 
cihet-i tevliyet fi sene 200 
be-cihet-i hasır ve revgan fi sene 60 
be-cihet-i rakabe fi sene 200
Nefs-i Gördüsde Hacı Mustafa mescidine sâhibü’l-hayrât 6000 akçe vakf edüb muamele-i şer’iyye 
olunurmuş ve Hacı Mustafa bir asiyâb vakf eylemiş ki Butmas suyunda dâirdir ve nefs-i Gördüsde 
olan hammâm ki mezkûr Hacı Mustafanın dört bahş bir bahşı mülk-i mahzıdır vakf eylemişdir hâsıl 
an-nakd ve asiyâb ve hammâm 1810
 
minhâ 
cihet-i imam fi yevm 2 fi sene 720 
cihet-i müezzin fi yevm fi sene 360 
cihet-i mütevelli fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i nazır fi yevm 1 fi sene 360

Nefs-i Gördüsde merhûm Begce Beg veled-i Saruhan bir câmi’ bina edüb nefs-i Gördüsde bir ham-
mâm vakf edüb bozulub harab olub ba’dehu Muslihiddin nam kimesne ol harab olan hammâmın 
esbabıyla bir gayrı hammâm bina edüb cümle-i hâsıldan bir buçuk akçe câmi’-i mezkûra vakf 
edüb ehl-i vezâife teslim olunurmuş hâsıl 540
 
minhâ 
cihet-i hitâbet fi yevm nim 
cihet-i muarrif fi yevm nim 
cihet-i tevliyet fi yevm nim

(83A)
Karye-i Balıkluda vâki olan zaviyenin meşihati Şeyh Hasanın âba ve ecdâdı tasarrufunda olub sâbıkâ 
berât-ı padişahi ile mezbûr Şeyh Hasan mutasarrıf olub ayende ve revendeye hizmet eder imiş 
Mevlana Seydi ve İskenderzâde Defterlerinde kayd olunmamış ol-vakt Mevlana Nasuh Fakih berât-
la mutasarrıfdır deyu mukayyed der-defter-i atik hâlâ Bayram Fakih nam kimesne berât-ı padişahî 
ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 977

Seydi Ali veled-i Hasan k
Maden veled-i Hüseyin k
Hamza veled-i Mehmed k Ekinlü
Ali birâder-i o k
Ahmed birâder-i diğer k
Mustafa veled-i Hüseyin k
Carullah birâder-i o m
Osman veled-i Hacı m
Hızır veled-i Eymirşah k
Turbalı veled-i Bahşayış m
Karaca İbrahim veled-i Hasan k
Ahmed veled-i o k
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Mahmud birâder-i o m
Osman veled-i Hasan k
Hasan veled-i o m
Hüseyin birâder-i o m
Mehmed veled-i Osman k
Mustafa birâder-i o m
Bereket Arab mu’tak-ı Osman k
Ferraş mu’tak-ı diğer k
Hızır veled-i Musa k
Yunus veled-i o m
Emrullah veled-i Musa k
Muharrem veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Mustafa veled-i Musa k
Mustafa veled-i Mehmed m
Bayram Fakih veled-i Ali ehl-i berât
Ali veled-i o m
Veli birâder-i o m

Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve resm-i bennak ve mücerred ve resm-i zemin ve gayruhu 674

Kazâ-i Gördüse tâbi karye-i Milas kurbünde Şeyh Hızır Oğlu Şeyh Mustafa vakfı demekle maruf olan 
mezra’yı evlâdına vakf edüb mezbûrun evlâdından Sevle Derviş berâtıyla mutasarrıfdır deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâlâ mezbûr Sevle Beg Oğlu Bahşayış oğullarından Mustafa ve Veli ve 
Mazlum mezbûr çiftliğe berât-i şahî ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 100
Kazâ-i Gördüse tâbi karye-i Eminlerde Bahşı ve Karaca ve Hasan nam kimesneler Güncü Emre nam 
Şeyh oğulları olub Güncü Çiftliği demekle maruf vakıf çiftliğe berât-ı pâdişâhîyle ber-vech-i işti-
rak mutasarrıflarmış hâlâ evlâddan veled-i Hasan berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır ve hisse-i âhere 
Mehmed bin Karaca mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 ve hisse-i âhere Ahmed Fakih mutasarrıfdır 
tarih-i berât sene 976 hâsıl 720

Çiftlik der-karye-i Bayat Budak Paşadan oğlu Begce Begden Gördüsde Ahi Mehmede vakıf imiş 
şimdi mezbûr çiftlikler hududlarıyla Ahi Mehmed tekyesine vakıfdır ve mezkûr tekye gayet ile müsa-
firhâne ve müstehak sadaka imiş mezbûr çiftlik mezkûr tekyeye sarf olunurmuş sonra nısfı bağ olmuş 
ve tekye dahi harab olub mezraiyyet üzere berât ile Muhyiddin ve karındaşı Edhem mutasarrıflardır 
deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl maa resm-i yurt ve duhan 

(83B)
Kazâ-i Gördüse tâbi karye-i Depecikde Mustafa Fakih ibn-i Sinan Fakih karye-i mezbûrede bina olan 
mescide bir bağ vakf edüb karındaşı Veliyi mütevelli nasb edüb ve Emrullah nam kimesneyi nazır 
tayin edüb vakfiye-i şeriyye vermiş hâsıl 100

Kazâ-i Gördüse tâbi karye-i Danişmendlüde Karaca Çiftliği demekle maruf çiftliğe Ahmed Fakih ve 
İlyas ve Lutfi veled-i Ebubekir ve Hasan ve Hüseyin veledân-ı Süleyman berât-ı padişahî ile mutasar-
rıflardır hâsıl 360

Kazâ-i Gördüse tâbi’ Görke nam karye kurbünde Üç Ağaç nam vakıf mezra’ya yevmî bir akçe ile Mus-
tafa nam kimesne ber-vech-i vakfiyyet berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 360

Karye-i Evciler kurbünde Süleyman Seydi Çiftliği demekle maruf çiftlik ve Kutluca Değirmeni deme-
kle maruf değirmene vakf-ı evlâdlık üzere evlâddan Veli veled-i Süleyman ve Hüseyin veled-i Hasan 
berât-ı padişahî ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 975 Hasan veled-i Veli
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Mezra’-i Hatun tâbi’-i mezbûr karye-i mezkûre-
de Hatun Mülkü demekle maruf çiftlik karye-i 
mezkûrede Nu’man Seydi zaviyesine vakıf olub 
oğlu Ali Seydi mutasarrıf olduğu defterde dahi 
kayd olunmuş sonra mensuh olub tımara verilm-
iş el-hâletü hazihi ber-muceb-i berât-ı hümâyûn 
Ali Seydi oğlu Aziz Seydi ayende ve revende 
hizmet etmek üzere mutasarrıfdır İskenderzâde 
defterinde dahi masturdur ve elân berât-ı 
hümâyûn ile Derviş Kemal ve Muin Seydi mu-
tasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik 
hâlâ yevmî bir akçe ile şeyh olmak üzere İne 
Hoca fakih berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tar-
ih-i berât sene 975

Ensâb 
İne Hoca Fakih veled-i Bahşayış şerifzâde ve za-
viyedâr-ı mezbûre ba-berât
Hüdayi veled-i o
Abdullah birâder-i o 
Ahmed birâder-i diğer
Hüseyin veled-i Bahşayış şerifzâde ve zaviyedâr-ı 
mezbûre ba-berât
Derviş veled-i o
Kurd Ali veled-i Hasan
Cankulu birâder-i o 
Cihan birâder-i diğer
Minnet bin Bahşayış veled-i Receb
Cafer veled-i Muin Seydi
İbn-i Bamin veled-i o
Korkud birâder-i o 
Yaman dede birâder-i diğer
Alemşah veled-i o mu’tak-ı Seydi
Bektaş veled-i Seyfe dede
Eymirşah veled-i o
Sefer birâder-i o 
Divan birâder-i diğer
Emir Seydi veled-i Seyfe dede
İslam veled-i o

(84A)
Arslan birâder-i o

Reâyâ
Balı veled-i Kulfal k
Mehmed veled-i Bedir k
Veli birâder-i o m
Hayran veled-i Seydi k
Lutfi veled-i o m
Bayram veled-i Seydi k
Selman birâder-i o m
Seydi Ali veled-i İlyas k
Sefer veled-i o m

Veli birâder-i Seydi Ali k
TurBalı birâder-i o k
Maden birâder-i diğer m
Hüseyin veled-i Hamza k
Turahan veled-i Durmuş k
Emre veled-i Hızır k
Hasan veled-i Balı k
Turahan veled-i o m
Ali birâder-i o m
Turbalı veled-i Nasuh k
Turhoca birâder-i o m
Yusuf birâder-i diğer m
Hasan veled-i Mustafa k
Ali veled-i o m
Yusuf birâder-i o m
Hacı veled-i İnehan k
Hasan veled-i İlyas k
Hüseyin birâder-i o k
Hamza birâder-i diğer k
Tur Balı birâder-i diğer k
Yusuf birâder-i İnsan k
Halil veled-i Dursun k
Abdurrahman veled-i o m
İlyas veled-i Dursun k
Memi veled-i İbrahim m
Dumuş veled-i Aydın k
TurBalı birâder-i o m
Hızır veled-i dursun k
Musa veled-i o m
İsa birâder-i o m
Halil birâder-i diğer m
Mehmed veled-i Aydın k
Hacı veled-i o k
Hamza birâder-i o m
Ahmed birâder-i diğer m
Dursun veled-i Hüseyin k
Hasan birâder-i o m
Hacı Ali veled-i Yunus k
Mustafa veled-i o m
Hüseyin birâder-i o m
Hasan veled-i Veli k
Armağan birâder-i o m
Balı mu’tak-ı Hasan k
Ahmed veled-i Balı k
Abdi birâder-i o m
İne Kulu birâder-i diğer m
Pir Ahmed veled-i İsmail k
Mustafa birâder-i o k
Mehmed birâder-i diğer m
Halil veled-i İbrahim k
Bahşı veled-ı o m
Mehmed veled-i Hüseyin k
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Seydi Can veled-i Salih m
Musa veled-i Elvan k Ganem
Yusuf veled-i o m
Bayram birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m
Receb birâder-i İnsan m
Mustafa veled-i Elvan k
Derviş veled-i o m
Bahşı veled-i Elvan k
Ali veled-i o m
Muhammedî veled-i Elvan k
İsa Balı birâder-i o k
Durmuş veled-i o m
Turgud birâder-i o m
Cafer veled-i Elvan m
Hayran veled-i Arslan k
Osman veled-i o m
İbrahim veled-i Arslan k
Halil veled-i o m
Balı birâder-i o m
Yardım birâder-i Arslan m
Hüseyin veled-i Ali m
Hacı Muin veled-i Hamza k
Ramazan veled-i o k
İne Ali birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Turahan veled-i Seferşah k
Turali veled-i o m
Hızır veled-i Seferşah m
İlyas veled-i Veli k

(84B) 
Veli veled-i o m
Aydın veled-i o k
Sülmen birâder-i o k
Hızır veled-i o m

Hâsıl an-hubûbât ve bostan ve resm-i bennak 
ve mücerred ve resm-i ganem 600 

(85A) (boş)

(85B)
192. EVKÂF-I KAZÂ-İ DEMİRCİ DER LİVÂ-İ SARUHAN

193. Evkâf-ı Mahalle-i Câmi’-i Köhne der-nefs-i 
Demirci 
Nefs-i Demircide sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât 
Yakub bin Devlet Han zaddeallahü fi hayrâtihî 
vakafe li-mesâlihi’l-câmi’ el-hammâm ve’l-had-
ika ve’l-arz el-kâin Begni Ak Dere ve ileyna 
evvel-i hududihâ en-nehr ve’s-sâni mezra’-i Ebri 

ve mezra’-i Ali zahiba fi’s-suhûrü’l-masafevekka 
ilâ Sivri Kaya ve minhâ ilâ Yumru Kaya ve’s-sâlis 
ilâ mezrai’-i Süvari ve mezra’-i Fenari ve’r-râbi 
ile’l-müseyyel ilâ Ekizce Pınar ilâ en-nehri’l-mez-
kûr ve min zaleme ve beddele ve gayri fi-liyye 
lâneti’l-lahi ve’l-melâiketihi ve’n-nâs ecmâin 
zikr olan tafsil câmi’-i mezkûrun tarihi taşına mu-
kayyeddir fi’t-tarih-i âhir-i Muharrem sene 816 
deyu mukayyed der defter-i atik 

Hammâm der mahalle-i Hacı Tur begi fi yevm 6 
fi sene 2160

Mezra’-i Ebri ve mezra’-i Ali bazısı bağ olub ve 
bazısı ziraât olunurmuş hâsıl fi sene 1070
 
Asiyâb der-zemin-i mezbûr bir bâb 60 yekûn 3290
 
Minhâ 
cihet-i hitabet ve ser mahfil fi yevm 2 fi sene 720 
cihet -i imamet fi yevm 2 fi sene 720 
cihet-i müezzin fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i kayyım fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i muarrif fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i cüz’han fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i tesbihân fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i aşırhân fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i tevliyet fi yevm 5 fi sene 1800 
cihet-i nezaret fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i nâzır-ı diğer fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i sâib ve cüz’ fi yevm 2 fi sene 720

Vakf-ı Mehmed bin Hızır 1000 hâsıl 150 imam-ı 
câmi’-i mezbûr günde bir Yasin okuya

Vakf-ı Asıl hatun 500 hâsıl 75 müezzin Cuma 
gecesi Yasin okuya

Vakf-ı Mehmed bin Hızır 2000 hâsıl 300 berây-ı 
meremmât-ı çeşmeî iki ülük

Vakf-ı Mehmed bin Hızır 2000 hâsıl 300 berây-ı 
avârız-ı mahalle-i mezbûre

(86A) 
Vakf-ı Mahmud Derviş 400 hâsıl 60 berây-ı 
avârız-ı mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Cüllah Durmuş 600 hâsıl 90 berây-ı avârız-ı 
mahalle-i mezbûre
Vakf-ı Rabia hatun 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız-ı 
mahalle-i mezbûre
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194. Evkâf-ı Câmi’-i Cedid der Mahalle-i Yenice
Vakf-ı Mustafa bin Nasuh et-tacir et-tahunet el-marifeti bi-Renazen Değirmeni el-vakafe fi’l-vadi el-
maruf bi-Ak Dere hâsıl 720 be-cihet-i mütevelli

Vakf-ı Mustafa el-mezbûr 8000 hâsıl 800
 
minhâ 
be-cihet-i hatib fi yevm 1 
be-cihet-i cüzhân bi’l-eczâ alâ-vechi’l-mushaf fi yevm 1 
ve’l-hadika el-marufe bi-Renazen Bağçesi maa hums eşcâr el-cevz vâhid şecer-i emrud hâsıl 180 
be-cihet-i mütevelli 

Vakf-ı sâhibü’l-hayr an-bahâ-i bağ maa muameletihi 2000 hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 400 be-ci-
het-i imam ve hatib ve müezzin maa harc-ı hasır ve çerağ

Vakf-ı sâhibü’l-hayr 4000 hâsıl 400 
Ve mezbûr Muslihiddin şöyle şart eylemiş ki zikr olan akçeye kendüden sonra evlâdı mütevelli ola 
ba’dehu evlâd-ı evlâdı ola neslen ba’de neslin ve ba’de’l-inkırazuhu Demirciye kim kadı olursa her 
kimi dilerse nasb eyleye ve zikr olan tahun ve hadika vakf-ı evlâd olub âherden mütevelli olursa yıl-
da üçyüz akçe cihet ola deyu vakıfnâmesi vardır deyu mukayyed der defter-i atik yekûn an-murâ-
bahâ-i nükûd ve mahsul-i tahun ve hadika 2500

Minhâ 
cihet-i imam fi sene 150 
cihet-i müezzin fi sene 100 
cihet-i hatib fi yevm 1 fi sene 360 
cihet-i mütevelli fi sene 1000
An hâsıl-ı asiyâb ve hadika cihet-i imam-ı mahalle-i Kasım Fakih fi yevm nim fi sene 180

Vakf-ı Ali bin Demirci 2000 hâsıl 300 imam günde bir cüz’ tilâvet ede
 
Vakf-ı Aferinî Kasım 2000 hâsıl 300 imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Halil veledeş 800 rıbhına imam sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı Mehmed veled-i Muhtesib Cafer 600 rıbhına imam Cuma gecelerinde Kur’an okuya

Vakf-ı Receb bin Hacı Mustafa 2000 hâsıl 300 berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Balı bin Ali Fakih 700 rıbhı mahalle-i mezbûre avârızına verilür

Vakf-ı Süleyman bin Kara Subaşı 1000 rıbhı mahalle-i mezbûre avârızına verilür

(86B) 
195. Evkâf-ı Câmi’-i Cedid-i Hacı Hasan Bin Resul ve Muallimhâne ve Zaviye ve Matbah-ı Zaviye

be-cihet-i mütemekkinân-ı hücurât-ı zaviye der-nefs-i Demirci der-mahalle-i Hacı Sinan mezbûr Hacı 
Hasan kendü malından hasbeten li’l-lahi teâlâ ve taleben li-marzatihi yüz yirmi bin akçe ifraz ey-
leyüb zikr olan meblağ onda on bire muamele-i şeriyye verile amma şol şartla ki nefs-i Demirciden 
hâric kimesneye ve Sultan kuluna ve şahs-ı vâhide beş binden ziyade meblağ verilmeye ve rehn-i 
kavi verilmeye ve sicillât-ı kadıya kayd olunub sûret-i sicill olunub ve mezbûr câmii kurbünde olan 
tekye-i Meşayîhde ki mezbûr Hacı Hasan bina eylemişdir imam ve hatib ve müezzin ve şeyh olan 
kimesne nazır olalar anların marifetiyle verilüb sûret-i sicill ede dura ve yılda bir kerre mütevellinin 
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ve câbinin şeyh-i mezbûr muhasebesin ala deyu meşrutdur hâlâ mezbûr Hacı Hasanın oğlu Hacı 
Osman evkâf-ı mezbûreye yevmî altı akçe ile berât-ı padişâhî ile mütevellidir hâsıl an-murâbahâ-i 
meblağ-i mezbûr fi sene 12000 amma asıl meblağa mürûr-ı eyyâmla noksan gelirse ki şer’an mütev-
elliye tazmin gelmeye onda on bir buçuk hesabı üzere muameleye verilüb aslına yetişince yine 
evvelki hesab üzere muameleye verile deyu meşrutdur 

Ve bir asiyâb der-nehr-i Ak Dere ki Baş Değirmen demekle marufdur hâsıl fi sene 400 

ve asiyâb-ı dink ki der kurb-i karye-i Demirci Yahşı Dere Suyu demekle maruf suda dâir imiş hâlâ har-
ab olmağın bey’ olunmuş 

Ve hadika-i eşcâr-ı cevz ki altı adedi Tuzcuk Alanı demekle marufdur ve on dört adedi Ak Dere de-
mekle maruf vadide ve biri Kumral Bağçesindedir hâsıl fi sene 200

Ve üç pare bağ vakf eylemiş imiş harab olub arz-ı Begza olmağla sâhib-i tımar sipahiler şer’ ve ka-
nun ile bey’ eylemişler 

Ve dahi beş pare yer vakf eylemiş imiş şer’ ve kanuna muhalif olmağın sipahiler ahere bey’ ey-
lemişler

Nefs-i Demircide câmi’-i mezbûr kurbünde iki bâb dükkân fi sene 96
 ve Çağlak Başı demekle maruf yerde bir bâb dükkân fi sene 100 

asiyâb Aleyne mezrasındaki Ak Dere nehrinde devr eder Kethüda Değirmeni demekle meşhurdur 
harab olmağın yerini sâhib-i arz olan sipahi âhere bey’ eylemiş 

Ve karye-i Yortanda emr-i padişahî ile hassa değirmen satanlardan alduğu değirmenini sâbıka 
mütevelli olan kimesne bin yüz yirmi akçeye satub akçesin asıl meblağa ilhak eylemiş 

Ve Yağmur Oğlu Mahallesinde Pınar altında Köprübaşında bir debbağ dükkânı var imiş harab ol-
mağın sâbıkâ mütevelli zamanında satılmış 

dükkân-ı diğer der mahalle-i Yağmur Oğlu der Köprübaşı bir bâb fi sene 20

Ve Câmi’-i Köhne mahallesinde Köprübaşında Ahi oğlu Dazi ile ve tarikle ve Ekşi mülkü ile mahdud 
Hacı Evhad dükkânı demekle meşhur mülk debbağ dükkânı fi sene 200

Ve Hacı Baba Mahallesinde Çağlakbaşında Eşrefoğlu dükkânları demekle maruf iki bâb debbağ 
dükkânları ki her birinin önünde dink vardır fi sene 400

Ve câmi’ kurbünde tarik ile ve Bedreddin halife eviyle ve Hacı İvaz oğlu eviyle mahdud olan fevkânî 
ve tahtânî darını ulemâdan ve fukarâ-i sâlihînden sakin olmak için vakf eyleyüb şart eylemişdir 

Ve Oğlan Balı Dükkânı demekle maruf debbağ dükkânı fi sene 100
yekun an-murâbahâ-i nükud ve gayruhu 13516

(87A) 
Minhâ
be-cihet-i hitabet ve imamet fi yevm 3 
cihet-i mezbûreyn şahs-ı vâhide meşrutdur 
be-cihet-i müezzin fi yevm 1,5 
cihet-i kayyım ve sıraç fi yevm 1 
be-cihet-i şeyh-i zaviye berây-ı irşad-ı min-tarik-i Nakşibendiyye Begni evâmîrü’l-Buharî fi şehr 35
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be-cihet-i taâm ki günde bir kerre olan fi yevm 8,5 meşrutdur sufiyyûna ki mütemekkinân-ı zaviyedir 
be-cihet-i tabbâh fi yevm 1

ve üç nefer kimesnelere Cuma vaktinde salada ve kürside müezzinlik etmek içün fi yevm 1 beher 
nefer fi 10 

ve iki nefer kürsihân biri ba’de’l-zuhr ve biri ba’de’l-asr fi şehr 40
be-cihet-i hasır-ı câmi’ ve muallimhâne ve dıhn-ı kanâdil-i câmi’ fi yevm 1 
cihet-i muallim fi yevm 2 
cihet-i halife fi yevm 1
ve eczahanân 10 neferen beher nefer fi 1 fi yevm 10 meşrutdur günde birer cüz’ Kelâm-ı Kadîm 
okuyalar ve şartdır ki şeyh-i mezbûr müridlerinden ki zaviyede sakinlerdir kıraâta kâdir oldukları tak-
dirce anlar okuyalar ve anlar kıraâta kadir olmazlarsa âhere verile amma bir cüz’ müezzine ola
 
cihet-i mütevelli fi yevm 2 
cihet-i câbî fi yevm 1 
be-cihet-i rakabe fi yevm 2
 
cihet-i evlâd-ı Hacı Hasan mine’z-zükûr ve’l-inâs neslen ba’de neslin fi yevm 5 ve ba’del-inkıraz 
hâsıl-ı evkâfa dahil ola deyu meşrutdur

be-cihet-i eytâmü’l-müstehakkikîn fi külli iydü’l-Adhâ fi yevm 1 berây-ı kamâis ve zerboli cihet-i muar-
rif beher 10 haric-i ani’l-vakf deyu mukayyed der-defter-i atik

Ve mezbûr Hacı Hasan kendü mülk evlerini ki Hacı Sinan mahallesindedir cümle hududu ile ve tevâ-
bi’ ile ve suyu kuyusu ile ve Begt-i hanif ve ıstabl-ı devvabî ile evlâdına neslen ba’de neslin zükûren 
kanen ve inasen vakf edüb ve ba’de’l-inkıraz icâreye verilib hâsıl olan icârenin nısfı hâsıl-ı evkâfa ve 
nısf-ı âheri matbah içün harc oluna deyu şart eylemiş 

196. Evkâf-ı Mescid-i Bazar Bâni-i Mescid Mehmed Bin Hacı Sinan
Vakf-ı Şirmerd bin Abdullah 9300 hâsıl 495
 
be-cihet-i imam günde bir cüz’ tilâvet ede

Vakf-ı Turgud bağ bir kıta hâsıl 150 nakid 350 hâsıl 45 imam her sabah sûre-i Yasin okuya 

Vakf-ı Hacı Bahşayış 9000 elan mevcud 1618 murâbahadan hâsıl olanıyla her gün öyle ve ikindüde 
birer aşır okuya deyu şart olunmuş

Vakf-ı Hüsam Çelebi 3000 hâsıl 450 her gün iki aşır okuna

Vakf-ı Hüsam Çelebi 400 hâsıl 60 mescid-i mezbûrun iki çerağına sarf ola

Vakf-ı Hüsam Çelebi 500 hâsıl 75 mescid kurbünde olan kerbansarayın meremmâtına sarf oluna

Vakf-ı Hüsam Çelebi 500 hâsıl 75 Beg Pınarı çeşmesine harc oluna
 
Vakf-ı Evlâd-ı Hoca Ramazan 4000 hâsıl 600 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Receb bin Güner  500 hâsıl 75 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mezbûre

Vakf-ı Hüsam Çelebi 500 hâsıl 75 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mezbûre
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(87B) 
Vakf-ı Şehriyar hatun 300 berây-ı avârız-ı fukara-ve mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Halime hatun 200 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbûre
Vakf-ı Halime hatun 1300 hâsıl 145 imam iki günde bir kerre sûre-i Yasin okuya

197. Evkâf-ı Mahalle-i Hacı Tur Begi der nefs-i Demirci
Vakf-ı Yusuf bin Tekvür 500 rıbhına imam Cuma gecesi Yasin okuya

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 4500 hâsıl 675 zikr olan 675 akçeye günde iki cüz’ tilâvet olunub ve mütevelli 
ve imam ve akçesi çıkub ve lazım olan meremmâta sarf olunurmuş

Vakf-ı Tatar Fakih 2000 hâsıl 150 mescid-i mezbûr imamı her Cuma gecesi Yasin okuya

Vakf-ı Mescid-i Hacı Bahşayış
 
Vakf-ı Hacı Bahşayış el-mezbûr 800 hâsıl 120 berây-ı imam

Vakf-ı Şuca’ Beg 500 hâsıl 75 imam Yasin okuya

Vakf-ı Mehmed bin Ali 300 hâsıl 75 imam Cuma gecesi Yasin okuya

Ve Hacı Aziz nam kimesne bir kârhane bina idub icaresine imam-ı mescid-i mezbûr yevmî bir kerre 
sûre-i Yasin kıraat ede deyu şart eylemiş 

198. Evkâf-ı Mahalle-i Yağmur der nefs-i Demirci 
Vakf-ı Umur bin Bayram 200 rıbhına imam Kuran okuya

Vakf-ı Hacı hatun 500 hâsıl 75 imam-ı mescid-i mahalle-i mezbûre her sabah Yasin okuya

Vakf-ı Durmuş veled-i Bazarlu 400 hâsıl 60 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Saltık bin Hasan 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Ramazan bin Turası 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Kara Beğ 2000 hâsıl 300 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Aişe hatun 500 hâsıl 75 berây-ı avârız-ı fukarâ-i mahalle-i mezbûre

(88A) 
199. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Baba der nefs-i Demirci 
Vakf-ı Hoca Salih bin Hacı Abdi nısf-ı asiyâb ki Uzun Oluklu demekle marufdur Şehir Deresinde dâirdir 
4 bâb dekâkîn der kasaba-i Demirci hadika der Demirci mahdud-ı der tarik-i âm ve mecra-i nehre 
ve Yahya mezraasına ki on cerib yerdir eşcâr-ı müsmiresiyle ki bazısı kâfirî koz ağaçlarıdır ve bazısı 
elmadır ve gayridir 

Ve nakd 1000 hâsıl ani’l-murâbaha 100 yekûn-ı hâsıl 1000
Mezkûr Hoca Salih zikr olan evkâfın tevliyyetini ve nezaretini neslen ba’de neslin evlâdına şart ey-
leyüb ve ba’de’l-inkıraz Demirciye kim hakim olursa kimi mahall görürse âna ola ve zikr olan mah-
sulâtın humsu mütevellinin ve nazırın ciheti ola sülüsân mütevelliye ve sülüs nazıra ola ve Baba Ma-
hallesinin imamına yılda üç yüz akçe verile ve müezzinine yüz elli akçe verile ve şem’e ve hasıra 
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yılda yüz akçe verile ve çeşme merematına 
yılda altı akçe zabt olunub hin-i meremmatda 
sarf oluna Demirciden haric köprü meremmâtı 
içün yılda elli akçe ve nefs-i Demircide vâki olan 
kerbansaraya dahi elli akçe harc içün şart ey-
leyüb vakıfnâmesi mucebince vech-i meşruh 
üzere defter-i atike kayd olunmuş

Nefs-i Demircide ahali-i Demirciden Hamza 
bin İnebeg ve zevcesi Safiye hatun bint-i Ab-
dullah hasbeten li’l-lâhi teâlâ dokuz bin akçe 
vakf edüb ve onda onbir üzere muamele-i sa-
hiheden hâsıl olan rıbhı zabt ve kabz eylemekle 
oğlu Aliyi mütevelli edüb günde üç cüz’ Kelâm-ı 
Kadîm okunub bir cüz’ü mezbûr Hamza içün 
ve bir cüz’ü mezbûre Safiye içün ve bir cüz’ü 
mütevelli olan sulbi oğlu Balı içün tilâvet olunub 
her cüz’ okuyana yılda dörder yüz akçe verilüb 
ve yüz elli akçe cihet-i mütevelli ola ve ba’de-
hu evlâd neslen ba’de neslin mütevelli olmak 
şart eyledugi defter-i atikde mukayyed olmağın 
defter-i cedide dahi kayd olundu nakd 9000 
hâsıl 900

Ve ba’dehu mezbûre Safiye hatun hasbeten 
li’l-lahi teâlâ kendü malından beş yüz akçe vakf 
idub onda on ikiye muamele olunub rıbhından 
hâsıl olanı Demircide vaki olanı Câmi’-i Cedi-
din çerağı revganına ve kırk akçesi cihet-i tevli-
yet ola ve evlâdı mütevelli ola deyu meşrutdur 
nakd 500 hâsıl 100

Nefs-i Demircide Hacı Hamza nam kimesne 
yevmî dörder cüz’ kıraât olunmak içün on altı 
bin akçe vakf edüb yevmî bir akçe cihetle tevli-
yet kendüye olub ba’dehu evlâdına şart ey-
lemiş nakd 16000

(88B)
Nefs-i Demircide Mevharet bin İnebegi kendü 
malından sekiz bin akçe ifraz edüb meblağ-ı 
mezbûrun rıbhında bir cüz’ kıraât olunub ve 
yevmî bir akçe cihet-i mütevelli ola deyu şart 
eylemiş nakd 8000
Vakf-ı Mescid-i Mahalle-i Şuca’ 

Vakf-ı Hüseyin veled-i Şuca’ el mezbûr 6000 
hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 600 cüzhânlara ve 
mütevelliye tevzi’ olunur imiş 

Vakf-ı Mağnisalı Çelebi Muhyiddin efendi der 
nefs-i Demirci berây-ı medrese der nezd-i câmi’-i 
Menemen

Hammâm-ı çifte maa hammâm-ı Debbağân fi 
yevm 9 fi sene 3240
Başhâne 1 bâb fi sene 1200
Dekâkîn 12 bâb fi şehr 48 fi sene 576
Yekun 5016

Minhâ
cihet-i müderris fi yevm 7 fi sene 1520 
cihet-i cibâyet fi yevm 1 fi sene 360 
Yekun 2880 el-bâki 2136

Nefs-i Demircide Ahi İshak nam azize merhûm 
Saruhanoğlu İlyas Paşa Ahi Değirmeni demekle 
maruf değirmeni ve Tosunlu Söğüdü demekle 
maruf mevziide bir çiftlik yeri vakf etmiş Saruha-
noğlundan vakıfnamesi var hâlâ zikr olan vakıf-
dan nısf hisseye Emir ve nısf hisseye Mustafa 
nam kimesneler ayende ve revendeye hizmet 
etmek üzere berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır 
tarih-i berât sene 974

(89A)
Kazâ-i Demircide Saruhanoğlu Hızır Paşa To-
rasan Ece nam Dervişe Koçak İni nam karyeyi 
vakf edüb evlâdından zaviyesine hizmet içün 
Carullah ve Aliyyüddin nam kimesneler vakfi-
yyet üzere mutasarrıflardır deyu mukayyed der 
defter-i atik hâlâ evlâddan Nasuh bin Ali nam 
kimesne berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i 
berât sene 974

Defter-i atikde nezâret şart olunmayub ve lâkin 
kadılar nezâret arz etmekle nâzır nasb olunmuş 
vakf-ı mezbûrda olan nazırların ref’i içün der-i 
devletden ahkâm-ı müteaddide vârid olmuşdur

Ensâb-ı mezkûr Ece Derviş
Nasuh veled-i Ali ehl-i berât
Mehmed veled-i o
Ahmed birâder-i o 
Ali birâder-i diğer
Hasan birâder-i diğer
Hüseyin birâder-i İnsan
Sultanşah veled-i Mehmed
Ömer veled-i o
Ahmed veled-i Mehmed
Mustafa veled-i o
İbrahim veled-i Yusuf
Mehmed veled-i o
İsmail veled-i Ece
Mehmed veled-i o
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Veli birâder-i o 
Arslan birâder-i diğer
Mustafa birâder-i İnsan
Kasım veled-i Ece
Mehmed veled-i Nebi
Ahmed birâder-i o
Ali veled-i Yusuf ece
Bahşayış veled-i Carullah
Carullah veled-i o
Ali birâder-i o 
Abdullah birâder-i diğer
Kerim birâder-i diğer
Hüseyin birâder-i İnsan
Turak bin Mustafa veled-i Yenice
Ahmed birâder-i o
Abdullah birâder-i diğer

Karye-i Koçak İni vakf-ı Hızır Paşa bin Saruhan 
be-şeyh-i Torasan Ece

Yahşi veled-i Yusuf imam
Yusuf veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Yahşi veled-i Yusuf k
Mustafa veled-i o m
İsmail birâder-i o m
Abdullah veled-i Yusuf k
Nasuh veled-i Hızır Fakih nim
Veli veled-i o m
Yusuf veled-i Hızır Fakih k
Abdullah veled-i o m
Abdülkerim birâder-i o m
Ali veled-i Yahya m
Mustafa veled-i Mehmed m
Süleyman veled-i Emir nim
Nebi veled-i o m
Mehmed veled-i Emir k
Abdülkerim veled-i o m
Arslan birâder-i o m
Hasan veled-i Salih nim
Cafer veled-i o m
Mustafa birâder-i o m
Sadık birâder-i diğer m
Ahmed birâder-i İnsan m
Bektaş veled-i Resul nim
Resul veled-i o k
Mustafa birâder-i o m
İsa veled-i Halil k
Mehmed veled-i o m
Resul veled-i Halil nim
Hızır birâder-i o m
Mahmud veled-i İbrahim k

Abdülkerim birâder-i o m
İbrahim veled-i Musa m
Carullah veled-i Halil k

(89B)
Mehmed veled-i o m
Fazlullah veled-i Halil k
Abdullah birâder-i o m
İsmail birâder-i diğer m.
Nurullah birâder-i İnsan m
Hasan veled-i Yusuf nim
Fazlullah veled-i o m
Halil veled-i Yusuf k
Hüseyin birâder-i o k
İbrahim birâder-i diğer m
Aşık veled-i Ali nim
Mehmed veled-i o m
Ali birâder-i o m
Yusuf birâder-i diğer m
Hamza veled-i Mehmed k
Abdullah birâder-i o m
Mehmed veled-i Ahmed m
Ahmed veled-i Emir m
Mustafa veled-i Işık k Ekinlü
İbrahim birâder-i o m
Mehmed birâder-i diğer m
Hüseyin veled-i Ali k
Mehmed birâder-i o m
Abidin veled-i Emir k
Ali Balı veled-i k Ekinlü
Hüseyin birâder-i o k
Hasan veled-i Ali k
Zeyni birâder-i o m
Mehmed veled-i Ali k
İsa veled-i o m
Ramazan birâder-i o m
Sayfi veled-i Musa k
halil veled-i Mehmed k Ekinlü
Mehmed veled-i Veli m
Abdülkerim veled-i Halil k
Halil veled-i Yusuf m
Aziz veled-i Kara k
Abdullah veled-i o m
seydi Mu’tak-i Nebi k
Hasan veled-i o m
Hamza mu’tak-i Nebi k
Hacı Hamza veled-i Aziz k
Mustafa veled-i Emre k
Behram mu’tak-i Bahşayış k
Durmuş veled-i Emir k
Hamza veled-i Balı k
Halil birâder-i o k
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Seyfi birâder-i diğer m
Nasuh veled-i Çalablı k
Mehmed veled-i Nazar k
Ahmed veled-i Abdi m
İbrahim veled-i Mehmed k
Mustafa veled-i o m
Hüseyin veled-i Mehmed k
Ürküden veled-i Yusuf k
Mehmed veled-i o m
Veli veled-i Eymirze k
Nebi birâder-i o k
Receb veled-i Hasan k
Ali veled-i Mehmed m
Ali veled-i Mustafa k
Yahya veled-i o k
Yusuf veled-i Mehmed k
Nasuh birâder-i o k
Ahmed birâder-i diğer m
Emir veled-i Hızır k
Ali Balı birâder-i o m
Mustafa veled-i Nasuh k
Rahim veled-i Seydi Ali m
Hüseyin veled-i Ali k
Eymir veled-i Aziz k
Mehmed veled-i o m
Mezid veled-i Seydi m
Yahya veled-i Ali k
Hızır birâder-i o m
İlyas birâder-i o m
Mehmed veled-i Kasım k Ekinlü
Musa birâder-i o k
Ali veled-i Yunus m
Üveys veled-i Nasuh k
Nasuh veled-i o m
Aziz veled-i Nasuh k
Ali veled-i Pınari m
Abdurrahman veled-i Balı k
Carullah birâder-i o m
Divanşah birâder-i diğer m
Seyfullah veled-i Seydi Ali k
Eymir birâder-i o m
Turgud veled-i Süleyman k
Turasan birâder-i o m
Emrullah birâder-i diğer m
Mustafa birâder-i İnsan m
Halil veled-i Mahmud k
Abdülkerim veled-i o m
Yakub veled-i Mahmud k
Ali veled-i o m
Hamza birâder-i o m
Arslan birâder-i diğer m
Mustafa veled-i Hamza m

Hoca Ahmed veled-i Tur Balı k
İlyas veled-i o m 
Seyfullah veled-i Hüseyin m
Lutfi veled-i Paşa Balı k
Balı veled-i o m
Pirî birâder-i o m

(90A) 
Osman birâder-i diğer m
Ümmet veled-i Armağan k
Davud veled-i Hamza k
Hüseyin birâder-i o m
Mehmed veled-i Ahmed k
Abdi birâder-i o k
Ümmet birâder-i diğer k
Halil veled-i Bedir m
Turak veled-i Hoca Balı k
Pir Ali birâder-i o k
Abdi veled-i o m
Hüseyin veled-i Hoca Balı k
İlyas veled-i Cavlı k
Ali veled-i o m
Ahmed birâder-i o m
Mustafa veled-i Cavlı k
Kerim veled-i Hoca Ahmed k
Memi veled-i o m
Ümmet birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
Ali veled-i Hoca Ahmed k
Hoca Ahmed veled-i Mehmed k
Yusuf birâder-i o m
Resul birâder-i diğer m
Mustafa birâder-i İnsan m
Rahim veled-i Osman k
Kerim birâder-i o m
Mustafa veled-i Şahkulu k
Seydi birâder-i Ali o k
Mustafa veled-i İlyas m
Ahmed veled-i Osman k
Samim veled-i o k
Ahad birâder-i o m
Mahmud veled-i Osman k
Mehmed birâder-i o k
İlyas veled-i Abdurrahman k
Şahkulu veled-i Veli k
Seyfullah birâder-i o m
Nurullah birâder-i diğer m
Resul veled-i Halil k
Seyfullah birâder-i o k
Carullah veled-i İlyas m
Cafer veled-i Emre k
Ali veled-i o m
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Emre birâder-i o m
Yusuf birâder-i diğer m
Ahmed veled-i Seydi Ali k
Musa veled-i Emre k
Hızır veled-i o m
Pir Ali birâder-i o m
Muharrem veled-i Seydi Ali m
Nasuh veled-i Tur Ali k
Ümmet birâder-i o k
Turgud veled-i Asıl Doğan k
Beytullah veled-i o m 
Durmuş veled-i Asıl Doğan k
Murad veled-i o m
Ahmed birâder-i o m
Gökçe veled-i Asıl Doğan k
Mansur veled-i o m
Bahşayış veled-i Mezid k
Mehmed veled-i o m
İbrahim veled-i Mezid k
Yahya veled-i o m
Abdurrahman veled-i mezid m
Mustafa birâder-i o m
Mehmed veled-i Turak m
Nebi veled-i Yağı Basan m
Ali veled-i Tur Balı k
Arslan veled-i o m
Seyfullah veled-i Sevindik m
İbrahim veled-i İsa Balı k
Turasan veled-i İsa k
Mehmed veled-i o m
Cafer veled-i Mustafa k
Mustafa veled-i o m
Yusuf veled-i Mustafa k
Nasuh birâder-i o k
Hasan birâder-i diğer m
Pir Ahmed veled-i Seferşah k
Menteşe veled-i o m
Ali birâder-i o m
Nebi birâder-i diğer m
Ramazan birâder-i diğer m
Veli birâder-i İnsan m
Ahmed veled-i Hasan k
Yusuf veled-i o k
Nasuh birâder-i o k
Hızır birâder-i diğer m
Sadık birâder-i İnsan m
İsa veled-i Hasan k
Halil veled-i o m
Mustafa veled-i Hasan k
Ümmet veled-i o m
İlyas veled-i Mahmud k
Ahmed veled-i o m

Ramazan veled-i Yahşi k
Abdurrahman birâder-i o m
Fazlullah birâder-i o m
Nurullah birâder-i diğer m
Abdullah birâder-i İnsan m
Nebi veled-i Bahşayış m
Süleyman veled-i Yahşi k
Mustafa veled-i o m
Salih veled-i Turasan k

(90B)
Ali birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m
Balı birâder-i İnsan m
Emir bin Turgud veled-i Veli
Hüseyin Fakih veled-i Nasuh el Hatib
Pir Ali veled-i Yunus k
Ali veled-i o m
Balı birâder-i o m
Mustafa veled-i Seydi Ali k
Mehmed veled-i Hamza Masru’ 
Abdullah veled-i Mustafa m
Eymirze veled-i Hasan k
Mehmed birâder-i o m
Yusuf veled-i Hüseyin k
Ali Birader-i o m
Kalemşah veled-i Hoca Ahmed k
Selimşah birâder-i o k
Sefer birâder-i diğer m
Kasım bin Yusuf veled-i Mühim k
Mahmud birâder-i o k
Yusuf veled-i Hasan k
Nasuh birâder-i o m
Abbas veled-i pir Ahmed k
Hacı Ali veled-i Tur Balı k
Bekir veled-i o m
Mustafa veled-i Mehmed k
Hasan veled-i Hüseyin Fakih m
Yusuf birâder-i o m

Cemâat-i Yörükân-ı Reâyâ-yı vakf-ı Turasan Ece
 
Hasan veled-i Yusuf
Hüseyin veled-i o m
Mustafa veled-i Yusuf ganem
Semet veled-i İbrahim m
Veli veled-i Cafer ganem
Küçük birâder-i o m
Veli veled-i Hasan m
Mehmed veled-i Veli ganem
Mustafa birâder-i o nim
Musa birâder-i diğer ganem
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Bekir veled-i o m
Şah bive birâder-i o m
Maden veled-i Veli k
Ahmed birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
Kaya veled-i Ali k
Abdi veled-i Hamza ganem
oruç birâder-i o ganem
Mustafa veled-i Veli Fakih ganem
Ali birâder-i o k
Hüseyin veled-i Adil ganem
Kalemşah birâder-i o ganem
Oruç veled-i Selim k
Pir Kulu birâder-i o m
Abdülkerim veled-i Gaybî k
Veli veled-i Hamza k
Alemşah veled-i o m
Nuhi veled-i Hamza m
Mustafa veled-i Hızır m
Hacı Memi veled-i Armağan k
Durmuş veled-i Musa k
İsa veled-i o m
Osman birâder-i o m
Pirî veled-i Musa k
İlyas mu’tak-ı Musa k
Mustafa veled-i İdris k
Eyub veled-i o k
İsa Balı veled-i İdris k
Hasan birâder-i o k
Arab birâder-i diğer k
Ruşen veled-i Yunus k
Nur Dede birâder-i o k
Nasuh veled-i Kılağuz k
Yusuf birâder-i o m
Oğuz veled-i Abdullah m
Kulu veled-i Yağız m
Ali veled-i Nasuh k
Balı birâder-i o k
Hasan veled-i Ahmed k
Hüseyin birâder-i o m

Hâsıl 
Nim 7 resm 115
Bennak 142 resm 1704
Mücerred 160 resm 960
Hınta mudd 2 öşr 400
Şa’ir mudd 2 öşr 240
Nohud kile 4 öşr 90

(91A) 
Burçak kile 5 öşr 30
Alef keyl 3 öşr 12

Erzen keyl 4 öşr 24
Penbe kıyye 15 öşr 60
Piyaz keyl 1 öşr 12
Bağat 131
Bostan 30
Kovan 30
Emrud 4
Resm-i zemin 66
Resm-i tapu-i zemin ve hakkü’l-karar 70
Asiyâb 1 bâb 30
Girdekân 10
Resm-i ağnam 200
Bâd-ı hevâ ve resm-i arus 50 
Yekun 4246

Karye-i Balçık Hisarı tâbi’-i Demirci karye-i mez-
bûreyi Saruhan Beg karındaşı Çuğa Beg Hacı 
Baba nam azize ayende ve revendeye hizmet 
ede deyu vakf eylemiş

Ensâb-ı Hacı Baba 
Nasrullah veled-i Hacı Aziz 
Mehmed veled-i o
Carullah veled-i Mahmud
Lutfi bin Balı veled-i Haydar
Hasan veled-i Bayramlu sipahi-i mazul
Hüseyin veled-i o Sipahizâde
Cafer birâder-i o Sipahizâde

Mehmed birâder-i diğer Sipahizade
Ali birâder-i İnsan Sipahizade
Keyvan veled-i Yunus

Reâyâ
Timur veled-i Yusuf ç
Bayram birâder-i o k Ekinlü
Yusuf veled-i Ali ç
Mustafa veled-i Tur Balı nim
Mehmed veled-i İne Kulu nim
Ali birâder-i o m
Dursun veled-i İne Hoca nim
Mehmed veled-i o m
Ali birâder-i o m
İbrahim veled-i Kulfal nim
Hüseyin veled-i o m
Hüseyin veled-i Pirsun nim
Dursun veled-i o m
Muhammedî birâder-i o m
Bahşayış veled-i Kulfal nim
İbrahim veled-i o m
Ali birâder-i o m
Ramazan veled-i Kulfal nim
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Yusuf veled-i o m
Mehmed veled-i Mustafa m
Ahad veled-i Aziz k
Davud veled-i Aydın Kethüda m
Mehmed veled-i Yusuf k
Ali birâder-i o m
Mustafa veled-i Hasan m
Şahsuvar veled-i Musa k
Turgud birâder-i o m
Dursun veled-i Halil k Ekinlü
Receb birâder-i o k
İbrahim birâder-i diğer m
Ali veled-i İsa Balı k Ekinlü
Ahad birâder-i o m
Hızır birâder-i diğer m
İsa Balı veled-i Hamza m
Hacı veled-i Mehmed k Ekinlü
Cafer birâder-i o m
Mustafa veled-i Timur k
Hasan veled-i o m
Ali veled-i Eymir k
Receb veled-i o m
Halil birâder-i o m
Mustafa veled-i Hacı k
Mustafa veled-i Hasan k
Ahmed veled-i o m
Hüseyin birâder-i o m
Hamza veled-i Durmuş k
İlyas veled-i Musa k
Hüseyin veled-i Hamza k
Mahmud veled-i o m

(91B) 
Cafer veled-i Peykari k
İsa Balı veled-i İbrahim m
Hoca Ali veled-i Halil k
Ali veled-i o k
Veli birader -i o m
Turgud birâder-i diğer m
Balı birâder-i diğer m
Halil birâder-i İnsan m
Balı veled-i Aydın k
Düğüneri birâder-i o k
Turgud birâder-i diğer m
İlyas veled-i Veli k
Abdurrahman veled-i Bayezid k
Muharrem birâder-i o m
Mehmed veled-i Bahşı m
Yusuf veled-i Ahmed k
Ramazan veled-i Selim m
Timur veled-i Hüseyin m

Hâsıl 
Çift 2 resm 66
Nim 7 resm 115
Bennak 23 resm 276
Mücerred 35 resm 210
Hınta 8 mudd öşr 1600
Şa’ir 3 mudd öşr 360
Alef mudd 1 öşr 80
Burçak keyl 7 öşr 42
Nohud keyl 15 öşr 150
Erzen mudd 1 öşr 120 
Penbe kıyye 6 öşr 24
Bostan 50 
Bağat 150
Sumak ve asma 180
Berg-i dut 15
Harac-ı cerime 19
Kovan 50
Resm-i ağnam 244
Resm-i yurt 50
Öşr-i kettân 20
Resm-i zemin der-yedd-i reâyâ ve hâric-i reâyâ 
518
Bâd-ı hevâ ve resm-i arûs ve resm-i tapu-i zemin 
ve deştbâni 208
Yekun 4547

Minhâ 
be-cihet-i mütevelli fi yevm 2 
be-cihet-i şeyh-i zaviye fi yevm 2 
harc-ı matbah-ı zaviye-i mezbûre guşt fi yevm 4 
nan fi yevm 3 
gendum ve birinc ve nohud ve sâir hevâyic fi 
yevm 2 
be-cihet-i rakabe ve hasır ve revgan-ı çerağ fi 
yevm 1

Mezra’-i Sazlu Pınar der tevâbi’-i Demirci mezkûr 
Sazlu Pınarı Saruhanoğlu Hızır Paşa Şekerim Oğlu 
Şeyh Yusuf atasına vakf etmiş el-hâletü hâzihi 
mezkûr Şeyh Yusuf evlâdından nısf hisse Derviş 
Kemal ve nısf-ı âherine Eymir Şah nam kimesnel-
er vech-i vakfiyyet mutasarrıflardır deyu mu-
kayyed der-defter-i atik 
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Ensâb
Mustafa veled-i Kemal 
Balı veled-i o
Veli birâder-i o 
Kalem veled-i Mehmed
Nurullah birâder-i o 
Ali veled-i Mustafa 
Nazar birâder-i o 

(92A)
Musa birâder-i diğer
Seyfullah birâder-i İnsan
Kasım veled-i Hüseyin
Arslan Birader-i o
Pir Ahmed birâder-i diğer
İsmail veled-i Mehmed
Ramazan birâder-i o 
Veli birâder-i diğer
Mehmed veled-i Hamza
Eynel veled-i Ali 

Reâyâ
Receb veled-i İlyas k
Mustafa birâder-i o k
İlyas veled-i o m
Ali veled-i İlyas Muhassıl
Mehmed veled-i Hızır k
Mustafa veled-i Süleyman k
Halil veled-i Salih k
İbrahim birâder-i o 
Mahmud birâder-i diğer
Muharrem veled-i Ali m
Veli veled-i Musa k
Teberrük birâder-i o m
Nebi veled-i Nasuh k
Mustafa veled-i Nebi k
Hasan birâder-i o m
Ali veled-i Beğtimur k
Mehmed birâder-i o m
İlyas veled-i Yusuf k
Ahmed veled-i o m
Can Kulu veled-i Hamid m
Mustafa veled-i Seferşah k
Hasan veled-i Eymirşah m
Hasan veled-i Ahmed k
Habib veled-i Mustafa k
Mehmed veled-i Ahad m
Mehmed veled-i Ahmed m
Hâsıl ani’l-galle ve gayruhu 500

Kazâ-i Demircide Numan Eceye vakf olan 
mezra’nın nısf hissesine Emrullah ve nısf hisseye 
Ece Derviş nam kimesneler ber vech-i meşihat 
berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât 
sene 976

Ensâb-ı Numan Ece
Emrullah veled-i Veli ehl-i berât
Musa veled-i o
Timurcan veled-i Veli
Durmuş birâder-i o
Süleyman birâder-i diğer 
Eynel veled-i Balı
Halil birâder-i o 
Hamid veled-i Hamza
Nasuh veled-i Ali birâder-i Hamza 
Kemal veled-i Mehmed bin Ali
Bayram veled-i Emre bin Ali
Ece birâder-i Derviş o ehl-i berât
İbrahim birâder-i diğer
Ramazan birâder-i İnsan
Kerim veled-i Mustafa bin Ali 
Resul birâder-i o 
İsa birâder-i diğer
Mahmud veled-i Hamza

(92B) 
Kazâ-i Demirciye tâbi Aziz Beglü nam karyede 
fahrü’l-meşâyih Salih Ece nam azize nevveral-
lahû merkaduhû merhûm Saruhan Oğlu bir çift-
lik vakf edüb üzerine evlâdından Durmuş Seydi 
zaviye bina edüb ayende ve revendeye hizmet 
eder imiş bu uslüb üzere merhûm Sultan Selim 
Han ve merhûm Sultan Süleyman han tâbe 
serâhümadan berâtı vardır deyu mukayyed der 
defter-i atik hâlâ yevmî bir akçe meşihat üzere 
Durmuş Seydi oğlu Selim dede berât-ı hümâyûn 
ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 100

Selim Dede veled-i Durmuş Seydi ehl-i berât
Mehmed birâder-i o 
Veli birâder-i diğer
Nasuh Ali bin veled-i Turgud
Seyfullah birâder-i o 
Hasan veled-i İnebegi
İlyas veled-i Durmuş Seydi

Karye-i Kızılca tâbi’-i Demirci bir çiftlik mikdarı 
yeri karye-i mezbûrede olan tekyede hizmet 
içün Devlethan Çelebi Hasan halifeye vakf 
edüb sonra Şeyh Hasan evlâdındın İdris mu-
tasarrıf olub ayende ve revendeye hizmet 
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edermiş merhûm Sultan Murad han ve Sultan 
Mehmed han nişânları olub sonradan mensuh 
olub tımara verilmiş ba’dehu merhûm Sultan 
Bayezid han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran yine 
vakfa buyurub nişan-ı şerif virilmiş ol vecihle vak-
fiyyet üzere tasarruf olunurmuş ve Yusuf nam 
kimesne dahi berât-ı pâdişâhîyle tekye-i mez-
bûreye şeyh olub vakf-ı mezbûra tasarruf eder 
imiş deyu mukayyed der defter-i atik

Musa veled-i Yusuf k
Mehmed veled-i o m
Musa veled-i Yusuf k
Yusuf veled-i o m
Oruç veled-i İsa k
Ali birâder-i o k
Musa birâder-i diğer k
Balı veled-i Eymirze m
Hâsıl 200

Kazâ-i Demirciye tâbi karye-i Mezidlerde 
sâhibü’l-hayrât beş bin dokuz yüz akçe vakf 
eyleyüb mütevelliye teslim olunub muamele-i 
şer’iyyeden hâsıl olandan yüz yirmi akçesi 
mütevelliye tayin olunub bâkisi karye-i mezbûre 
mescidinin levazımına harc olunub ve imam-ı 
mescid mutasarrıf olub kıraât-ı Kur’an ede deyu 
şart eylemişler

Kazâ-i Demirciye tâbi karye-i Yaykında Yalıncak 
Dede zaviyesine evlâdından Mehmed Seydi 
ber-vech-i meşihat yevmî bir akçe ile berât-ı 
hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975

(93A)
Kazâ-i Demirciye tâbi karye-i Işıklarda Kutlu Beg 
Çiftliği demekle maruf bir çiftlik mikdarı vakf yer 
kadîmü’l-eyyâmdan vakfiyyet üzere tasarruf ol-
unur imiş
 
Kutlu Beg veled-i Hasan
Mustafa veled-i o
Mürüvvet birâder-i o 
Dursun birâder-i diğer
Kara veled-i Hasan
Hasan Veled-i o
Mehmed birâder-i o 
Mezkûrlar Şeyh İnebegi neslinden olub kimesn-
eye raiyyet olmamışlar 

Kazâ-i Demirciye tâbi karye-i Akça Köy kur-
bünde Şeyh İnebegi Çiftliği demekle maruf çift-

liği merhûm Saruhanoğlu Hızır Paşa mezbûr Şeyh 
İnebegine vakf etmiş evlâdından Dede Balı 
ve Ahmed ve Çomaklu nam kimesneler vakf-ı 
evlâdlık üzere mutasarrıflardır ve evlâddan 
Derviş Aliye dahi berât-ı pâdişâhîyle virilmiş mu-
tasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ 
evlâddan Emrullah ve Ahmed nam kimesneler 
berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır tarih-i berât 
sene 974 ve mezkûr çiftliğe evlâddan İlyas ve 
Yusuf ve Habib ve Mustafa ve Bayram ve Sü-
leyman nam kimesneler dahi ber-vech-i tahmin 
yevmî bir akçe üzere berât-ı hümâyûn ile mu-
tasarrıflardır tarih-i berât sene 975

Emrullah Veled- i Seferşah ehl-i berât
Ali birâder-i o 
Abdi birâder-i diğer
Cafer birâder-i diğer
Seydi Ali birâder-i İnsan
Ahmed veled-i Eymirşah ehl-i berât
Ümmet birâder-i o 
Ramazan birâder-i diğer
İlyas veled-i Hızır ehl-i berât
Yusuf birâder-i o ehl-i berât 
Bayram veled-i Bahşayış ehl-i berât
Mustafa birâder-i o ehl-i berât
Süleyman birâder-i diğer ehl-i berât
Habib veled-i Hayran ehl-i berât
Ali birâder-i Zeynel veled-i Bahşayış
Mustafa veled-i Karaca mezkûrlar evlâdandır
Hâsıl fi sene 50

Kazâ-i Demircide Donuz Deresi demekle maruf 
yerde Musa Çiftliği demekle maruf bir pare 
yere nişan-ı hümâyûn ile Derviş Mehmed nam 
kimesne mutasarrıf olub ol-vakt Derviş Pir Ali mu-
tasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ 
Mehmed ve Bahşayiş nam kimesneler berât-ı 
hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 
974 

Ensâb-ı Haydar Baba ber-muceb-i defter-i atik
Ahmed veled-i Bektaş Fakih
Bahşayiş veled-i Haydar ehl-i berât
Mustafa birâder-i o 
Hızır Balı veled-i Hüseyin
Mehmed veled-i Seydi Ali Fakih ehl-i berât
Mehmed bin Hamza veled-i Karkın
Hızır veled-i Karkın
Hâsıl an-galle ve gayruhu 800

Zikr olan çiftlik evâilde deftere kayd olub Haydar 
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Baba mutasarrıf olmuş ol fevt oldukdan sonra 
oğlu Abdal Bahşayışa verilmiş ba’dehu Abdal 
Bahşayışın oğlu Derviş Mehmed tasarruf eylemiş 
deyu Hisarbegizâde Defterinde mukayyeddir 
deyu mukayyed der defter-i atik

(93B) 
Saruhanoğlu Yakub Çelebi Şeyh Kandırmış adlu 
dervişe bir çiftlik yer vakf edüb merhûm Sultan 
Mustafa dahi mukarrer dutub hükm vermiş Halil 
Beg Defterinde kayd olunmuş sonra Eminlik mu-
tasarrıf iken mensuh olub tımara verilmiş ba’de-
hu merhûm Sultan Bayezid han tâbe serâhu 
yine vakfa buyurub hükm-i hümâyûn-ı erzanî 
kılmış deyu mukayyed der defter-i atik 

Kazâ-i Demirciye tabi karye-i Dedelerde mer-
hûm Hızır Paşa Şeyh Kandırmış dervişe bir çift-
lik vakf edüb ayende ve revendeye hizmet et-
mek üzere tasarruf olunurmuş hâlâ ber-vech-i 
meşihat yevmî bir akçe üzere Mustafa berât-ı 
hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975 
ve Hasan nam kimesne dahi mutasarrıfdır tarih-i 
berât sene 978 hâsıl 100

Mezra’-i Esed Viranı nam karyede Şeyh Oğlu 
nam azize merhûm Saruhanoğlu Hızır Paşa vakf 
edüb vakfiyyet üzere tasarruf olunurmuş sâbı-
ka zikr olan mezra’dan bir hisseye Şeyh İsmail 
mutasarrıf iken elinden alınub Hayreddin nam 
kimesneye verilmiş deyu mukayyed der defter-i 
atik hâsıl 360

Ensâb-ı Şeyh Oğlu
Turgud veled-i İsmail
Hüseyin veled-i o
Hasan birâder-i o 
Çuka birâder-i diğer
Mehmed birâder-i diğer
Emrullah birâder-i diğer
İbrahim birâder-i İnsan
Mezkûrların ellerinde siyadet şecereleri var

Karye-i Kara Beglü tâbi’-i kazâ-i Demirci İnebe-
gi Çiftliği nam vakf çiftliğe sâbıka Derviş Ali ve 
Ahmed nam kimesneler merhûm Sultan Süley-
man han tâbe serahu berâtıyla mutasarrıflar imiş 

Kazâ-i Demircide Eminüddin Dede nam azize 
vakf olan mezra’ya merhûm Sultan Süleyman 
han tâbe serâhu berât-ı hümâyûnu ile tasarruf 
olunur imiş hâsıl 50

(94A)
Kazâ-i Demirciye tâbi karye-i Karaca Hisarda 
fahrü’s-sülehâ Hacı Baba hazretleri beş kıta 
mülk bağçesin eşcâr-ı müsmiresiyle ve cev-
iz ağaçlarıyla karye-i mezbûrede bina itdugi 
câmi’-i şerife vakf idub sicill etdirub ber-muceb-i 
vakfiye infak olunurmuş hâsıl-ı evkâf-ı mezkûre 
700

Minhâü’l-masraf ber-muceb-i vakfiye 
Cihet-i hitabet 100 
cihet-i imamet 100 
cihet-i müezzin ve çerakdâr 50 
cihet-i muarrif 50 
cihet-i mütevelli ve kayyım 100 
cihet-i hasır ve çerağ 50
cihet-i imamet-i mescid der karye-i Kara Pınar ki 
mezkûr Hacı Baba bina etmişdir 50 

def’a câmi’-i mezbûr içün fi sene 30 
iki kuyu ve bir pınar ve kerbansaray hizmeti ve 
meremmâtı içün fi sene 100 
ve masârif-i mezbûreden ne bâki kalursa cihet-i 
tevliyet ola
 
ve şart-ı vâkıf oldur ki zikr olan mürtezika kâbil 
ise kendü ve evlâdından ve evlâd-ı evlâdından 
ola

Kazâ-i Demirciye tâbi karye-i Gök Alide Hasan 
nam kimesne bir mescid ve köprü bina edüb 
mezbûranın masâlihi içün sekiz bin akçe vakf 
edüb hâsıl olan rıbhdan cihet-i tevliyyet yevmî 
iki akçe tayin edüb maâdası masârif-i mesci-
de ve köprüye sarf oluna ve kendüden sonra 
mütevelli evlâdı ola deyu şart eylemiş nakid 
8000 hâsıl 800

Kazâ-i Demirciye tabi karye-i Küplerde olan mes-
cidin imamı ve sâir levâzımı içün Derviş Güven-
dik nam ehl-i hayr bir mülk bağçesin vakf edüb 
hums mahsulün cihet-i tevliyyete tayin edüb ve 
tevliyyeti dahi evlâdına şart eylemiş hâsıl 50

Kazâ-i Demirci tevâbinde Şeyh Yunus Akça Alan 
ve Küblüce nam karyelerde ve Ömer yerinde 
bina itdugi pınarların ve Küblüce Önünde olan 
tarikin tamiri içün Gökçe Kaya ve Gömecede 
olan üç kıta bağların vakf edüb ve yevmî bir 
akçe ile tevliyeti evlâdına şart eylemiş 
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(94B)
Der nahiyye-i Borlu tâbi’-i kazâ-i Demirci Gülay 
Vakfı demekle maruf vakfa Hasan Seydi ve 
Mahmud Seydi bin Muarrif Seydi merhûm Sul-
tan Süleyman han aleyhi’r-rahmete vel-gufran 
berât-ı hümâyûnu ile ber vech-i iştirak ayende 
ve revendeye hizmet üzere ber vech-i meşihat 
mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik 
hâlâ yevmî bir akçe meşihat üzere Mahmud 
nam kimesne mutasarrıfdır tarih-i berât sene 976

Mahmud veled-i Davud ehl-i berât
Kerim bin Mehmed veled-i Davud
Lutfi veled-i Bayezid
Ahmed birâder-i o 
Hacı Ahmed veled-i Musa
Rahim birâder-i o 
Ali bin Rüstem veled-i Ali
Ahmed veled-i Nasuh
Pir Ahmed veled-i Muarrif Seydi
Ahmed veled-i Mustafa
Mezkûrlar kadîmden zaviye-i mezkûreye hizm-
etkarlar ve nesiller imişler
Nebi veled-i Hacı k
Cihanşah veled-i Durmuş k
Halil veled-i İne Begi k
Çalabverdi veled-i Saruhan k
Turgud veled-i Dursun nim
Abdi veled-i o m
İbrahim veled-i Dursun k
Nazar veled-i Yusuf nim
Küçük birâder-i o m
Turud veled-i Ramazan nim
Eymirşah birâder-i o m
Ramazan veled-i Ali m
Hamza veled-i Hızır nim
Mahmud veled-i o m
Abdullah veled-i Hacı Bayram m
Durmuş veled-i Balı nim
Mehmed birâder-i o nim
Armağan veled-i Halil nim
Mehmed veled-i o m
Halil veled-i Eymirşah m
Hacı Balı veled-i Hüseyin nim
Ali veled-i Hızır m
Dursun veled-i Nebi k
Abdurrahman birâder-i o m
Ramazan veled-i Halil m
Durmuş veled-i Mürüvvet m
Yusuf veled-i İlyas k
Yusuf veled-i Hızır k
Hızır veled-i o m

Nasuh veled-i Hızır m
Hasan veled-i Seferşah k
Maksud birâder-i o k
Polad veled-i Hüdaverdi k
Oruç veled-i o m
Dursun veled-i Hüdaverdi k
Nurullah veled-i Abdurrahman m
Mehmed veled-i Arslan k Ekinlü
Mustafa birâder-i o m
Hasan veled-i Mustafa m
Hamza veled-i Şahsuvar m
Durmuş veled-i Ahmed k Ekinlü
Eymirze veled-i Mansur m
Armağan veled-i Musa k
İsa veled-i o m
Cafer veled-i Mustafa k Ekinlü
Hüseyin birâder-i o m
Hacı veled-i Musa k
Hasan veled-i o m
Musa birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Dursun veled-i İsa k
Murad Fakih birâder-i o k
Selim birâder-i diğer m
Mahmud veled-i Yunus k
Yardım birâder-i o k
Hızır veled-i o m
Murad veled-i Kulfal k
İsa veled-i Orhan k
Süleyman veled-i Durmuş k
Hacı veled-i Musa k
Hasan veled-i o m
Musa birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Dursun veled-i İsa k
Murad Fakih birâder-i o k
Selim birâder-i diğer m
İdris birâder-i diğer m

Hâsıl 
Nim 7 resm 115
Bennak 23 resm 276
Mücerred 23 resm 138
Hınta mudd 12 öşr 300
Şa’ir 150 
Burçak 10
Erzen 60
Mukataa-ı kesik 60
Balamud 30
Resm-i asiyâb 30
Resm-i ağnâm 81
Resm-i zemin 898 
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Bâd-ı hevâ ve deştbâni 60
Yekun 2208

(95A)
Der nahiyye-i Borlu tâbi’-i kazâ-i Demirci Güzide 
adlu üç çiftlik mezraayı Saruhan oğlu Hızır 
Paşa Ahi Bahşıye vakf etmiş sonra evlâdından 
Mehmed tasarruf etmiş mezkûr fevt oldukdan 
sonra karındaşları Nasuh Şeyh ve Seydi Mahmud 
ve Mehmede verilmiş sonradan mensuh olub 
tımara verilmiş sonra merhûm Sultan Bayezid 
Han tâbe serâhu vakfa buyurmuş ellerine nişan-ı 
hümâyûn verilmiş ahi Bahşi evlâdından olanlar 
ellerinde merhûm Sultan Mehmed ve Sultan 
Selim handan rahimehumallahu teâlâ berâtları 
olub mutasarrıf olugelmişlerdir ve çiftlik-i mezkûr 
mezbûr Ahi Bahşıya vakf-ı evlâd kılındığına mer-
hûm Saruhanoğlundan ellerinde vakıfnameleri 
var hâlâ mezbûr Ahi Bahşı’nın evlâdından Em-
rullah ve İlyas ve Ahmed ve Ali ve Hamza ve 
diğer Ahmed ve Yunus ve Yusuf nam kimesnel-
er mezra’-i mezkûreye berât-ı hümâyûn ile mu-
tasarrıflardır tarih-i berât sene 977

Mahmud veled-i İbrahim nim
İbrahim veled-i o k
Muhammedî veled-i Ahmed nim maa biradereş
Ahmed veled-i o m
Hacı veled-i Ahmed k
Resul veled-i İblaği nim
Mehmed veled-i o m
Yusuf veled-i Ömer k Ekinlü
Nasuh birâder-i o m
Seferşah birâder-i diğer m
Musa veled-i Hamza nim
İsa birâder-i o nim
Ali veled-i Adil k
Mehmed veled-i Pirî k
Osman birâder-i o k
Bedir veled-i Ahmed nim
Abdullah veled-i Menteşe k
Nurullah birâder-i o m
Sefer veled-i Emre k
Carullah birâder-i o m
Veli veled-i Armağan k
Mehmed veled-i o m
Ali birâder-i o m
Muhammedî veled-i Armağan k
Musa veled-i Mustafa k Ekinlü
Mehmed birâder-i o m
Ahad veled-i Şah Balı nim
Hasan birâder-i o m

Mustafa veled-i Hasan k
Ali birâder-i o m
Kulfal veled-i Kıyas k

Ensâb-ı Ahi Bahşı 
Emrullah veled-i Eldelik ehl-i berât
Hızır veled-i o
İlyas veled-i Eldelik ehl-i berât
Bahşi veled-i o
Muhammedî veled-i Eldelik
Ahmed veled-i Nasuh ehl-i berât
Eldelik birâder-i o
Mahmud birâder-i diğer
Veli veled-i Hızır
Ahmed veled-i Emir ehl-i berât
Nasuh birâder-i o 
Yusuf birâder-i diğer
Sadık birâder-i İnsan
Ali veled-i Ahmed Fakih ehl-i berât
Hamza birâder-i o ehl-i berât
Yunus veled-i Yakub ehl-i berât
Yusuf veled-i Asıldoğan ehl-i berât
Balı veled-i Mustafa bin Asıldoğan 

(95B)
Hâsıl 
Nim 7 resm 115
Bennak 12 resm 144
Mücerred 12 resm 72
Hınta 2 mudd öşr 400
Şa›ir mudd 3 öşr 360
Burçak keyl 4 öşr 24
Alef kile 2 öşr 8
Nohud keyl 1 öşr 10
Penbe kıyye 4 öşr 12
Resm-i bağât maa bağçe 250
Öşr-i bostan 50
Sumak 10
Resm-i zemin hâric 106
Resm-i ganem 150
Resm-i arûs 59
Resm-i kovan 40
Yekûn 1810

Kazâ-i Demirciye tâbi nâhiyye-i Borluda mer-
hûm İsfendiyar Oğlu Süleyman Beg Saraz nam 
iki çiftlik mikdarı yeri Nasuh Baba zaviyesine 
vakf-ı evlâd etmiş ki zaviye-i mezbûreyi ihya 
edüb ayende ve revendeye mahsul-i çiftlik in-
fak oluna mezkûr Nasuh Baba Oğlu oğulları Ali 
Seydi ve Hasan ve Hüseyin ve Turgud berât-ı 
padişahî ile vakf-ı mezbûra mutasarrıf olmuşlar 
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hâlâ yevmî iki akçe ile ber-vech-i meşihat Ali 
Fakih nam kimesne berât-ı hümâyûn ile mu-
tasarrıfdır tarih-i berât sene 975 

Ahmed Fakih veled-i İmam
Mustafa veled-i o muhassıl
Abdurrahman veled-i İlyas m
Şeyh Muhyiddin Halife veled-i Oruç
Ali veled-i o muhassıl
Osman birâder-i o muhassıl
Ömer Birader- i diğer muhassıl
Mustafa birâder-i İnsan muhassıl
Ali veled-i Salih k
Elvan birâder-i o m
Mustafa veled-i Karaca k
Ali birâder-i o m
Mezkûr çiftlikde mütemekkin olanlardır

Ensâb-ı Nasuh Baba
Durmuş veled-i Hasan
Mehmed birâder-i o 
Mustafa birâder-i diğer
Sadık veled-i Hüseyin
Hüseyin veled-i o
Balı veled-i Turgud
Hüseyin veled-i Ali Seydi

Hâsıl 
Bennak 2 resm 24
Mücerred 3 resm 18
Hınta mudd 1 öşr 200 
Şa’ir mudd. 1 öşr 120
Harac-ı bağ 279
Ceviz ve sumak 20
Nohud keyl 1 öşr 10
Burçak ve alef keyl 1 öşr 6
Kovan 10
Resm-i zemin hâric 50

(96A)
Ve zikr olan vakfın yedi değirmeni var imiş İs-
fendiyar Oğlu zamanında tasarruf olunurmuş 
şimdi on iki olmuşdur otuzar akçe resm-i asiyâb 
verirlermiş yerlü su olub yıl yürüdüğü tamam-ı 
sabit ve zahir olacak kanun üzere yılda altmışar 
akçe resm kayd olundu deyu mukayyed der 
defter-i atik asiyâb 12 bâb fi 60  720 yekun 1457

Kazâ-i Demirciye tâbi nahiyye-i Borluda Dam-
laluca nam karyede bir çiftlik yeri merhûm Hızır 
Paşa Şeyh Erik nam dervişe vakf-ı zaviye edüb 
ayende ve revendeye hizmet etmek üzere mu-

tasarrıf imiş ol vech üzere ellerinde merhûm Sul-
tan Mehmed ve Sultan Bayezid handan nişan-ı 
şerifleri vardır merhûm Sultan Süleyman han 
aleyhi’r-rrahmete ve’l-gufran berât-ı hümâyûnu 
ile evlâdından Sinan Fakihe tasarruf eylemiş 
hâlâ Musa Fakih nam kimesne berât-ı padişahî 
ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Der-mezra’-i Şeyh Erik ber-muceb-i defter-i atik
Ensâb-ı Şeyh Erik 
Mahmud veled-i Hanefi Fakih 
Yayla birâder-i Sefer veled-i Hanefi fakih

Reâyâ
Musa Fakih veled-i Pir Nazar ehl-i berât
İsa birâder-i o m
Abdi veled-i Eymir k
Kerim birâder-i o m
Hâsıl-ı gallât ve resm-i bennak ve mücerred ve 
resm-i duhan ve gayruhu 500

Der nâhiyye-i Borlu tâbi’-i kazâ-i Demircide kar-
ye-i Sac Ayakda bir çiftlik yeri merhûm Hızır Paşa 
vakf edüb ba’dehu Sultan Murad Han aley-
hi’r-rrahmete ve’l-gufran Ahi Beg nam kimesne 
evlâdından Hamza ve Ali nam kimesnelere 
mukarrer kılmışlar köhne defterde böyle kayd 
olunmuş ve Ali Çelebi Defterinde dahi seydi 
Ali veled-i Ahi Beg ve Cafer ve Bahşi veled-i Ali 
üzerlerine ayende ve revendeye hizmet edeler 
deyu kayd olunmuş şimdiki halde Seydi Ali hisse-
si Pir Ali nam kimesneye verilmiş mezkûr dahi 
hüsn-i ihtiyariyle feragat edüb merhûm Sultan 
Süleyman han berât-ı hümâyûnu ile Hızır Balı 
nam kimesneye verilmiş mutasarrıfdır deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâlâ İbrahim Fakih nam 
kimesne berât-ı padişahî ile mutasarrıfdır tarih-i 
berât sene 976 hâsıl 468

(96B)
NAHİYYE-İ BORLU TÂBİ’-İ KAZÂ-İ DEMİRCİ 

Nahiyye-i mezbûrede Şeyh İlyaslar köyü deme-
kle maruf karyeyi merhûmân Saruhanoğulları 
İshak Çelebi ve Hızır Paşa ayende ve revend-
eye hizmet olunmak içün vakf-ı âmm edüb ve 
sâbıka ümerâ-i selâtîn-i maziyye dahi mukarrer 
kılıb ilâ-yevminâ hazâ vakfiyyet üzere tasarruf ol-
unurmuş deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ 
Durmuş fakih nam kimesne ayende ve revend-
eye hizmet etmek üzere berât-ı hümâyûn ile 
mutasarrıfdır tarih-i berât sene 976 ve zaviye-i 
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mezbûreye yevmî bir akçe ile İlyas nam kimesne 
berât-ı pâdişâhîyle nâzırdır tarih-i berât sene 975 

Karye-i Şeyh İlyas tâbi’-i Borlu 
Abdullah veled-i Yusuf k
Emir birâder-i o m
Maden veled-i Mehmed k
Hacı veled-i Hüseyin k
Musa veled-i Yusuf k
Şaban veled-i o m
Ramazan birâder-i o m
Emre veled-i Yusuf ç
Emrullah birâder-i o k
Süleyman birâder-i diğer m
Hüseyin veled-i o m
Hasan birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Abdi veled-i Hoca Balı k der-Kirmasti
Hoca Balı veled-i o m
Osman veled-i Paşa Balı m
Musa veled-i Şaban k
Mahmud veled-i ok
Şaban birâder-i o k
Mahmud veled-i Eynel k
Ahmed birâder-i o m
Ali veled-i Hacı Bayram k
Hacı veled-i o m
Mustafa veled-i İbrahim k der nâhiyye-i Kirmasti
Mahmud veled-i Resul k
Mehmed veled-i o m
Musa birâder-i o m
Ahmed veled-i Resul k
Hamza veled-i o m
Emre birâder-i o m
Durmuş Fakih veled-i Resul ehl-i berât
Bekir veled-i İblaği k
Ali veled-i Mustafa k
Hamza veled-i Yusuf k
Ali veled-i İblağı k
Yusuf veled-i o m
Ali Fakih veled-i İblağî imam 
Nasuh veled-i Hüseyin m
Yusuf veled-i Mustafa k der nahiyye-i Kirmasti
Hasan veled-i Yusuf k
Hüseyin birâder-i o m
Ahmed veled-i Halil k
Halil veled-i o m
Hamza birâder-i o m
İlyas veled-i Oruc k
Hızır birâder-i o m
Balı veled-i Turud k
Hayreddin birâder-i o m

Mustafa veled-i Mehmed k
Ömer birâder-i o m
Mehmed veled-i Hızır k
Ahmed birâder-i o m
İbrahim veled-i Begtimur k
Ömer veled-i o m
Osman birâder-i o m
Halil veled-i Begtimur k
Abdi veled-i o m
Kerim birâder-i o m
Yusuf veled-i Ali k
Ali veled-i o k
Emir veled-i Musa k
Düğüneri birâder-i o m
Carullah birâder-i diğer m
Mehmed birâder-i İnsan m
Ali veled-i İsa k
Veli birâder-i o k
Yusuf veled-i Düğüneri k
Mustafa veled-i Ali m
Hacı İvaz veled-i Yusuf k
Oruc Begi veled-i o k
Veli birâder-i o k
Mehmed birâder-i diğer m
Nasuh birâder-i diğer m
Mehmed veled-i Hızır k
Mustafa birâder-i o m
Saat veled-i Küçük Musa k
Hamza birâder-i o m

(97A)
Hacı veled-i Ahad k
Selim bin İne Begi veled-i Selim k Der karye-i Ker-
deme tâbi’-i Mihaliç
Emrullah birâder-i o m
Abdullah birâder-i diğer m
Muharrem birâder-i İnsan m
Mahmud veled-i Mestan k
Ahmed veled-i o m
Hacı veled-i Ali k
Halil birâder-i o m
Mehmed veled-i Hacı k
İbrahim birâder-i o m
Musa birâder-i diğer m
Bustan veled-i Velid k
Mehmed veled-i o m
Ali birâder-i o m
Veli birâder-i diğer m
Nasuh veled-i Hamza m
Hüseyin veled-i İnebegi k
Musa veled-i veled k
Mehmed veled-i o k
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Abdullah birâder-i o k
Ahmed veled-i Kadı m
Ahmed atik-i Paşa Balı k
İskender atik-i Durmuş Fakih k
İlyas atik-i Emir nâzır-ı zaviye-i mezbûre ba-berât
Ali veled-i Hamza m
Balaban Sofu atik-i Emir k
Hacı veled-i Bayram m
Emir veled-i Turgud  sipahi-i ma’zul
Ramazan veled-i Turgud sipahi-zade
Derviş veled-i Seferşah sipahi-zade
Hasan birâder-i o sipahizâde
Hüseyin birâder-i diğer sipahi-zâde
Mustafa birâder-i İnsan sipahi-zâde 
Durmuş veled-i Resul sipahi-zâde
Mustafa veled-i Hacı k
Ramazan birâder-i o m
Musa birâder-i diğer m
Davud Dede veled-i Pir Ali Fakih ehl-i takva ve 
duaguy
Hüseyin veled-i İnebegi
Hasan birâder-i o 
İblağı veled-i Pir Ali 
Mezkûrların selâtîn-i maziyyeden muafiyete 
emirleri vardır 
Halil veled-i Hızır k
Hâsıl ani’l-hubûbât ve gayruhu fi sene 2000

Mezra’-i Şeyh Musa der karye-i Şeyh İlyas der 
nahiyye-i Borlu tâbi’-i kazâ-i Demirci yarım çiftlik 
mikdarı yerdir ve bir dönüm bağ asılda Saruha-
noğlu Hızır Paşa mezbûr Şeyh Musaya vakf edüb 
merhûm Bayezid-i Hüdavendigar tevkiîyle mez-
kûrun vakıfnâmesi var ba’dehu merhûm Mu-
rad Han tâbe serahu şeyh-i mezbûr evlâdından 
Derviş Sülemişe mukarrer kılmış köhne defterde 
dahi mukayyeddir ve merhûm Sultan Süley-
man han aleyhi’r-rrahmete ve’l-gufran berât-ı 
hümâyûnu ile Hamza ve Balı mutasarrıflardır 
deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ Hüseyin 
nam kimesne berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır 
tarih-i berât sene 975

Balı birâder-i Hüseyin veled-i oğulşah Ehl-i berât
Ali veled-i Emre
Mehmed veled-i İsa 
Hâsıl 200

(97B)
Kazâ-i Demirciye tâbi Borlu nâhiyyesinde Şeyh 
Ecem Çiftliği demekle maruf çiftliğe vakfiyyet 
üzere berât-ı pâdişâhîyle Derviş İshak nam 
kimesne mutasarrıf imiş hâsıl 100

Kazâ-i Demirciye tâbi’ Güneyce nam karyede 
Mustafa Beg oğlu Muinin iki pare yeri ki biri 
Duzen Harmanı demekle marufdur ve içinde bir 
seylab değirmen dahi vardır ve biri dahi Katı Yalı 
nam çiftlikdir sâbıka Halil Beg Defterinde dahi 
mülkiyyet üzere kayd olunmuş ve merhûm Sul-
tan Murad Han tayyibeallahû serahu dahi mu-
karrer dutub mülkiyyet üzere tasarruf olunub zikr 
olan yerlerden ve değirmenden öşr ve harac 
taleb olunmaya deyu sene tis’a ve erba’in ve 
semanemie tarihiyle muvarrah nişan-ı şerif-i sa-
daka eylemişler ba’dehu mezbûr Muinin oğlu 
Hasan mutasarrıf olub merhûm Sultan Mehmed 
han aleyhi’r-rrahmete ve’l-gufran dahi mukar-
rer dutub sene sitte ve sittin ve semane mie tar-
ihiyle muvarrah nişan-ı hümâyûn vermişler mez-
bûr Hasandan sonra oğlu Muin dahi zikr olan 
nişan-ı şerifleri merhûm Sultan Bayezid han tâbe 
serâhu Dergahına arz idub sene sitte ve sem-
anin ve semanemie tarihiyle muvarrah nişan-ı 
hümâyûn verüb mülkünü mukarrer buyurmuşlar 
ve merhûm Sultan Selim han aleyhi’r-rahmete 
ve’r-rıdvan dahi mukarrer buyurub sene se-
man ışrin ve tisamie tarihiyle muvarrah nişan-ı 
münif-i sadaka buyurmuşlar ve merhûm Sultan 
Süleyman han aleyhi’r-rrahmete ve’l-gufran 
dahi mülkünü mukarrer dutub kimesne mani’ 
ve müzahim olmaya ve dahl ve taarruz ey-
lemeye ve edenleri hakimü’l-vakt men’ ede 
memnu’ olmayanları Bâb-ı saâdet-meâba arz 
eyleye deyu mü’ekkid sene seman ve işrin ve 
tisamie tarihiyle muvarrah nişan-ı âlişan-ı erzanî 
buyurdukları sebebden zikr olan yerler ahkâm-ı 
selâtîn-i maziyye rahimehum Allah nişan-ı âlile-
ri fehvasıyla eben an-ceddin mülkiyyet üzere 
mutasarrıfdır kemakan mülkiyyete kayd olundu 
deyu mukayyed der defter-i atik 

Kazâ-i Demirciye tâbi’ karye-i Koçak İni vakfı 
içinde Kavak Alanı demekle maruf çiftliği Odul 
Derviş vakf-ı ebnâlık üzere kadîmü’l-eyyâmdan 
ayende ve revendeye hizmet etmek üzere mu-
tasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ 
berât-ı pâdişâhîyle Bahşi nam kimesne mutasar-
rıfdır hâsıl 50
(98A)
Vakf-ı Hacı Cihan bin Gani an-karye-i Çilekler 
der nahiyye-i Borlu tâbi’-i kazâ-i Demirci 85000 
hâsıl an-il- murâbaha fi sene 12750

Minhâ
be-cihet-i hatib-i câmi’i-i Kıran der nefs-i Demir-
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ci ki vakıf-ı mezbûr bina eylemişdir fi sene 500 mezkûr hatib vâkıf-ı mezburun kızı Hadice ruhuiçün 
günde üç kerre sûre-i İhlas ve bir kerre Ayete’l-Kürsi ve iki kerre sûre-i İza Zülzilet ve bir kerre sûre-i 
Fatiha okuya deyu meşrutdur
 
be-cihet-i imam-ı câmi’-i mezbûr fi sene 500 imam mezbûr vâkıfın kızı Nur Paşa ruhuiçün günde üç 
kerre sûre-i İhlas ve bir kerre Ayete’l-Kürsi ve iki kerre sûre-i İza Zülzilet  ve bir kerre sûre-i Fatiha okuya 
deyu meşrutdur 

be-cihet-i müezzin câmi’-i mezkûr fi sene 620 mezkûr müezzin hizmet-i te’zinden aciz olursa müezzin 
iki olub meblağ-ı mezbûru tansif edeler deyu meşrutdur 

be-cihet-i müezzin-i salâ fi yevmi’l-Cuma fi sene 150 

be-cihet-i handan-ı aşır der kürsi-i câmi’-i mezbûr fi sene 180 vâkıf-ı merkumun ruhuiçün kıraât ol-
unub müezzinlerin aslâhı kıraât ede deyu meşrutdur 

be-cihet-i muarrif fi yevm nim

be-cihet-i kayyım fi sene 300 ve câmi’-i mezbûrda vâki olan kürside Cevâhir-i Ahbârdan bir bâb 
kıraât eden kimesneye fi yevm 1 

be-cihet-i hizmet-i sakf-ı câmi’-i mezbûr der-eyyâm-ı şita fi sene 60

Ve câmi’-i mezbûrda vâkıf vaz’ eyledugi iki çerağa şem’ yakan kimesneye fi sene 30 

be-cihet-i hasır-i câmi’ fi sene 15 
be-cihet-i gedik ve nemek-i câmi’i fi sene 30 
be-cihet-i termim-i musalla der-kurb-i câmi’-i mezbûr fi sene 30
 
be-cihet-i imam-ı mescid der karye-i Çilekler fi yevm 2 imam-ı mezbûr vâkıf-ı mezkûrun ruhuiçün 
günde bir cüz’ tilâvet ede deyu meşrutdur 

be-cihet-i muallim-i mekteb vakıf-ı mezbûr der civar-ı mescid-i mezkûr fi yevm 2 mezkûr muallim 
vâkıfın ruhuiçün günde nısf cüz’ kıraat idub fukarâ-i müslimînin oğlancıklarına talim-i Kur’an ede 
deyu meşrutdur

be-cihet-i muallim-i mezbûr berây-ı te’zin ve suhten-i şem’ der- mescid-i mezkûr fi sene 30

be-cihet-i hasır-i mescid-i mekteb-i mezbûrîn fi sene 20
be-cihet-i gedik-i mescid ve mekteb-i mezbûrîn fi sene 30
be-cihet-i termim-i harem-i mescid ve mekteb-i mezbûrîn fi sene 10
be-cihet-i şem’-i vakıf fi sene 10
be-cihet-i şem’ berây-ı Hacı Bula bint-i Hızır Balı fi sene 15
be-cihet-i şem’ berây-ı Merye hatun bint-i Abdullah fi sene 15
be-cihet-i şem’-i berây-ı Mihr hatun bint-i Abdullah fi sene 15
Ve vâkıf-ı mezbûr-ı mescid-i mezkûr imamı sakin olmak içün iki hane vakf eylemişdir 

Ve muallim-i mekteb-i mezbûr içün dahi iki hâne vakf eylemişdir

Ve vakıf-ı merkumun validi Hani ruhuiçün günde nısf cüz’ kıraât eden kimesneye fi yevm 1

Ve vakıfın Ümmi Ruh hatun ruhuiçün günde nısf cüz’ kıraat iden kimesneye fi yevm 1
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Ve vâkıfın vakf itdugi mushafın yüzünden Hacı Bula hatun ruhuiçün günde bir cüz’ tilâvet iden 
kimesneye fi yevm nim

Ve Mâhî hatun bint-i Dursun Fakih ruhuiçün kezâlik bir hizb okuyan kimesneye fi yevm nim hizb-i mez-
bûrun kıraatı mescid-i mezbûrun imamına meşrutdur.

(98B)
be-cihet-i hatib der câmi’-i bazar-ı Bor ki vâkıf-ı merhûm bina eylemişdir fi yevm 1 mezkûr hatib yılda 
iki hatm okuyub bir hatmin duâsın Fıtır bayramında ve bir hatmin duâsın Kurban bayramında salat-ı 
iydden mukaddem idub câmi’ içinde ede deyu meşrutdur

be-cihet-i müezzin-i câmi’-i mezbûr fi yevm nim mahfilde bir aşr-ı Kur’an okuya deyu meşrutdur

be-cihet-i kayyım-ı câmi’-i mezbûr fi sene 60
be-cihet-i hasır-i câmi’-i mezbûr fi sene 15
be-cihet-i gedik ve nemek fi sene 20
be-cihet-i termim-i harem-i câmi’-i mezbûr fi sene 20

be-cihet-i termim-i çah der bazar-ı Borlu ki Gani Beg kuyusu demekle marufdur fi sene 20

be-cihet-i termim-i çah der karye-i Kara Almacık aded 3 fi sene 60

be-cihet-i termim-i çah der mevzi’-i Söğüdcük ki Balı Beg Kuyusu demekle marufdur fi sene 20

be-cihet-i termim-i çah der karye-i Bulduklu Altı Ağaç Kuyusu demekle marufdur fi sene 20
be-cihet-i termim-i pınar der karye-i Kara Almacık fi sene 20

be-cihet-i termim-i mescid-i vâkıf der karye-i Kara Almacık der eyyâm-ı sayf fi sene 10

be-cihet-i hak-ı gedik-i mescid-i mezbûr fi sene 20

be-cihet-i averden-i âb der mescid-i karye-i Çilekler ve mescid-i Kara Almacık fi yevm nim

be-cihet-i termim-i hane-ı Gani Beg der karye-i Çilekler fi sene 20
be-cihet-i termim-i muhavvata kubur-ı akraba-i vâkıf-ı mezbûr fi sene 5
be-cihet-i ıslah-ı tarik-i karye-i Kara Almacık fi sene 20

be-cihet-i fenâ-i eytâm-ı fukarâ fi yevm 1
be-cihet-i taâm-ı Mevlüdi’n-Nebi-i aleyhi’s-salat ve’s-selam fi sene 90

be-cihet-i taâm-ı leyle-i Regaib ve leyle-i Berât ve yevm-i Aşura fi sene 270

be-cihet-i muallim-i mekteb der karye- i Kıran ki vâkıf-ı mezbûr bina eylemişdir fi yevm 7

berây-ı talim-i sıbyan

be-cihet-i muallim el-mezbûr berây-ı talim-i sıbyan-ı fukarâ-i müslimîn fi yevm nim beş sabiye ta’lim 
ede deyu meşrutdur

be-cihet-i termim-i mekteb-i mezbûr fi sene 10
be-cihet-i hatib-i câmi’ der karye-i Mermercik tâbi’-i kazâ-i Demirci fi yevm nim
be-cihet-i imam-ı câmi’-i mezbûr fi yevm 2 mezkûr imam vakıf-ı mezbûr karye-i Mermercikde bina 
etdugi mektebinde sıbyan-ı fukarâ-i müslimînden dört sabiye ta’lim-i Kur’an ede deyu meşrutdur
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be-cihet-i te’zin der-câmi’-i mezbûr fi yevm nim

be-cihet-i kayyım der câmi’-i mezbûr fi yevm 
nim musluğa vuz’u içün su getirmek ve termim 
etmek şartıyla

be-cihet-i suhten-i şem’in der sıracîn ki vakıf-ı mez-
bûr câmi’-i mezkûrda vaz’ eylemişdir fi sene 30

Mezkûr imam vâkıf-ı mezbûr karye-i Mermercik-
de bina eylediği mektebinde sıbyan-ı fukarâ-i 
müslimînden dört sabiye ta’lim-i Kur’an ede 
deyu meşrutdur

be-cihet-i hasır-i câmi’-i mezbûr fi sene 20
be-cihet-i gedik-i câmi’-i mezbûr fi sene 10
be-cihet-i termim-i hammâm-ı vâkıf-ı merkum 
der kurb-i hammâm-ı Saraycık fi sene 20

Ve Büyük Hoca bağı demekle maruf bağın nıs-
fını imama ve nısf-ı aheri karye-i Çileklerde sakin 
olan muallime vakf olunmuş

Ve hakimü’l-vakt her sene mütevellinin muhase-
besi içün ve vakfın zevâidinden ve masrafından 
sual itmek içün fi sene 90

99A 
be-cihet-i mütevelli fi yevm 5 
be-cihet-i câbi fi yevm 1 
be-cihet-i kitâbet fi yevm 1 
tevliyet ve cibâyet aslâh ebnâsına ve ebnâ-i eb-
nâsına meşrutdur kitâbet dahi aslâh ebnâsına ve 
ebnâ-i ebnâsına meşrutdur eger kâdir olursa

Ve karye-i Saraycık tımarında Demirci nehrinde 
dâir olan iki asiyâb tahun ki ikisi bir hanededir 
alat-ı asiyâbıyla ve bir hadika ve bir bağ ki mez-
kûr asiyâb tahun kurbündedir ve bir bağ dahi ki 
karye-i Kara Almacıkda vakıf-ı mezbûrun hane-
sine muttasıldır çayırıyla ve eşcâr-ı müsmiresiyle 
ebnâsına ve ebnâ-i ebnâsına neslen ba’de-nes-
lin ve karnen ba’de karnin vakf idub ve ba’del-
inkıraz zikr olan asiyâb tahun ve hadika ve 
bağlar bey’ olunub akçesi vakf-ı mezbûra ilhak 
olunub rıbhından hâsıl olan akçe-i hakim-i âdl-i 
vücuh-ı hayrâta ta’yin eyleye ve vakfın zevâidi 
vakfa zamm oluna deyu şart olunub sene 976 
tarihiyle muvarrah vakıfnâmesi olmağın vücûh-ı 
meşruh üzere deftere kayd olundu 

(99B -100A) (boş)
(100B)
200. EVKÂF-I KAZÂ-İ ADALA DER LİVÂ-İ SARU-
HAN

Vakf-ı Hızır Paşa veled-i Saruhan ve sâhibü’l-
hayrât berây-ı Câmi’-i Adala

Hammâm der nefs-i Adala hâsıl 720
Zemin kıta 1 el-meşhur Viran hâsıl 100
def’a zemin kıta 1 Kara Dönüm demekle 
meşhurdur hâsıl 100
Vakf-ı Karaman bir pare bağ hatibe şart olun-
muş hâsıl 50

Vakf-ı Aişe hatun bir pare bağ hatibe meşrutdur 
hâsıl 20
Yekun 990

Zikr olan mahsûlât Adala Câmi’ine kim hat-
ib olursa mutasarrıf ola deyu meşrutdur elân 
câmi’-i mezbûrda Mevlana Hasan Fakih hatib-
dir ve zikr olan mahsule mutasarrıfdır ba-berât-ı 
hümâyûn 

201. Evkâf-ı İmâret-i Hızır Paşa ibn-i Saruhan
Karye-i İncilü tâbi’-i Adala vakf-ı Hızır Paşa ibn-i 
Saruhan

Süleyman veled-i Yusuf nim
Memi veled-i o k
Hızır Balı birâder-i diğer ç
Musa veled-i o m
İsa birâder-i o m
Durmuş veled-i Yusuf nim
Kurd Balı veled-i Hasan m
Mahmud veled-i Zeynel ç maa biraderaneş
Ömer veled-i o m
Osman veled-i Zeynel imam
Mustafa veled-i o m
Ahmed veled-i Zeynel gulam-ı şehzâde
Cafer veled-i Dursun ç
Muharrem veled-i o m
İbrahim veled-i Dursun k
Hacı birâder-i o m
Ali veled-i Musa Balı nim
Mehmed veled-i Ali nim
Oruc birâder-i o nim
Hüseyin veled-i Carullah k maa biraderân
Tur Ali birâder-i o m
Yahya veled-i Derviş k Ekinlü
Mustafa veled-i Hacı İvaz m
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Mustafa veled-i Pir Ahmed k
Mehmed birâder-i o k
Ali veled-i Hızır Şah k
Ali birâder-i o m
Durmuş veled-i Veli k Ekinlü
Veli veled-i o m
Murad veled-i Tur Balı k
Durmuş veled-i o m
Abdi birâder-i o m
Mustafa veled-i Yusuf k
Halil veled-i Umur k der Alaşehir
Umur veled-i Osman k der m

(101A)
Hacı Veli veled-i Bekir k
Mustafa veled-i o k
Satılmış veled-i Hacı Balı k
Ali veled-i Begtullah k Ekinlü
Hasan veled-i o m
Cafer veled-i Kemal k
Satılmış veled-i Göçeri k
Pirce birâder-i o m
Ömer birâder-i diğer m

Karye-i Şeyh Segid tâbi’-i Adala vakf-ı Hızır Paşa 
ibn-i Saruhan

Hızır veled-i Mustafa k
Ahmed veled-i Bayram k
Hasan veled-i o m
Yusuf birâder-i o m
Mahmud veled-i Bayram k
Ahad birâder-i o k
Bayram veled-i o m
Ali veled-i Hacı Elvan m
Cafer veled-i Hasan k
Osman birâder-i o m
Mustafa veled-i Yusuf m
Hasan veled-i Sinan sipahi-zâde
Elvan birâder-i o sipahi-zâde 
Hüseyin birâder-i diğer sipahi-zâde
Ömer birâder-i İnsan sipahi-zâde

Karye-i Çataklu tâbi’-i Adala vakf-ı Hızır Paşa 
veled-i Saruhan

Ali veled-i Osman nim
Hasan veled-i Pirî k
Hüseyin veled-i Üveys k der karye-i Boyluca Tâ-
bi’-i Gördüs 
Ali veled-i o m
Hâsıl-ı İncilü ve Şeyh Segid ve Çataklu ani’l-galle 

ve hubûbât ve resm-i bennak ve mücerred ve 
harac-ı bağât ve öşr-i piyaz ve kendir ve resm-i 
kovan ve resm-i asiyâb ve öşr-i çeltük ve resm-i 
ganem ve resm-i tapu ve bâd-ı hevâ ve deşt-
bâni ve gayruhu 13.000 

İcare-i zemin-i dekâkîn der-nefs-i bazar-ı Adala 
1000 cümle bazar mukataasından ifraz olub 
vakf içün 1000 akçe verilirmiş yekun 14.000

Minhâ el-ihracat
Vazife-i mütevelli fi yevm 4 fi sene 1440
Vazife-i şeyh fi yevm 4 fi sene 1440
Vazife-i câbi fi yevm 1 fi sene 360
Vazife-i kâtib fi yevm 1 fi sene 360
Vazife-i nâzır fi yevm 2 fi sene 720
Vazife-yi tabbâh ve gendüm-i küb fi yevm 2 fi 
sene 720
Vazife-i kayyım fi harc-ı hasır-i câmi’ fi yevm 1 fi 
sene 360
Vazife-i ferrâş fi yevm 1 fi sene 360
Vazife-i hatib ma-imam fi yevm 3 fi sene 1080
Vazife-i müezzin fi yevm 1 fi sene 360
Vazife-i çerakdâr fi yevm 1 fi sene 360
be-cihet-i kıraât-ı cüz’ fi yevm 1 fi sene 360

(101B)
Harc-ı matbah
Bahâ-i nan fi yevm 4 fi sene 1440
Bahâ-i guşt fi yevm 4 fi sene 1440
Bahâ-i gendum fi sene 13 keyl be-keyl-i Saruhan 520
Bahâ-i milh 2 keyl fi sene 96
Bahâ-i hayme Fi sene 120 ceman 240
Bahâ-i şem’-i revgan berây-ı câmi’ fi sene 50
Bahâ-i nohud 3 kile fi sene 144
Bahâ-i piyaz fi sene 48 
El-bâki 2102

202. Evkâf-ı Müteferrika ki sâhibü’l-hayrât ni-
hade est
Vakf-ı Hacı Hüseyin 500 rıbhına yevmî aşır okuna

Vakf-ı Tabbah Hacı 1000 rıbhına yevmî aşır okuna

Vakf-ı Hacı Veli rıbhına günde bir Fatiha ve üç 
İhlas okuna

Vakf-ı Kara Veli 300 rıbhına günde bir Fatiha ve 
üç İhlas okuna

Vakf-ı Ahmed Fakih 660 rıbhına günde bir Fati-
ha ve üç İhlas okuna
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Vakf-ı Hacı Hüseyin 1000 rıbhına yılda bir kerre 
Hatm-i Kelâmullah okuna

Vakf-ı Ahmed Derzi 500 rıbhına günde bir Fatiha 
ve üç İhlas okuna

Vakf-ı Haydar 1800 rıbhına yılda hatm-i Kelâmul-
lah ola

Vakf-ı Nebi Fakih 2800 rıbhına günde bir cüz’ 
tilâvet oluna
Vakf-ı Sevle Fakih 1650 rıbhına muallim-i me-
ktebhâne-i Hacı Hüseyin yılda bir kerre hatm-i 
Kelâmullah tilâvet eder

Vakf-ı Ali veled-i Bağcı Ahmed 2000 rıbhına 
muallim-i mezbûr yılda iki defa hatm-i Kelâmul-
lah ede
Vakf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı müezzin-i câmi’ 
7000 hâsıl an-il-murâbaha fi sene 1050

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı şem’-i câmi’ 2750 
rıbhı harc olunur

Vakf-ı Şah Paşa hatun câmi’ rıbhına her gün 
hatib-i câmi’ bir aşır okuya

Vakf-ı Hafsa hatun 500 rıbhına her gün hatib-i 
câmi’ bir aşır okuya

Vakf-ı Hadice hatun 500 rıbhına hatib günde bir 
Fatiha ve üç İhlas okuya

Vakf-ı Hüsnü hatun 500 rıbhına hatib günde bir 
Fatiha ve üç İhlas okuya

Vakf-ı Emine hatun 500 rıbhına günde bir Fatiha 
ve üç İhlas okuna

Vakf-ı Hüsnü hatun 1000 rıbhına yevmî aşır okuna

Vakf-ı Şahlı hatun 2000 rıbhına günde bir cüz’ 
tilâvet olunur

Vakf-ı Hüseyin bin Çelebi 4000 hâsıl an-il-murâ-
baha fi sene 600

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât ki nefs-i Adaladan kadîm-
den olan on hanenin avârızı içün konmuşdur 
7000 

Nefs-i Adalada olan Eldelik tâifesinin Karesi hak-
kına sarf oluna deyu şart eylemiş

(102A)
Vakf-ı Hacı Hasan berây-ı mektebhâne-i binâ 
kerde-i hod der nefs-i Adala 6000

hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 900

Minhâ 
be-cihet-i muallim fi sene 780 
be-cihet-i mütevelli fi sene 120

203. Evkâf-ı mescid-i Abdi
Nakd 9000 minhâ zayi’ şode 800 el-bâki 8200 
hâsıl 1640 yekun 1650 
an-zemin-i dükkân der-kurb-i mescid fi sene 10 
be-cihet-i rakabe 

Minhâ
be-cihet-i imamet fi sene 825 
be-cihet-i te’zin 300 
be-cihet-i handan-ı cüz’ fi sene 400 imama 
meşrutdur 
be-cihet-i revgan-ı çerağ ve gedik ve hasır ve 
rakabe fi sene 100 
be-cihet-i tevliyet fi sene 180

204. An-Evkâf-ı Ali Paşa el-merhûm be-imaret 
ve Medrese ve Câmi’ der-İstanbul
Karye-i Ak Viran tâbi’-i Adala vakf-ı Ali Paşa 
el-merhûm

Hızır veled-i Musa ç maa Hasan
Musa veled-i Kemal nim
İsa birâder-i o m
Bektaş veled-i Muhammedî nim
Hacı Abdi veled-i Yusuf nim
Memi şah veled-i Haydar m
Hızır veled-i İne Begi nim
Ali birâder-i o nim
İlyas birâder-i diğer k
Bedir birâder-i İnsan m
Hızır veled-i Bahşayış k
Bekir birâder-i o m
İsmail birâder-i diğer m
Mehmed veled-i İlyas Fakih k
Ali veled-i Mustafa k Ekinlü
Osman veled-i Ali k
Hamza veled-i Mustafa k
Said Atik-i İlyas Fakih k
Budak veled-i Ahmed sipahi-i ma’zûl
Mustafa veled-i aydın sipahizâde
Turgud birâder-i o sipahizâde
Nebi birâder-i diğer sipahizâde
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İlyas veled-i Mehmed m
Hâsıl-ı hınta ve şa’ir ve burçak ve nohud ve ko-
van ve resm-i zemin ve resm-i otlak ve harac-ı 
kesik ve resm-i kışlak ve resm-i ağıl ve resm-i arûs 
ve deştbâni ve bâd-ı hevâ ve yava ve kaçgun 
fi sene 6000

(102B)
Karye-i Bedravin tâbi’-i Adala vakf-ı Ali Paşa 
el-merhûm
Şaban veled-i Turgud ç
Balı Fakih veled-i Satı Fakih nim
Satı veled-i o m
Mustafa birâder-i o m
Receb veled-i Satı Fakih k
Şaban birâder-i o k
Hamza veled-i Bayramlu nim
İsa Balı veled-i Mehmed nim
Şahkulu veled-i Nebi k
Yusuf veled-i o m
Nasuh birâder-i o m
Nebi birâder-i diğer m
Hamza veled-i Nebi k
Durmuş veled-i Yunus k
Mustafa veled-i o m
Yusuf veled-i Eymir k
Süleyman veled-i İbrahim m
Dede veled-i Ali k
Hızır birâder-i o m
Abdullah birâder-i diğer m
İbrahim veled-i Hamza k
İsmail veled-i Mehmed m
Çiftlik-i Hassa ve Kışlak
 
Der dest-i hâric on altı çiftlik yerdir haricden 
ziraât olunur hâsıl-ı hınta ve şa’ir ve burçak ve 
nohud ve penbe ve bostan ve resm-i reâyâ ve 
resm-i ganem ve tapu-i zemin ve deştbâni ve 
resm-i kışlak ve gayruhu 3000

Karye-i Sarucalu tâbi’-i Adala vakf-ı Ali Paşa 
el-merkum

Bekir veled-i Muhammedî ç
Abdullah birâder-i o ç
Memişah birâder-i diğer ç gulam-ı şahzâde
Tura Hacı veled-i Bazarlu ç
Bazarlu veled-i o m
Mustafa veled-i İne Begi ç ve nim maa birâderân
Ali veled-i o m
Hasan birâder-i o m
Mehmed Sofu veled-i İne Begi k

Abdi birâder-i o k
Adil veled-i o m
Bekir birâder-i o m
Seydi veled-i Hoca nim
Durmuş veled-i o m
Abdurrahman veled-i Hoca m
Muhammedî veled-i Alican k
Hasan veled-i o m
Veli veled-i Alican k
Mustafa birâder-i o m
Hüseyin veled-i Sadullah k
Nazar birâder-i o m
Receb birâder-i diğer m
Oruc veled-i Hasan k
Bayram veled-i Hüseyin k
İlyas birâder-i o m
Ali veled-i Hasan k
Hasan veled-i o m
Süleyman birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
Aydın veled-i Hamza k
Ahmed veled-i o m
Mahmud birâder-i o m
Hamza birâder-i diğer m

(103A)
Karye-i Begce nam-ı diğer Çiftlik ve mezra’-i 
Okcu Musa tâbi’-i Adala vakf-ı Ali Paşa el-mer-
hûm

Hacı Ahmed veled-i Seydi Ahmed ç
Nurullah veled-i o m
Kadem Eri veled-i Seydi Ahmed k
Abdurrahman veled-i o m
İvaz Fakih veled-i Seydi Ahmed k
Mustafa veled-i o k
Tura Han veled-i Şadi m
Hüseyin veled-i Musa ç
İsa Balı veled-i Arık nim
Ali veled-i Mehmed k Ekinlü
Turak veled-i Mustafa sipahi-i ma’zûl
Nasuh birâder-i o sipahi-zâde

Ve karye-i mezbûrede doksan dönüm yer olub 
on dönüm yerine yurdluk verilüb ve seksen 
dönüm yeri mezraalık üzere ziraât olunub öşrü 
ve rüsûmu eda olunur ve on dönüm yer içün 
resm-i kışlak yirmi beş akçe ve resm-i ağıl on 
ve resm-i otlak otuz dört akçe verilir deyu mu-
kayyed der defter-i atik

Hâsıl-ı hınta ve şa’ir ve burçak ve nohud ve 
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börülce ve öşr-i çeltük ve bostan ve bağât ve 
harac-ı kesik ve resm-i zemin ve rüsûm-ı reâyâ 
ve sirken ve kovan ve resm-i ganem ve resm-i 
haymana ve resm-i tapu-i zemin ve deştbâni ve 
gayruhu 8000

Karye-i Yuva Bükü tâbi’-i Adala vakf-ı Ali Paşa 
el-merhûm

Osman veled-i Nasuh k. Ekinlü
Mehmed veled-i Kulfal k Ekinlü
Nurullah birâder-i o m
Süleyman veled-i Kasım k
Nebi birâder-i o k
Habib birâder-i diğer k
İne Hoca veled-i Abdi k der Alaşehir
Cafer veled-i Sevindik k
Ahmed veled-i İshak k
Minnet birâder-i o m
Mustafa veled-i İlyas sipahizade
İsa birâder-i o sipahizade
Kalender birâder-i diğer sipahizade
Yusuf veled-i Ramazan sipahizade
Nasuh birâder-i o sipahizâde
Halil birâder-i diğer sipahizâde
Ali veled-i Hüseyin sipahizâde
Hamza birâder-i o sipahizâde
Şaban veled-i Mahmud sipahizâde
Ramazan birâder-i o sipahizâde
Şaban veled-i İsa sipahizâde
Ahmed birâder-i o sipahizâde
Asıl Doğan birâder-i diğer sipahizâde

Karye-i Kovanlık zamime-i o ki Yuva Bükünde 
mütemekkinlerdir
Ramazan veled-i Mahmud imam
İsa veled-i o m
Hamza veled-i Pir Ahmed nim
Minnet birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
Durmuş veled-i Hacı Balı k
Turgud birâder-i o m
Davud birâder-i diğer m
Ahmed veled-i Musa nim
Mahmud birâder-i o k
Ahmed veled-i Ali k der Kula
Mustafa veled-i Kulfal Nim
Memi veled-i o m
Kuruca veled-i Ahmed nim
İsmail veled-i o m
Receb birâder-i o m
Mustafa veled-i Ahmed k

İsa veled-i Ali sipahi-i ma’zûl
Mustafa birâder-i o sipahizâde
Hamza birâder-i diğer sipahizâde

(103B)
Hâsıl ani’l- galle ve penbe ve otlak ve sirken ve 
harac-ı bağ ve boya ve resm-i zemin ve duhan 
ve kışlak ve deştbâni ve yava ve kaçgun ve 
cürm ü cinayet ve resm-i arûsî ve gayruhu 6000

Karye-i Ötmelü nam-ı diğer Akça Köy ve Fu-
karacıklar ve Muytablar tâbi’-i Adala vakf-ı Ali 
Paşa el-merhûm

Bekir veled-i Mehmed ç
Mehmed veled-i o m
Ali birâder-i o m
Hüseyin veled-i Mehmed k
Nasuh veled-i Hacı İvaz ç maa birâdereş
Haydar birâder-i o m
Bahşayış veled-i Hasan Fakih k
Mehmed veled-i Ali ç
Halil birâder-i o m
Hızır veled-i Bahşayış k
Bekir birâder-i o m
İsmail birâder-i diğer m
Ali veled-i İlyas k
Veli veled-i o m
Muharrem birâder-i o m
Nasuh birâder-i diğer m
Yusuf birâder-i İnsan m
Bekir veled-i Mehmed sipahizâde
Ali birâder-i o sipahizâde
Mahmud birâder-i diğer sipahizâde

Hâsıl 
Çift 3 resm 99
Bennak 4 resm 48
Mücerred 10 resm 60
Hınta mudd 4 öşr 4320
Şa›ir mudd 4 öşr 2520
Erzen keyl 2 öşr 28
Burçak keyl 2 öşr 28
Öşr-i penbe 336
Resm-i kendir 200
Harac-ı bağ 50
Resm-i bostan 50
Resm-i zemin 665
Resm-i kovan 25
Resm-i otlak 35
Resm-i kışlak 10
Resm-i ağıl 10
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Resm-i asiyâb 40
Mahsul-i keşti 30
Yava bargir 150
Yekun 8704

205. An-Evkâf-ı Merhûm Hasan Paşa be-imaret-i 
Akşehir 
Karye-i Alancuk tâbi’-i Adala vakf-ı merhûm 
Hasan Paşa

Halil veled-i Muhammedî nim
Hamza veled-i Yusuf m
Hüseyin veled-i Pirî k Ekinlü 
İsrafil veled-i o m
İsmail birâder-i o m
İshak birâder-i diğer m
Pirî birâder-i İnsan m

(104A) 
Bahşayış veled-i Pirî k
Muhammedî veled-i Cafer m

Karye-i Nısf-ı Kestel ve karye-i Karacaviran asıl-
da Kestel nam karyeden gelüb tavattun et-
mişler Nısf-ı Kestel mezbûr Karacaviran demekle 
marufdur

Hacı Ahmed Fakih veled-i İlyas imam
Hacı Eminlik veled-i İlyas Hatib
Mustafa veled-i o k
İlyas birâder-i o m
Turgud veled-i Nurullah nim
Nurullah veled-i o m
Nasuh birâder-i o m
Abdi birâder-i diğer m
Seydi Fakih veled-i Abdurrahman k
İlyas veled-i Balı nim
Reis veled-i o m
Nasuh veled-i Hacı Ahmed nim
Halil birâder-i o m
Hacı veled-i Kasım sipahizâde
İbrahim veled-i Şahkulu Sipahizâde
Durmuş veled-i Hüseyin sipahizâde
Hızır veled-i Ahmed sipahizâde

Karye-i Çosallar mezra’-i Sağırluda Kara Börklü 
toprağında temekkün etmişlerdir tâbi’-i m

Mezra’-i Çukur Oğlu Hamza tâbi’-i m beş çiftlik 
yerdir hâli ani’r-reâyâ
 
Mezra’-i Killik tâbi’-i m on beş çiftlik yerdir hâric-

den ekilür

Mehmed veled-i İskender k Ekinlü
Muhammedî veled-i Halil k Ekinlü
Mustafa veled-i Salih nim
Satılmış birâder-i o m
İsmail veled-i Yusuf m
Nasuh veled-i İsmail sipahizâde
Mahmud veled-i Mehmed sipahizâde
Mustafa veled-i İshak sipahizâde
Veli birâder-i o sipahizâde
Balı veled-i Yusuf sipahizâde
Nasuh birâder-i o sipahizâde
Mahmud veled-i İlyas sipahizâde
Mustafa veled-i Yusuf sipahizâde
Çiftlik der yedd-i Ferhad Beg 7 kıta çift 3
Çiftlik-i Mustafa bin Ferhad Beg 4 kıta çift 2

Mezra’-i Depecik ve Selcanlu mezkûr mezraa-
da Mevlana Şem’seddin el-mulakkab bi-Sipah 
Ahmed Yurdu demekle maruf yurdu Yahya 
begden yüz akçeye tapuya almış

Mustafa veled-i Mehmed sipahi-i ma’zûl
Murad veled-i o sipahizâde
Ahmed birâder-i o sipahizâde

(104B)
Mezra’-i Anaklu tâbi’-i m sekiz çiftlik yerdir

Muhammedî veled-i Eymirşah ç maa birâdereş
Ömer veled-i o m
Fazlullah veled-i Eymirşah k
Hızır veled-i Ramazan nim
Mustafa veled-i o m
Hacı Karaca veled-i Ramazan nim
Hasan veled-i o m
Bahşayış birâder-i o m
Hüseyin veled-i Ramazan k
Yahya veled-i o m
Bayram veled-i Hacı Veli nim
Eynel veled-i Hacı k Ekinlü
Mübarek atik-i Hacı Fakih k

Hâsıl-ı karye-i Alancuk ve Nısf-ı Kestel ve karye-i 
Karacaviran ve Çosallar ve mezra’-i Çukur Oğlu 
Hamza ve karye-i Killik ve karye-i Depecik ve 
mezra’-i Selcanlu ve mezra’-i Anaklu 

Çift 6 resm 198
Nim 8 resm 132
Bennak 10 resm 120
Mücerred 19 resm 114
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Hınta mudd 4 öşr 4620
Şa›ir mudd 32 öşr 8980
Burçak keyl 2 öşr 28
Mercimek keyl 2 öşr 48
Börülce keyl 1 öşr 24
Bostan 155
Bağat 1830
Resm-i zemin 1086
Sirken 152
Gedik 20
Boya 50
Otluk 80
Penbe 100
Resm-i ganem 50
Resm-i kovan 10
Resm-i duhan ve resm-i yurt 30
Bâd-ı hevâ ve tapu-i zemin ve deştbâni 572
Yekun 18075

Zikr olan kura merhûm Hasan Paşaya temlik 
olundukda mezbûre kuranın reâyâsı ulakdan 
ve suhreden ve cerehordan ve sekbandan 
ve doğancıdan ve salkundan ve azebden 
ve kürekçiden ve hisar yapmasından ve ne-
zl-i tahılından ve üstibi ve arpa ve saman ve 
salınmaktan fi’l-cümle cümle-i avârız ve divani-
yeden emin ve muaf ve müsellem olalar şöyle 
ki bitilü ve bitisüz hükümlü hükümsüz demeyub 
teklif-i avârız edeler deyu hükm-i âmm dahi 
varırsa anlara teklif etmeyeler ve incitmeyeler 
ve zikr olan karyeler ve mezraalar serbest tem-
lik olunmuşdur resm-i cürmüne ve cinayetine ve 
resm-i arûsiye ve kul ve cariye müjdeliğine ve 
sâir bâd-ı hevâsına hâricden kat’an dahl olun-
mayub müşarünileyh Hasan Paşa cânibinden 
dahl oluna merhûm Sultan Bayezid han aley-
hi’r-rahmete ve’l-gufrandan nişan-ı hümâyûn-
ları olmağın defter-i atike kayd olunmuş halâ 
defter-i atik mucebince vech-i meşruh üzere 
defter-i cedide dahi kayd olundu. 

Sipahizâdegân
Der-karye-i Hacı Halil tâbi’-i Adala

Hacı Mehmed veled-i Turgud mazul-i sipahi
Hamza veled-i o
Hacı Mustafa veled-i Turgud sipahizâde
Kalem veled-i Hasan sipahizâde
Nasuh birâder-i o sipahizâde
Hasan Bekir veled-i sipahizâde
Kasım birâder-i o sipahizâde

(105A)
Yahya birâder-i diğer sipahizâde
Mehmed birâder-i İnsan sipahizâde
Vakf-ı câmi’-i karye-i Killik tâbi’-i Adala sâhibü’l-
vakf Adacı Ahmed 

Nakd 2500
Bir pare bağ el-maruf be-Rahmanlar 
Vakf-ı Ali bin Mustafa 1000 hâsıl 100
Hâsıl-ı meredd 800 
Yekun 900
 Minhâ 
cihet-i imam 200 
cihet-i hitabet 360 
cihet-i mütevelli 200 
cihet-i müezzin 140

Vakf-ı Hacı Bayram bin Mustafa bir kıta bağ el-
ma’rûf be-Killik ve nakid 200 hâsıl 100 câmi’-i 
mezbûrda yılda bir hatm-i Kelâmullah kıraat ol-
una deyu meşrutdur

Karye-i İlvadı tâbi’-i Menye vakf-ı Saruhan 
Beg ibn-i Alpağı karye-i mezbûre ayende ve 
revendeye hizmet ede deyu Aleyküm Emreye 
vakf olunmuş ol-vakt mezkûr Emre evlâdından 
İlyas Seydi ve Elvan Seydi nişan-ı hümâyûn ile 
vakf-ı evlâdlık üzere mutasarrıfdır ve ellerinde 
merhûm Sultan Murad han ve Sultan Mehmed 
han tâbe serâhüma hükümleri vardır suret-i 
Defter-i Hisarbegizâde budur hâlâ mez-
bûr İlyas Seydi fevt olub hissesi Halil Seydi ve 
birâderzâdesi Çelebiye verilub ve mezkûr El-
van Seydi kemakân hissesine berât-ı hümâyûn 
ile mutasarrıfdır bu cümle ayende ve revend-
eye hizmet ederler ve merhûm Sultan Süley-
man han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran nişan-ı 
hümâyûnu ile Şeyh Emre evlâdından Halil Sey-
di ve Balı Seydi ayende ve revendeye hizmet 
etmek üzere mutasarrıflardır deyu mukayyed 
der defter-i atik halâ vâkıf-ı mezbûrun evlâdı 
kesret üzere olub zaviye-i merkume cümlesi-
ni tasarruf etmekle mahsul-i vakfa noksan ve 
ayende ve revendeye taâm verilmeduğin ve 
cümle evlâdından latif mahaldir deyu der-i 
devletden vârid olan emr-i âli mucebince 
Lala Cafer Beg ve Tire ve Adala kadıları arz 
etmeğin mezkûr Latif zaviye-i mezbûreye şeyh 
olub ayende ve revendeye hizmet ede deyu 
sene 976 tarihiyle muvarrah berât-ı hümâyûn 
irad etdikten sonra şeyh-i mezbûr evlâdından 
Mustafa ve Ahmed ve Osman ve Mahmud ve 
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Hızır ve Hamza ve Seydi Balı ve Mehmed ve 
Davud nam kimesneler der-i devletden teft-
iş içün hükm-i şerif getirub teftiş olundukda 
Anadolu Beğlerbegisi câniblerinde ve Ada-
la ve Marmara ve Mendehorya kadıları şart-ı 
vâkıf üzere mutasarrıf olmaları enfa’ etdugine 
hükm edüb der-i devlete arz etdiklerinde şart-ı 
vâkıf üzere mutasarrıf olalar deyu sene 980 
tarihiyle muvarrah hükm-i hümâyûn irad et-
dikleri sebebden vech-i meşruh üzere deftere 
kayd olundu.

(105B)
Ensab-ı sâhib-i vakf
Ali bin Mustafa veled-i Halil
Divane veled-i Hasan
Mehmed birâder-i o 
Resul birâder-i diğer
Balı Derviş veled-i Hacı Bayram
Nebi veled-i Sefer
Mehmed birâder-i o 

Reâyâ
Ali veled-i Kemal c
Mehmed veled-i o m
Osman birâder-i o m
Ömer birâder-i diğer m
Bustan veled-i Ali nim
Mehmed veled-i Bekir nim
Pirî birâder-i o nim
İsa Balı birâder-i diğer m
Evliya veled-i Hüseyin nim
Berâti veled-i Mühim nim
Memi veled-i İdris nim
Hasan veled-i o m
Hüseyin birâder-i o m
Hasan veled-i Kasım nim
Hamza birâder-i o k
Rıdvan veled-i Bahşayış m
Yusuf veled-i Mustafa nim
Nasuh birâder-i o m
Yunus veled-i Hasan nim
Dursun veled-i o k
Memi birâder-i o k
Musa birâder-i diğer k
Mustafa birâder-i İnsan k
Yakub veled-i Can Paşa nim
Hüseyin birâder-i o k
Durmuş veled-i Bazarlu nim
Mehmed veled-i Tur Balı türbedar ba-berât
Kerim veled-i o muhassıl
Şaban birâder-i o m

Mahmud birâder-i diğer m
Ahmed birâder-i İnsan m
İbrahim veled-i Tur Balı türbedar ba-berât
Fazlı veled-i Turgud nim
Hamza veled-i Nasuh k
Ahmed birâder-i o k
Mahmud veled-i o m
Halil veled-i Hasan k Ekinlü
İbrahim birâder-i o m
Ali veled-i Bekir k Ekinlü
İbrahim birâder-i o m
Aydın veled-i Mehmed k Ekinlü
Yusuf birâder-i o k
Mustafa birâder-i diğer m
Mehmed veled-i Veli m
Hızır veled-i Mestan m
Abdurrahman veled-i Musa m
Misafir veled-i Ahmed k Ekinlü
Mehmed veled-i o m
Mustafa birâder-i o muhassıl
Mehmed veled-i Hasan m
Abdi veled-i dede k Ekinlü
Mehmed veled-i o m
Mustafa veled-i Eymirşah k Ekinlü
Ali veled-i o m
Memi veled-i Eymirşah k
Mehmed veled-i o m
Hasan birâder-i o m
Yusuf veled-i Ali k
İlyas birâder-i o m
Ali Fakih veled-i Oğuzhan k
Ömer veled-i o m
Hamza veled-i Oğuzhan k Ekinlü
Mehmed veled-i Emir k
Hasan veled-i Hüseyin k
Hasan Atik-i Kasım Halife k
Cafer Atik-i Kara Mustafa k
Muhammedî veled-i Pir Ahmed k
birâder-i Mustafa o m
İlyas veled-i Yusuf k Ekinlü
Seydi atik-i Ali k
Mehmed veled-i Bevvab m
Ahmed veled-i Mehmed Fakih m
Hacı Veli veled-i Hamza k
Hamza veled-i Hacı Balı k
Turgud veled-i Üveys k
Hüseyin veled-i Nasuh k
Mustafa veled-i Kemal k
Ahmed veled-i o m
Mahmud veled-i Süleyman k
Süleyman veled-i Kemal k
Hüseyin veled-i o m
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Mahmud veled-i Kemal k
Mustafa veled-i Bahşi k
Hüseyin veled-i Hamza k der Burusa

(106A)
Ali birâder-i o k der m
Dursun veled-i Yusuf k
Yusuf veled-i o k
Mustafa birâder-i o k 
Selim veled-i Durmuş k
Osman veled-i İlyas k
Hacı Bahadır veled-i Balı k
Mustafa veled-i o m
Musa birâder-i o m
Nazar veled-i Ali m
Musa veled-i Halil k
Emre veled-i o m
Mehmed veled-i Halil k
Hamza birâder-i o m
Hamza birâder-i diğer m
Ahmed veled-i Kemal k
Süleyman veled-i o m
Kemal birâder-i o m
Mustafa veled-i Cemal k
Mehmed veled-i Hamza k
Ali veled-i Yusuf sipahizâde 
Bahadır veled-i Samih k der karye-i Alaca İli tâ-
bi’-i Demirci
Veli veled-i Hacı k der karye-i Keçilü tâbi’-i Mağnisa 
Ahmed birâder-i o k
Mustafa veled-i Hacı Odul k der-mim
Ali veled-i o m
Dündar veled-i İbrahim türbedâr
Cemâat-i Yörükân
Hasan veled-i Velid k
Mehmed veled-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
İskender atik-i Hasan k
Mustafa veled-i Seydi Ahmed k
Turgud veled-i Murad k
Murad veled-i o m
Pir Ahmed veled-i Balı ganem
Mehmed veled-i o m
Mustafa birâder-i o m
Emre veled-i İlyas ganem
İlyas veled-i o m
Ramazan birâder-i o m
Veli veled-i Hüseyin ganem
Hüseyin veled-i o m
Hasan birâder-i o m
Balı veled-i Hüseyin k
Mustafa veled-i o m

Hacı Elvan veled-i Ali m
Nasuh veled-i Kulfal k
Süleyman birâder-i o m
Begendik veled-i Veled ganem
Ahmed veled-i Ahad ganem
Hacı birâder-i o ganem
Hızır birâder-i diğer m
Şahbive veled-i Beğendik k
Veli birâder-i o m
Şahbaz birâder-i diğer m
Velid birâder-i diğer m
Seferşah birâder-i diğer m
İbrahim birâder-i İnsan m
Musa veled-i Sevindik ganem
Bayezid veled-i Kara ganem
Yunus veled-i o m
Süleyman veled-i Mehmed k
Göçeri veled-i Mustafa k
Yusuf ve Bahşayış m
Eynel veled-i Seyfe k
Emre birâder-i o k
Hamza veled-i Yahya k
Muharrem veled-i o m
Nasuh veled-i Yahya k
Mustafa veled-i o m
Balı veled-i Ali k
Halil birâder-i o m
Yahya birâder-i diğer m
Cafer veled-i Kalem k
Sadık birâder-i o m
Veli veled-i Mustafa ganem
Seferşah veled-i o k
Cihan birâder-i o m
Süleyman birâder-i diğer m
Mustafa birâder-i diğer m
Mehmed birâder-i diğer m
Ali birâder-i İnsan m
İbrahim veled-i Hızır Balı k
Hayran birâder-i o m
Divane birâder-i diğer m
Turanşah veled-i Emir k
Muharrem veled-i o m
İlyas birâder-i diğer m
Birader- Zeyni-i İnsan m
Satılmış veled-i İlyas k
Mehmed veled-i o m
Divan veled-i İlyas k
Cafer birâder-i o m
Haydar birâder-i diğer m
Nurullah birâder-i diğer m
Osman birâder-i diğer m
Kısmet birareder-i İnsan m
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Çavlı veled-i Kulfal k
Nasuh veled-i Turud ganem
Hasan veled-i o ganem
Hasan veled-i o m
Hüseyin birâder-i o m
İneBegi veled-i Turud ganem
Ali Fakih birâder-i o k
Osman veled-i Yusuf m

(106B)
Musa veled-i Mustafa m
Seydi Ali veled-i Turud m
Yusuf atik-i Dündar k
Hacı Balı veled-i Mustafa k
Bazarlu birâder-i o k
Begtimur veled-i İlyas k
Hüseyin veled-i Ali k
Ahmed birâder-i o k
Şaban veled-i Kurtulmuş k der karye-i Kızılca Havlı
Cafer birâder-i o m
Kurtulmuş veled-i Nasuh m der m
Pirî veled-i Yusuf k der m
Mustafa veled-i Halil k der m
İlyas veled-i Mustafa k der m
Reâyâ-i vakf-ı Mezbûr der Yakacık
Yakub veled-i Süleyman k Ekinlü
Mehmed veled-i o m
Yahya veled-i Süleyman k
Memi veled-i Mustafa k Ekinlü
Hacı Ali birâder-i o m
Halil veled-i Oruc k
Seferşah veled-i Sevindik m
Veli veled-i Ali k Ekinlü
Ahmed veled-i o m 
Mehmed veled-i Ali k
Durmuş veled-i o m
Hamza veled-i Mehmed k Ekinlü
Bayram birâder-i o m
Hızır birâder-i diğer m
Receb birâder-i İnsan m
Seydi Ahmed veled-i Durmuş k
İlyas veled-i o k Ekinlü
Yusuf veled-i Musa k Ekinlü
Nasuh birâder-i o m
Mahmud birâder-i diğer m
Veli veled-i Ahmed k Ekinlü
Nazar birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Hüseyin veled-i Ömer k Ekinlü 
Mehmed birâder-i o m
İne Begi veled-i Ali k Ekinlü
Mehmed birâder-i o m

Mustafa veled-i Nebi m
Reâyâ-i vakf-ı mezbûr der-karye-i Kulfallu 
Ali veled-i Turahan nim
Hasan birâder-i o k
Mehmed veled-i Hüseyin m
Hızır Fakih veled-i Mahmud k
Nebi birâder-i o k der Kula
Dursun veled-i Mahmud k Ekinlü
Yusuf veled-i o nim
Mustafa birâder-i o m
Nasuh veled-i Mahmud nim
Hüseyin veled-i o m
Hasan birâder-i o m
Nazar veled-i Bayezid k
Karlı birâder-i o nim
Mustafa birâder-i diğer k
Habib veled-i İsmail nim
Hacı birâder-i o k
Mustafa veled-i Kulfal k. der Nif
Yusuf veled-i o k
Ahmed veled-i Kulfal k der m
Selim veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Hüseyin veled-i İne Hoca k der-Marmara
Hasan veled-i Tur Balı k
Veli veled-i Muhammedî k Ekinlü
Mustafa birâder-i o m
Ahmed birâder-i o m
Ahmed veled-i Mehmed k
İbrahim birâder-i o k Ekinlü
Halil birâder-i diğer m
Ali Balı veled-i Yusuf k Ekinlü
Hüseyin veled-i o m
Mustafa veled-i Yusuf k
Hasan birâder-i o k
Cemal veled-i Nasuh k
Emrullah birâder-i o k der Mağnisa
Abdi veled-i Karaca k
DüğünEri veled-i Emre k Ekinlü
Hüseyin veled-i İlyas k
Halil veled-i Kara k Ekinlü
Mahmud birâder-i o m
Hasan veled-i Süleyman k Ekinlü
Bekir veled-i o k
Halil birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
Mustafa veled-i İnebegi k Ekinlü
Mehmed veled-i Turbegi m
Üveys veled-i Pir Ahmed m
Hamza veled-i Baki k Ekinlü
Mustafa veled-i Durmuş nim
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(107A)
Mustafa veled-i Balı nim
Mahmud birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Veli veled-i Bayezid k
Mahmud birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Tur Ali veled-i Lutfi k
Yusuf birâder-i o k
Muhammedî veled-i Dursun nim
İlyas birâder-i o k
Bahşayış veled-i Bazarlu k Ekinlü
Mustafa veled-i İlyas k
Durmuş veled-i Davud m
Seyfi veled-i Hacı Bayram k
Abdurrahman veled-i Dündar Muhassıl
Zemin-i Mehmed veled-i Tur Balı ç
Zemin-i İbrahim veled-i Tur Balı nim

Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve resm-i bennak 
ve mücerred ve bağât ve emrud ve resm-i ze-
min ve tapu-i zemin ve resm-i ganem ve bâd-ı 
hevâ ve deştbâni ve resm-i arûs 5000

Der-karye-i İlvadi an-evlâd-ı Şeyh Safa 
Mustafa veled-i Hacı Tur Ali 
Ahmed veled-i o
Mahmud birâder-i o 
Yunus veled-i İlyas
Mustafa veled-i o
Mehmed veled-i Emre

Karye-i Ömer Emre tâbi’-i Adala karye-i mez-
kûreyi merhûm Saruhan Beg ve oğlu İlyas Beg 
Ömer Emreye vakf edüb oğlu oğlu ve kızı kızı 
bunlar duaya meşgul olsunlar deyu sene er-
ba’in ve sitte mie tarihiyle muvarrah vakıfnâme 
vermişler hâlâ yevmî bir akçe ile Memi nam 
kimesne ber vech-i meşihat berât-ı hümâyûn ile 
mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Memi bin Muin veled-i Şeyh Ali ehl-i berât
Abdullah birâder-i o 
Seyfullah birâder-i diğer
Dede Balı veled-i Dursun
Cihanşah veled-i Şeyh Ali
Mehmed bin Ali veled-i Pir Ahmed 
Pir Ahmed birâder-i o 
Eymirşah bin Ali veled-i Nasuh
Yusuf birâder-i o 
Osman veled-i Hacı Ahmed 
Ömer birâder-i o 

Ebu Bekir birâder-i o
Dede Balı veled-i Dursun
Mezkûrlar defter-i atikde evlâd-ı Ömer Emre 
deyu mukayyed olanların evlâdıdır
Reâyâ-i karye-i zaviye-i Ömer Emre
Yusuf veled-i Durmuş nim
Bekir veled-i o m
Mustafa veled-i Hızır k
Memi veled-i o m
Pirî veled-i Hızır k
Musa birâder-i o k
Muharrem veled-i o m
İbrahim birâder-i o m
Mehmed veled-i Hüseyin k
Abdi birâder-i o muhassıl
Abdurrahman birâder-i diğer m
Ahmed birâder-i İnsan m
Ali veled-i Ahmed m 
Armağan veled-i Durmuş m
Hacı Nasuh veled-i Dursun k
Veli veled-i Davud k
Yusuf veled-i o m
Hüseyin veled-i Hasan k
Mehmed veled-i Hacı k
Aydın veled-i Ali k
Hüseyin veled-i o m.
Hasan birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Mehmed birâder-i İnsan m
Halil veled-i Nasuh k
Bektaş veled-i o k
Emir birâder-i o m
Mehmed veled-i Halil k

(107B)
Mustafa veled-i Umur k
Mustafa veled-i Ömer k
Ali birâder-i o m
Karlı veled-i Şahkulu k
Hacı Halil veled-i Şahkulu k
Ali veled-i Hamza k
Mehmed birâder-i o m
Nasuh veled-i Ali k
İlyas veled-i Ahmed k
Ramazan veled-i Nasuh k
Üveys veled-i Nasuh k
Yunus veled-i o k
Osman veled-i o m
Ömer veled-i Üveys k
Veli veled-i Mustafa k
Mustafa veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
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Hâsıl an-hınta ve şa’ir ve öşr-i kovan ve resm-i 
ganem ve bâd-ı hevâ ve deştbâni ve gayruhu 
900

Ba’dehu merhûm Saruhanoğlu Hızır Paşanın 
nefs-i Adalada olan imaretinin çeltüğinden 
Mağnisa kilesiyle buçuk mudd çeltük ekilüb hâsılı 
mezbûr Ömer Emre zaviyesine Hızır Paşadan 
vakfiyyet üzere tasarruf olunugelmişdir ellerinde 
hüccet-i şer’iyyeleri vardır deyu mukayyed der 
defter-i atik hâlâ çeltük ekilmez olmağın çeltük 
bedeli on kile buğday ve on kile arpa imaret-i 
mezbûreden Ömer Emre zaviyesine verilme-
siiçün ellerinde hüccetleri var

Karye-i Tekvür tâbi’-i Adala vakf-ı zaviye-i Tekvür Şeyh 
Karye-i mezbûre ahkam-ı selâtin mucebince 
vakf-ı mukarrerdir evlâd-ı şeyh-i mezbûrdan 
Şeyh Paşa mutasarrıf imiş Sultan Murad han Sul-
tan Mehmed han hükümleri var suret-i Defter-i 
Hisarbegizâde budur sâbıka Şeyh Paşa evlâdın-
dan Çalabvermiş ve Hızır nam kimesneler mu-
tasarrıf imiş mezbûrân müteveffa olub Hamza 
ve Selim Şah ve Çalabvermiş nam kimesnelere 
verilmiş anlardan dahi alınub Veli Fakih nam 
kimesneye sadaka olunmuş ayende ve revend-
eye hizmet edüb vakf-ı mezbûre mutasarrıfdır 
deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ zaviye-i 
mezbûreye yevmî bir akçe ile ber-vech-i meşi-
hat Hasan nam kimesne ayende ve revendeye 
hizmet etmek üzere berât-ı pâdişâhîyle mu-
tasarrıfdır tarih-i berât sene 979 

İlyas veled-i Cafer ç
Hamza veled-i Hacı Kasım nim
Kasım veled-i o k
Üvyes veled-i Hacı Kasım nim
Hasan veled-i o m
Ali birâder-i o m
Mansur veled-i Kasım nim ve 1 zevle 
Emrullah birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Abdullah birâder-i diğer m
Can Paşa birâder-i birâder-i İnsan m
Ahmed veled-i Yunus nim
Hasan veled-i o m
Hüseyin birâder-i o m
Hızır birâder-i diğer m
Bahşi veled-i Arız nim
Mahmud veled-i o m
Hızır veled-i Mahmud nim
İlyas veled-i o k

Bekir birâder-i o m
Osman birâder-i diğer m
Mehmed veled-i Mustafa nim
Mahmud birâder-i o k
Ali birâder-i diğer m
Oruc veled-i Hamza nim
Mustafa veled-i o m
İlyas veled-i Ahmed k
Eynel veled-i Bahşayış k
Gani veled-i Bekir k
Hüseyin veled-i Hasan k Ekinlü
Mustafa veled-i Halil k
Musa birâder-i o m
Abdurrahman veled-i Begtullah muhassıl
Hasan veled-i Hızır an-evlâd-ı Şeyh Paşa ve 
Şeyh-i zaviye-i mezbûre ba-berât
Ahmed veled-i o
Eymirze veled-i Çalabvermiş an-evlâd-ı Şeyh 
Paşa
İlyas veled-i o
Mustafa birâder-i o 
Mehmed birâder-i diğer
Mehmed veled-i Seydi an-evlâd-ı Şeyh Paşa
Çelebi veled-i o
Seydi birâder-i o 

(108A)
Ali veled-i Mustafa k der-Bazerganlu
Osman veled-i o m
Ahmed veled-i İsmail m
Hamza veled-i Seydi an-evlâd-ı Şeyh Paşa
Ahmed veled-i Şeyh Yusuf an-evlâd-ı Şeyh Paşa
Seyfullah birâder-i o 
Ali birâder-i diğer
Mübarek Atik-i Cafer k
Ali veled-i o m
Resul veled-i Yusuf k der Hersek
Salih birâder-i o m

Zemin-i Eymirze veled-i Çalabvermiş ç
Zemin-i Mehmed veled-i Seydi nim
Zemin-i Hasan veled-i Hızır nim
Zemin-i Hamza veled-i Seydi nim

Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve harac-ı bağât 
ve resm-i zemin ve bâd-ı hevâ ve arusane ve 
deştbâni ve gayruhu 1550

Ve Muylu Argına bir erlik çeltik ekerlerimiş deyu 
mukayyed der defter-i atik

Karye-i Seydilü tâbi’-i Adala
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Karye-i mezbûre merhûm Saruhan begden za-
viyeye vakf-ı evlâd olub elinde nişan-ı hümâyûn 
var ayende ve revendeye hizmet ede deyu 
kayd olunmuş ve Halil Beg Defterinde dahi vakf 
yazılmış şimdi Emre Oğlu neslinden Mehmed 
oğlu Hamza tasarruf eder suret-i defter-i atik 
budur ol-vakt nişan-ı şerifle mezkûr Emre evlâdın-
dan Şeyh Hızır Balı mutasarrıfdır elinde Sultan 
Murad ve Sultan Mehmed han tâbe serahuma 
berâtları var vakf-ı evlâdlık üzere mutasarrıflardır 
ve merhûm Sultan Süleyman han tâbe serahu 
berât-ı hümâyûnu ile ayende ve revendeye 
hizmet ede deyu evlâdlık üzere Şeyh Hamza 
Çelebi mutasarrıfdır deyu mukayyed der deft-
er-i atik hâlâ Emre evlâdından Hızır Fakih ve Hü-
seyin ve Derviş ayende ve revendeye hizmet 
etmek üzere berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır 
İlyas bin Yusuf veled-i İlyas

An ensâb-ı sâhib-i vakf
Karye-i Seydiler ve Dönekistan tâbi’-i Adala
Hamza veled-i Hızır c
İbrahim birâder-i o m
Halil birâder-i diğer m
Süleyman birâder-i diğer m
Musa veled-i Eynel nim
Turgud veled-i o m
İlyas birâder-i o m
Mustafa veled-i Eynel k der-karye-i Bazar tâbi’-i 
Adala
Kemal veled-i Ali k 
Abdurrahman birâder-i o m
Hamza veled-i Mehmed k
Hacı Tur Ali veled-i şeyh k der- Bağırgan
Tur Balı birâder-i o m
Yusuf veled-i Ali k der Balıklu
Bedir veled-i Seydi Ali k
Hızır Fakih birâder-i o k
Kulfal veled-i Miralem m
Can Kulu veled-i Seydi Ahmed k
Seydi birâder-i Ali o k
Balı veled-i Resul k
Veli birâder-i o k
Abdi veled-i Hamza m
Pir Nazar veled-i İlyas k
Hacı Ahmed birâder-i o k
İbrahim veled-i Ali m
Süleyman Veled- i İlyas k der-karye-i Ak Viran 
Hasan birâder-i o m
Oruc veled-i Abdi m
Ramazan veled-i Veli k
Cemâat-i Yörükân an-reâyâ-i vakf-ı mezbûr 

(108B)
Dursun veled-i İsa k
Hasan veled-i o m
Pirî veled-i İsa ganem
İsa veled-i o k
Musa birâder-i o k
Ahmed veled-i o m
Mustafa veled-i Pirî k
Emrullah birâder-i o m
Abdurrahman veled-i İsa k
Hızır veled-i o m
Yunus birâder-i o m
Ali birâder-i diğer m
Can Balı birâder-i diğer m
Timur birâder-i İnsan m
Rahim veled-i İsa ganem
Seferşah veled-i o m
Ali veled-i Musa k
Hüseyin veled-i o k
Kalemşah veled-i o m
Muharrem birâder-i o m
İslam birâder-i diğer m
Hasan veled-i Ali k
İlyas birâder-i o m
Ahmed birâder-i diğer m
Koca veled-i kara Veli k
Yardım veled-i o m
Derviş birâder-i o m
Pir Ahmed veled-i Kara Veli k

Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve resm-i bennak 
ve mücerred ve bâd-ı hevâ ve deştbâni 4000

Karye-i Bektaşlar vakf-ı Hızır Paşa tâbi’-i Adala

Mezraa-i Şeyh Resul tâbi’-i Adala asılda evlâd-ı 
Saruhandan Hızır paşa vakf edüb ba’dehu 
merhûman Bayezid han ve Murad han mukar-
rer edüb köhne defterde dahi vakf-ı kayd ol-
unmuş ve hükm-i Hüdavendigar ile Aziz veled-i 
Bahşayış nam kimesne vakfiyyet üzere mutasar-
rıfdır zaviyedârdır ve Mehmed veled-i Aziz dahi 
merhûm Sultan Murad han ve Sultan Mehmed 
han tâbe serahuma hükümleriyle mutasarrıf 
olmuş ve merhûm Sultan Süleyman han berât-ı 
hümâyûnu ile zaviye-i mezbûrede ayende ve 
revendeye hizmet etmek üzere Hoca Ömer ve 
Seferşah nam kimesneler mutasarrıf olmuşlar 
hâlâ berât-ı pâdişâhîyle Veli veled-i Musa bin 
Mehmed nam kimesne ayende ve revendeye 
hizmet etmek üzere mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 974
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Nasuh veled-i Yusuf nim
Yusuf veled-i Derviş k
Sefer Birader i o m
Hızır veled-i Ramazan m
İlyas veled-i Mahmud k
Mahmud veled-i o m
Hacı veled-i Sakame k
Veli birâder-i o m
Hızır veled-i Durmuş k der Adala
Tur Ali veled-i o m
Mustafa veled-i Nurullah m
Umur veled-i Bektaş k der Akhisar
Carullah birâder-i o k
Hasan veled-i Osman k
Osman veled-i o m
Hüseyin veled-i Osman k
İshak birâder-i o k
Kalem veled-i Ömer k
Halil veled-i o m
Eymir birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m
Divanşah veled-i Hamza k
Carullah veled-i o m
Sultan veled-i Hamza k
Ömer birâder-i o k
Hacı Bayram veled-i Hamza k Ekinlü
Hasan veled-i o m
Osman veled-i Hamza m

(109A)
Hamza veled-i Emir k
Ahad birâder-i o m
Cafer veled-i Umur m
Ali veled-i Mehmed m
Hüdaverdi veled-i Ali k
Abdi veled-i Hüseyin k
Hüseyin veled-i o m
Seferşah veled-i Hüseyin k
Cihan birâder-i o k
Kalem birâder-i diğer k
Lutfi birâder-i İnsan m
İskender veled-i Hoca Balı k Ekinlü
İsmail birâder-i o m
İbrahim veled-i Halil k
Mustafa birâder-i o m
Durmuş veled-i Bayezid k
Musa veled-i Cafer m
Nasuh veled-i Mahmud k der-karye-i Sarı Pınar 
tâbi’-i Sart
Mahmud veled-i o m
Balı veled-i Şirmerd m
Seferşah veled-i Mahmud k

Ahmed birâder-i o k
Süleyman birâder-i diğer m
Cafer birâder-i İnsan m
Bektaş veled-i Muharrem k
Ali birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Bayram veled-i Hoca Ömer k
Hoca Ömer veled-io m
Ahmed veled-i Carullah k
Yusuf birâder-i o m
Halil veled-i Sefa m
Ferraş atik-i Yusuf k
Mübarek atik-i Muharrem k
Veli veled-i Musa Fakih ehl-i berât
Ali birâder-i o k
Balı birâder-i diğer m
Ramazan veled-i Bahşayış k
Şuca Fakih birâder-i Mehmed veled-i Musa 
Fakih k
Sefer birâder-i o k
Nebi birâder-i diğer m
İsa birâder-i İnsan m
Hâsıl ani’l-galle ve bâd-ı hevâ ve deştbâni ve 
gayruhu 1000

Karye-i Bahşılı tâbi’-i Adala vakf-ı merhûm Mevla-
na Hayreddin hoca-i merhûm Sultan Süleyman 
han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran bi-imaret-i Baş 
Gelenbe

Hasan veled-i Ahad ç
Pir Ahmed birâder-i o k Ekinlü
Osman veled-i o m
Veli veled-i Ali k Ekinlü
Hüseyin birâder-i o ç
İlyas birâder-i o m
Hacı Mehmed veled-i Hızır ç
Aydın veled-i Bedir k Ekinlü
Mahmud veled-i o k
Ali veled-i Bedir nim
Mustafa Fakih birâder-i o k Ekinlü
Mustafa veled-i Budak ç ve nim maa birâdereş
Mehmed veled-i o m
Ali veled-i Budak k
İsa veled-i Yusuf nim
Halil veled-i Muhammedî k
Divanşah birâder-i o m
İbrahim birâder-i diğer m
Hüseyin veled-i Nasuh k Ekinlü
Kemal veled-i Ömer k Ekinlü
Yusuf veled-i o m
Umur veled-i Şahkulu ç
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İsmail birâder-i o nim
Süleyman veled-i o m
Hüseyin veled-i Şahkulu k Ekinlü
Musa veled-i Ali k Ekinlü
Kerim veled-i Emir k 
Süleyman birâder-i o m
Bekir veled-i Hamza k Ekinlü
Salih veled-i Turud Hacı ç
Hüseyin veled-i o m
Veli veled-i Eynel Nim
Ali birâder-i o m
İsa Balı veled-i Zeynel k der-Marmara
Sefer veled-i Turud Hacı k Ekinlü

(109B)
Ahad veled-i Kulfal nim
Ali veled-i Turak nim
Nasuh veled-i Yusuf k Ekinlü
Hasan birâder-i o nim
Hüseyin birâder-i diğer nim
Ömer veled-i Hızır Balı nim
Osman birâder-i o m
Mehmed veled-i Eymir k
Şaban veled-i Yusuf m
Salih veled-i Ali k Ekinlü
Murtaza veled-i Yusuf m
Mehmed veled-i Nasuh m
İbrahim veled-i Mustafa k
Seferşah birâder-i o k
Adil veled-i Mehmed k
Celal veled-i Sevindik k
Bilal birâder-i o m
Bektaş birâder-i diğer m
İsa Balı veled-i Mustafa k Ekinlü
Hasan veled-i Yusuf k der-karye-i Işıklar
Umur veled-i İlyas k der-Sart
Musa veled-i Yusuf k Ekinlü
Mustafa birâder-i o m
Bustan veled-i Hızır k Ekinlü
Hasan veled-i Halil k Ekinlü
Arslan veled-i Ali k der-Sart
Yusuf veled-i Abdullah k
Durmuş veled-i Turgud k der-karye-i Dere Köy
Mehmed birâder-i o m
Ahmed veled-i Yusuf m
Mustafa veled-i Hamza k der-Marmara

Hâsıl ani’l-galle ve hubûbât ve öşr-i çeltik ve 
resm-i çift ve nim çift resm-i zemin ve resm-i ben-
nak ve mücerred ve bağât ve resm-i ganem ve 
bâd-ı hevâ ve cürm ü cinayet ve resm-i arusi-
yye ve deştbâni ve gayruhu 7000

Karye-i Balıklağu tâbi’-i Adala vakf-ı imaret-i Ali 
Beg der-nefs-i Mağnisa
Karye-i mezbûre halkı ortakçılardır üzerlerinde 
altışar kile vakıf tohum olub gayet eyü yerlere 
mütevelli maarifetiyle vakıf tohum eküb hâsıl 
münasafa olub maada yerleri ki ziraât ederler 
öşrün ve salariyyesin verirler deyu mukayyed 
der defter-i atik 

Karye-i mezbûre sâbıka havass-ı padişahîden 
iken mahrusa-i Mağnisada Ali Beg evkâfından bir 
vakf bağçe olub merhûm ve mağfurün leh Sul-
tan Süleyman han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran 
valideleri tâbet serahâ ruhuiçün nefs-i Mağnisa-
da bağçe-i mezbûre yerinde bir câmi’ ve imaret 
ve medrese bina olunub bağçe-i mezkûreye be-
del mezbûre karye Ali Beg imaretine vakf olmak 
fermân olunduğu defter-i atikde mukayyed bu-
lunmağın defter-i cedide kayd olundu

Hızır veled-i Körpe ç k
Hasan veled-i o ç k
Hamza birâder-i o ç k
Mahmud veled-i Durmuş ç k
Ahmed birâder-i o ç k
Ferhad birâder-i diğer m
İbrahim veled-i Süleyman ç k
Hamza birâder-i o ç k
Mehmed veled-i Hüseyin ç k
Hasan veled-i Hızır ç k
Mehmed veled-i o ç k
Ali Balı birâder-i o ç k
Yunus birâder-i diğer m
Bazarlu veled-i Turgud ç k
Mustafa veled-i o m
Hızır veled-i Durmuş çk
Hasan birâder-i o m
Mustafa veled-i Musa ç k
Ali veled-i Nasuh ç k
Ali veled-i İdris ç k
Bekir veled-i o m

(110A) 
Bustan veled-i İdris ç k
Mehmed birâder-i o ç k
Süleyman veled-i Seferşah ç k
Mezid veled-i o m
Ali veled-i Mehmed ç k
Cafer veled-i Hayrullah ç k
Hızır veled-i Süleyman k
Ali veled-i o m
Hamza veled-i Hızır k der-karye-i Okçular 
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Muhammedî veled-i o m
Turahan birâder-i o m
Yusuf atik-i Eynel k 
Zemin-i Hızır der yedd-i Turgud ç
Veli veled-i Hacı Osman m
Karye-i Depecik zamime-i Balıklağu tâbi’-i Ada-
la ortakçılar değillerdir der dest-i hâric beş çiftlik 
yerdir

Hâsıl-ı karye-i Balıklağu ve Depecik fi sene 10000

Karye-i Çarta tâbi’-i Adala vakf-ı merhûm Hüs-
rev ağa
Karye-i mezbûreyi merhûm Sultan Selim han 
tayyibullahu serahu Mağnisada iken havass-ı 
hümâyûnlarından ifraz edüb sâbıka saray ağası 
olub vefat eden merkum Hüsrev ağanın nefs-i 
Mağnisada Nişancı mahallesinde bina eyledu-
gi mescidinin mesarıfına vakıf olmağiçün temlik 
buyurub sene seba ve hamsin ve tisamie tari-
hiyle muvarrah hükm-i şerif verilmiş imiş ba’de-
hu serir-i saltanat-ı cenâb-ı celalet meâbları-
na müyesser oldukda ol mülknameyi mukarrer 
buyurub karye-i mezbûrenin mahsulatı mescid-i 
mezbûrun mesarıfına sarf oluna deyu der-i dev-
letden mülkname-i hümâyûn-ı erzanî buyurul-
muş tarih-i mülkname-i hümâyûn sene 977

Kabaağaç veled-i Balı ç
Mustafa veled-i o m
Bahar birâder-i o m
Ali veled-i Abdurrahman k
Armağan birâder-i o k
Tur Balı birâder-i diğer k
Emir veled-i Pir Ahmed nim
Nurullah birâder-i o k
Turgud birâder-i o m
Durmuş veled-i Halil nim
Bayramlu veled-i o k
Kurtulmuş birâder-i o k
Ahmed birâder-i diğer m
Kulfal birâder-i diğer m
Mahmud birâder-i İnsan m
Ramazan veled-i Ali ç 
Ali veled-i o m
Şaban veled-i Durmuş k Ekinlü
İne Begi veled-i Hasan k
Hasan veled-i o m
Memi veled-i Hasan k
Minnet birâder-i o m
Halil veled-i Süleyman k
Yunus birâder-i o m

Emre birâder-i diğer m
Muhammedî veled-i Ali ç
Ali veled-i o m
Veli birâder-i o m
Tur Ali veled-i Hacı Elvan ç
Musa birâder-i o m
Mehmed birâder-i diğer m
Mustafa veled-i Karaca k
Mahmud veled-i Dündar m

(110B)
Hâsıl 
Çift 4 resm 132
Nim 2 resm 33
Bennak 11 resm 132
Mücerred 11 resm 96
Öşr-i hınta mudd 3 öşr 1440
Öşr-i şa›ir mudd 1 keyl 15 öşr 490
Öşr-i nohud keyl 1 öşr 24
Öşr-i erzen keyl 10 öşr 70
Öşr-i sumak 19
Öşr-i bağât 200
Öşr-i kendir 30
Öşr-i girdegân 10
Öşr-i balamud 58
Öşr-i mazu 10
Resm-i ganem 140
Resm-i kışlak 10
Resm-i asiyâb harab 10
Öşr-i burçak kile 1,5 öşr 21

Der-dest-i hâric on altı buçuk çiftlik yerdir 336
Bâd-ı hevâ ve resm-i arusiyye tapu-i zemin ve 
deştbâni 50
Yekun 3360

Mezra’-i Abdal Habib tâbi’-i Adala vakf-ı men-
suh tımar ber muceb-i Defter-i Mevlana Seydi ve 
İskenderzâde Abdal Habib demekle maruf Ab-
dal Çiftliği o an nesh-i tımar olmuş ber muceb-i 
Defter-i Hisarbegizâde ba’dehu merhûm Sul-
tan Süleyman han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran 
berât-ı hümâyûnu ile ayende ve revendeye 
hizmet etmek üzere Durmuş nam kimesne mu-
tasarrıf olmuş ba’dehu zaviye-i mezbûre içün 
otuz çiftlik yer tasarruf olunur imiş zaviye-i mez-
bûre içün bir çiftlik yer tayin edüb maâdasın 
mirî içün zabt etduresin deyu der-i devletden 
fermân olunmağın mukaddema nâzır-ı emval 
olan Mahmud Çelebi efendi müraselesi muce-
bince vilayet âyânı ile üzerine varılub defter-i 
atikde mukayyed ve mastur olan Ali ve Veli yer-
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leri ki mahduddur kıbleten tarik-i âmm şarken 
İsmail ve Ali bin Mustafa ve Seydi Ali bin Kara 
Veli yerleri ve şimalen Kasım bin Ali yeri ve gar-
ben Hızır Fakih ve Hacı Ramazan yeri ile müşter-
ek olan yer ve Hacı Ali yerleri ile tarik-i âmma 
müntehidir zikr olan hudud ile mahdud olan yer-
ler defter-i atikde Ali ve Veli üzerinde mukayyed 
ve mastur olan yerler idugi kayd ve sicill olunub 
ve maâdası hassa hükm olunmuş hâlâ zaviye-i 
mezbûreye şeyh olmak üzere zikr olan hudud ile 
mahdud Ali ve Veli yerlerine tahminen yevmî bir 
akçe ile Hızır Fakih nam kimesne berât-ı padişahî 
ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Durmuş veled-i Veli k
Bazarlu birâder-i o k
Mehmed veled-i Ahad k
Ömer veled-i o m
Bahşayış veled-i Ahad k
Abdullah veled-i o m
Yusuf veled-i Ahad k
Hızır Fakih veled-i İbrahim Fakih ehl-i berât
Mustafa veled-i o m
Abdullah birâder-i diğer m
Abdülkerim birâder-i diğer m
Ahmed birâder-i İnsan m
Hamza veled-i İbrahim k
Hasan veled-i o m
veled-i Habib Ahmed k
Mehmed veled-i o m
Nasuh veled-i Şeyh Arab k
Receb veled-i o m
Hâsıl 360

(111A)
Mezra’-i Kargucak ki asılda merhûm Hızır Paşa 
karye-i mezbûrede bina etdugi zaviyeye vakf 
edüb ba’dehu mezbûr Sultan Murad han aley-
hi’r-rahmete ve’r-rıdvân mukarrer kılub köhne 
defterde dahi vakf mukarrer kayd olunmuş 
ve Şeyh Yunus evlâdından Oruc begi nam 
kimesne vakfiyyet üzere tasarruf edüb ayende 
ve revendeye hizmet eder deyu Mevlana Sey-
di Defterinde mukayyed olub Yunus Oğlanları 
mutasarrıf olalar deyu merhûm Sultan Murad 
han hükümleri vardır ve nişân-ı pâdişâhîyle 
Mustafa ve Oruc begi ve oğlu ve Kulfal mu-
tasarrıfdır deyu Hisarbegizâde Defterinde mu-
kayyed olub ve merhûm Sultan Süleyman han 
aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran berât-ı hümâyûnu 
ile Derviş Yunus mutasarrıfdır deyu mukayyed 

der defter-i atik hâlâ sene 972 tarihiyle muvar-
rah merhûm Sultan Süleyman han tâbe serahu 
berât-ı hümâyûnu ile Kurdca veled-i Mustafa 
nam kimesne mutasarrıf olub tecdid-i berât ey-
lememiş ve vakf-ı mezbûra yevmî bir akçe ile 
evlâdlık üzere Oruc bin Hamza nam kimesne 
dahi mutasarrıfdır tarih-i berât sene 976

Kalem veled-i Ömer ç
Ömer veled-i o m
İshak veled-i Hamza ç becay-ı pedereş 
İbrahim veled-i Ali k
Halil veled-i o m
Oruç birâder-i o m
Derviş veled-i Ali m
Ali veled-i Hasan k
Tur Ali veled-i Yusuf k
Nasuh Birader-i o k
Hüseyin veled-i Yolageldi k
Yusuf veled-i Balı k
Kurdca veled-i Mustafa ehl-i berât
Abdurrahman veled-i o ehl-i berât

Hâsıl ani’l- galle ve palamud ve bâd-ı hevâ ve 
deştbâni 1200

Kazâ-i Adalaya tâbi karye-i Kargucakda bir kıta 
vakf yere berât-ı hümâyûn ile Abdurrahman 
mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975
Hâsıl 100

Vakf-ı merhûm Hızır Paşa veled-i Saruhan karye-i 
Kargucakda Ev Pınar demekle ma’rûf bir pare 
yeri vakf edüb vakf-ı evlâdlık üzere uzun şeyh nam 
azizin evlâdı mutasarrıflarimiş ve merhûm Sultan 
Selim han ibn-i Sultan Bayezid han berâtıyla mez-
bûr şeyh neslinden Balı nam kimesne mutasarrıf 
olmuş deyu mukayyed der-defter-i atik hâsıl 50

Çiftlik-i Hıdır İlyas der kurb-i karye-i İncilü vakf-ı 
Hızır Paşa veled-i Saruhan ber-vech-i vakfiyyet 
tasarruf olunub berât-ı pâdişâhîyle Abdullah bin 
Zeynel mutasarrıfdır deyu mukayyed der-i deft-
er hâsıl 360

(111B)
Çiftlik-i Marıluca der karye-i Nâiblü tâbi’-i 
kazâ-i Adala vakf-ı Hızır Paşa veled-i Saruhan 
kadîmü’l-eyyâmdan vakfiyyet üzere tasarruf 
olunurmuş elân tahminen yevmî bir akçe ile 
Mevlana Süleyman berât-ı pâdişâhîyle mu-
tasarrıfdır tarih-i berât sene 976 hâsıl 360
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Kazâ-i Adalada Güneri nam yerde Halil Fakih 
bin Mustafa hasbeten li’l-lâhi teâlâ kendü em-
lakinden bir değirmeni ki gallesi her yılda bin 
akçe olur ve üç bin nakd akçe ki rıbh-ı şer’îsi 
yılda altıyüz akçe olur zikr olan değirmenin ve 
meblağın sülüsânı hissesin kendü ruhuiçün kar-
ye-i Kiracıluda bina eyledugi zaviyenin ayende 
ve revendesine sarf etmek içün vakf edüb ve 
sülüs-i âherin cihet-i tevliyet tayin edüb tevliye-
tini evlâd-ı zükuruna vakf edüb batnen ba’de 
batnin mütevelli ola ve ba’de’l-inkıraz fukarâya 
ve sulehâya şart olunmuş deyu mukayyed der 
defter-i atik

Kazâ-i Adala tâbi’-i karye-i Şeyh Segid kurbünde 
Karkın Çiftliği demekle maruf bir çiftlik vakıf 
yerin vakf-ı evlâdlık üzere mutasarrıf olmasına 
Muhyiddin veled-i Kasım halifenin elinde berât-ı 
hümâyûnu vardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 250 
ba-kabul 3000

An-çiftlik Şeyh Resul der-kazâ-i Adala Bağlu 
Pınar Ayağında demekle marufdur bir mikdar 
yere ma-takaddemden vakfiyyet üzere tasar-
ruf olunur Ali Fakih ve Ahmed nam kimesneler 
berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâsıl-ı bağçe ve hâsıllık 
50

Karye-i Kargucak tâbi’-i Adala mezbûre 
karyede Burçak Depe demekle maruf vakf mez-
raya Muslihiddin ve Derviş Oruc nam kimesneler 
mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik 
hâsıl 50

(112A)
Kazâ-i Adalaya tâbi karye-i Sarucalarda mer-
hûm Saruhanoğlu Hızır Paşa vakf etdugi iki kıta 
yerlere berât-ı hümâyûn ile Ahmed Fakih mu-
tasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâsıl 
50

Kazâ-i Adalaya tâbi büyük adacık demekle 
maruf yeri Saruhanoğlu Hızır Paşa Şeyh Resul 
nam azize vakf edüb mezbûr azizin evlâdın-
dan İlyas ve Hamza ve İbrahim nam kimesneler 
berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâsıl 100

Vakf-ı mezra’-i Kutlu Beg der karye-i Çernik tâ-
bi’-i Adala bir çiftlik mikdarı yerdir asılda nesl-i 
Saruhanoğlu Hızır Paşa Kutlu bege vakf edüb 

ba’dehu merhûm Sultan Murad han mukar-
rer kılmış ve Derviş Ali vakfiyyet üzere tasarruf 
edüb ayende ve revendeye hizmet eder deyu 
Mevlana Seydi Defterinde mukayyed ve mer-
hûm Sultan Mehmed han ve Sultan Murad han 
hükümleri vardır Derviş Ali mutasarrıfdır deyu 
Hisarbegizâde Defterinde mukayyed ve mer-
hûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete 
ve’l-gufran berât-ı hümâyûnu ile zikr olan mez-
raaya Nasuh Fakih nam mutasarrıfdır deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâlâ Mehmed nam zikr 
olan mezraaya berât-ı hümâyûn ile mutasarrıf-
dır tarih-i berât sene 976 hâsıl 1000

Mezra’-i zaviye-i Yağı Basan Seydi der-karye-i 
Pir Savcı tâbi’-i Adala mezra’-i mezbûreyi asılda 
evlâd-ı Saruhandan Hızır Paşa zaviye-i mezbûr-
eye vakf edüb ba’dehu merhûm Sultan Murad 
han mukarrer kılub köhne defterde dahi mu-
karrer-i vakf kayd olunmuş ve meşihat-ı mez-
bûre Hüdavendigar hükmiyle Musa ve Musta-
fa ellerindedir deyu Mevlana Seydi defterinde 
mukayyeddir ve merhûm Sultan Süleyman han 
aleyhi’r-rrahmete ve’l-gufran berât-ı hümâyûnu 
ile mezbûr Yağı Basan Seydi evlâdından Hü-
seyin Fakih mutasarrıfdır deyu mukayyed der 
defter-i atik hâlâ evlâddan berât-ı pâdişâhîyle 
Hacı Yusuf ber-vech-i meşihat mutasarrıfdır tar-
ih-i berât sene 974 hâsıl 1000 ve bir hisseye dahi 
Süleyman mutasarrıfdır tarih-i berât sene 975

Ensâb-ı Yağı Basan Seydi 
Hacı Yusuf veled-i Ali ehl-i berât
Musa veled-i o
Mustafa veled-i Hobyar

Reâyâ 
Saat veled-i Yusuf k
Arslan veled-i o m
İslam birâder-i o m

(112B)
an- karye-i Yağı Basan 
Kasım veled-i Hasan
Mustafa veled-i Yusuf
Emrullah veled-i Musa
Hacı Mustafa veled-i Alemşah
Süleyman veled-i o
Hasan birâder-i o 
Oruc veled-i Nebi 
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Mezkûrların ellerinde selâtîn-i maziyyeden muafnâmeleri vardır ki her senede padişah-ı âlempenâh 
hazretleriçün her biri bir hatm-i Kelâmullah okuyub cem’i avârız-ı divaniyyeden ve tekâlif-i örfiyyeden 
muâf ve müsellem olalar deyu mukayyed der defter-i atik

206. Evkâf-ı Hacı Mustafa Bin Alemşah an-karye-i Yağı Basan tâbi’-i Adala
Asiyâb der hadd-ı Kadıköy der nehr-i Gedüz 2 bâb hâsıl fi sene 5000
Bağçe-i enâr der-kurb-i asiyâb-ı mezbûr hâsıl fi sene 200
Emrudluk der nahiyye-i Poyraz 2 kıta hâsıl fi sene 400
Nakid 3000 hâsıl ani’l-murâbaha 450

Zikr olan asiyâb ve bağçe-i enar ve emrudluğu vakf-ı ebnâ edüb karnen ba’de karnin batnen 
ba’de batnin mutasarrıf olalar deyu şart eyleyüb ve evkâf-ı mezbûrenin mahsûlâtından yevmî bir 
akçesin karye-i Yağı Basanda bina etdugi mescidin imamına tayin edüb mukabelesinde yılda bir 
hatm-i Kelâmullah tilâvet ede deyu şart eyleyub ve zikr olan değirmen mahsulünden ıydeyn-ı şer-
ifeynde imam-ı mezbûre iki kile dakik verilub mukabelesinde bir kerre sûre-i Fatiha kıraât ede ve 
ba’de inkıraz evlâd-ı zükur ala-tertibi’l-ferâiz evlâd-ı inâs mutasarrıf olalar ve ba’dehu inkıraz evlâd-ı 
inas Kâbe-i şerifeye vakf ola ve zikr olan nükudun murâbahasından üç yüz akçesi mezkûr değir-
menin argı rakabesine sarf olunub yüz elli akçesi arg-ı mezbûr hadımına ulufe ola ve evkâf-ı mez-
bûrenin tevliyeti hal-ı hayatında kendüye ve ba’de-l-vefat aslâh evlâd-ı zükuruna intikal eyleye 
deyu meşrutdur 

207. Evkâf-ı Câmi’-i Hızır bin Celal der karye-i Bazar-ı Yenice tâbi’-i Adala
Vakf-ı Hızır bin Hacı Celal el-mezbûr 6000 hâsıl 900 nısfı mescid-i mezbûr imamına ve nısf-ı âheri bina 
etdugi mekteb muallimine ola deyu şart eylemiş ve kendüsi madem ki hayatdadır imamın azli nasbı 
kendü elinde ola ba’de’l-vefat hakim kimi dilerse ana ola deyu şart eylemişdir
 
Vakf-ı berây-ı şem’ 300

Vakf-ı İlyas bin Hacı Celal 1000 kezâlik murâbahadan hâsıl olan mahsulün nısfı imama ve nısf-ı aheri 
muallime ola deyu meşrut

(113A)
Vakf-ı Eymirze bin Nasuh 1000 hâsıl 150
 
be-cihet-i imam 135 
be-cihet-i şem’ 15

Vakf-ı İsa Şah bint-i Memi Çelebi 2000 rıbhına imam yılda bir kerre Kelâmullah-ı hatm ede

Vakf-ı Hatun-ı mezbûr 100 berây-ı şem’-i câmi’-i mezbûr

Vakf-ı berây-ı kesik-i mezarân 300

Kazâ-i Adalaya tâbi Menye kurbünde bir çiftlik yeri merhûm Saruhanoğlu Hızır Paşa Karkun şey-
he vakf-ı evlâd edüb ellerinde merhûm Sultan Mehmed Gaziden nevverallahû merkaduhu nişan-ı 
hümâyûnları vardır ba’dehu Sultan Selim han tayyiballahû serâhu dahi berât-ı hümâyûn-ı sadaka 
buyurmuşlar ve şeyh-i mezbûr evlâdından Ali Fakih ve Göçeri ve Begi bin Derviş Hasan ve Hasan 
bin Karaman merhûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran berât-ı hümâyûnu ile mu-
tasarrıf olmuşlar hâlâ evlâd-ı şeyh-i mezbûrdan Ali bin Kasım halife ve Cafer ve Sefer ve Turak ve Ali 
ve Mehmed ve Mustafa berât-ı hümâyûn-ı pâdişâhîyle mutasarrıflardır 

Kasım Halife veled-i Ali vâiz ve nâsih ba-berât-ı hümâyûn
Mehmed veled-i o ehl-i berât
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Ali birâder-i o ehl-i berât
Hasan bin Nesimi veled-i Ali
İbrahim Fakih veled-i Ali ehl-i berât
Mehmed veled-i o ehl-i berât
Mezkûrlar Şeyh Karkun evlâdındandır 
Hâsıl-ı çiftlik-i mezbûr 180

Kazâ-i Adala tevâbi’inden Menye nahiyyesinde Çağrayık demekle meşhur mezra’ayı merhûm Sa-
ruhanoğlu Şeyh Turahana vakf edüb mektub vermiş sonra sonra şeyh Turahan neslinden Derviş Ali 
mutasarrıf olmuş ve ammusi Peykari fakih ve Mevlana Pir Ali ayende ve revendeye hizmet etmek 
üzere ber-vech-i vakfiyyet mutasarrıf olmuşlar hâlâ Davud nam berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır 
tarih-i berât sene 974

Ensâb-ı Şeyh Tura Han 
Resul bin Ali veled-i Tur Balı 
Ahmed bin Cafer veled-i Yusuf 
Musaf bin Turgud veled-i İsa Balı 
Davud birâder-i o ehl-i berât
Ali birâder-i diğer
Mehmed birâder-i İnsan
Osman bin Mehmed veled-i Peykari Fakih
Mehmed bin Memi veled-i Peykari
Kara Ali birâder-i Mehmed veled-i Yusuf
Mustafa bin Hasan veled-i Yusuf
Hâsıl-ı mezra’-i mezbûre fi sene 500

(113B)
Kazâ-i Adalaya tabi karye-i Çakalluda Çöte Dede zaviyesine ber vech-i meşihat yevmî bir akçe 
üzere Receb bin Veli Fakih berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 360

Kazâ-i Adala tevâbi’inden Gökçe nam karyede bir çiftlik yeri merhûm Saruhan Hızır Paşa Kuruca 
Şeyh nam dervişe vakf edüb mezbûrun evlâdından mutasarrıf olagelmişler hâlâ mezbûr çiftliğe 
berât-ı hümâyûn ile Bahşayış ve Nasuh Fakih ve Yusuf ve Yakub ve Mehmed ve Mustafa nam 
kimesneler ber-vech-i iştirak mutasarrıflardır tarih-i berât sene 977 hâsıl 100

Çiftlik der nâhiyye-i Menye tâbi’-i kazâ-i Adala der karye-i Kızılca Havlı merhûm Saruhanoğlu Hızır 
Paşa Alice nam azize vakf edüb vakfiyyet üzere tasarruf olunub merhûm Sultan Süleyman han 
aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran berât-ı hümâyûnu ile Balı Fakih ve İsa Balı ve Hamza nam kimesneler 
mutasarrıf olmuşlar ve mezbûr çiftliğe Mehmed ve Hasan nam kimesneler dahi mutasarrıf olmuşlar 
ber muceb-i defter-i atik

İlyas veled-i Bahşayış 
Veli veled-i Pir Ahmed 
Ali veled-i Hacı Murad 
İlyas veled-i Oruc
Muhammedî veled-i Nesimî
Mustafa veled-i İbrahim
Nasuh veled-i Veli
Bustan veled-i Mustafa 
Seyfi veled-i Selim Şah
Nurullah birâder-i o 
Fadıl veled-i Ali birâder-i Süleyman
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Hüseyin veled-i Cafer birâder-i Süleyman
Turak birâder-i Musa veled-i Seydi
Mezkûrlar Alice nam azizin neslindendir kimesneye raiyyet olagelmişler değillerdir deyu mukayyed 
der defter-i atik

Kazâ-i Adalaya tâbi’ Menye sınurunda iki çiftlik mikdarı yeri Hızır Paşa vakf edüb Süleyman Fakih 
evlâdından kim ehl-i ilm olursa vâkıfın oğlu ruhuiçün tasarruf ede deyu nişân vermiş zikr olan iki çift-
lik vakf yere mezkûr Süleyman evlâdından sâbıka Hamza Fakih nam mutasarrıf olmuş hâlâ Süley-
man Fakih evlâdından Hamza Fakih Mehmed ve Veli ve Seferşah ve diğer Hamza nam kimesneler 
berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 300

(114A )
Kazâ-i Adalaya tâbi Menye nahiyyesinde karye-i Karamanda Karaman dervişe merhûm Saruha-
noğlu iki çiftlik mikdarı yeri vakf edüb ellerine nişân vermiş sonra selâtîn-i maziyye dahi mukarrer 
dutub mezkûr Karaman derviş oğullarından Bazarlu Hızır ve Hamza mahall ve elyak deyu nişan-ı 
hümâyûn verilmiş imiş ve mezbûrlar fevt olub Bazarlu oğlu Aydoğmuş atası hissesine ve Hızır oğlu 
Derviş Ali babası hissesine mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ yevmî bir akçe üzere 
İslam nam kimesne berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 
İslam veled-i Veli ehl-i berât
Ömer bin Veli veled-i Hızır
Hasan bin Osman veled-i Veli
Hacı veled-i Bahşayış 
Begtimur veled-i Kuşluhan 
İbrahim birâder-i o 
İhtiyar birâder-i diğer
Mustafa veled-i Hüseyin bin Begce
Hâsıl 200

Kazâ-i Adala tevâbi’inden Kepirce Çiftliği demekle maruf çiftliğe evlâdiyyet üzere Mehmed bin 
İbrahim Fakih berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 100

Vakf-ı merhûm ve mağfurun leh Cafer Çelebi ibn-i Taczâde rahmetullahü aleyh nefs-i Adalada vaki 
olan bazarın dükkânları her senede sekiz bin akçe mukataaya satılub İslambolda olan mescidinin 
mürtezikasına sarf olunmak üzere meşrutdur ber-muceb-i vakıfnâme deyu mukayyed der defter-i 
atik

Vakf-ı Adala tevâbi’inden karye-i Karamanda Hızır Paşa Mezra’ası demekle maruf yevmî bir akçe 
olur vakıf mezra’aya Nebi nam kimesne vakfiyyet üzere berât-ı pâdişâhîyle mutasarrıfdır deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâsıl fi sene 360

(114B)
Nefs-i Mendehoryada vâki olan câmi’inin cihet-i hitabeti içün merhûm Saruhanoğlu Hızır Paşa bir 
çiftlik yer vakf eylemiş hâlâ berât-ı pâdişâhîyle câmi’-i mezbûra Hüseyin Fakih hatibdir ve mezkûr 
çiftliğe mutasarrıfdır hâsıl 100

Ve zikr olan câmi’nin cihet-i imameti içün bir çiftlik vakıf mezraası var câmi’-i mezbûra imam olanlar 
tasarruf ederlerimiş defter-i atikde dahi mukayyeddir hâsıl 100

208. Evkâf-ı Mescid-i Hindi der nefs-i Mendehorya
Vakf-ı Durmuş bin Kasım an-karye-i Şeyhler 1000 rıbhına mescid-i mezbûr imamı mutasarrıf ola deyu 
meşrut
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Vakf-ı Hadice hatun zevce-i Hacı Şadi sâhibetü’l-mescid 2500 ikibin akçesinin rıbhına imam mu-
tasarrıf olub ve beş yüz akçenin rıbhı şem’ ve hasıra harc oluna

Vakf-ı Hatun-ı Nasuh 500 rıbhına imam mutasarrıf ola

Vakf-ı Efendi hatun 400 rıbhına imam mutasarrıf ola

209. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı Avârız-ı nefs-i Mendehorya
Vakf-ı Hoca Süleyman bin Ali 5000

Vakf-ı Hacı Hasan bin Kara 1000

Vakf-ı Kasım bin Ali 1000

Vakf sâhibi na-malûm 6500

Vakf-ı hatun-ı Hacı Hüseyin 5000

Vakf-ı hatun-ı Veli 2000

Vakf-ı Veli bin Dede 600

Vakf-ı hatun-ı Mehmed 1000
Zikr olan meblağlar onu on bir buçuğa muamele olunub ve nefs-i Mendehoryada altmış üç hânenin 
avârızına sarf oluna deyu şart olunmuş hüccetleri var
Vakf-ı Veli bin Mühim 1000 rıbhı şehzâde cânibinden olan tekâlife harc oluna deyu meşrut

Vakf-ı İbrahim bin Hacı Ali 5800 rıbhı Hacı Kasım mahallesinde musluğa sarf oluna 

Vakf-ı Nurullah birâder-i o 2200 kezalik rıbhı mezbûr musluğa sarf oluna

Vakf-ı hemşire-i İnsan 2000 kezâlik rıbhı mezbûr musluğa sarf oluna

Vakf-ı Mehmed bin Hacı Ali berây-ı nakl-i tefsir-i şerif 10000 rıbhına her hafta Dûşenbe ve Cuma 
gecelerinde tefsir-i şerif nakl oluna deyu meşrut

Vakf-ı Safiye hatun berây-ı mekteb-i binagerde-i hod der-Mendehorya rıbhı mekteb-i mezbûr mualli-
mine ola deyu meşrut

Vakf-ı Selime hatun berây-ı handan-ı ecza’ fi yevm 3 der nefs-i Mendehorya 3000 hâsıl 450

(115A)
Kazâ-i Adalaya tâbi nefs-i Mendehoryada merhûm Mukbil ağa bir cüz’ hammâm bina edüb mah-
sulünden her ıydda müteveffiye hemşiresi mezarına bir koyun ve maâdasın evlâdına evlâd-ı evlâdı-
na şart edüb vech-i meşruh üzere ümera-i maziyyeden ahkâm-ı şerife verilub hâlâ Mahmud ve 
Mehmed ve Sinan ve Ali ve Mustafa nam oğulları zikr olan hammâmın evlâda tayin olunan mah-
sulüne şart ve vâkıf mucebince nişan-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik

Nefs-i Mendehoryada Ahi Sevindik zaviyesi vakfı ki kadîmü’l-eyyâmdan mutasarrıf olanlar ayende 
ve revendeye hizmet edegelmişlerdir hâlâ hizmet-i lâzimesin edâ etmek üzere nısf hissesine berât-ı 
hümâyûn ile Halil mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik

Nefs-i Mendehoryada Durmuş derviş nam kimesne hasbeten li’l-lâhi teâlâ bir zaviye bina edüb 
ayende ve revendeye hizmet edüb ve zikr olan zaviyeye Yeni Bağ demekle maruf bir pare bağ 
vakf edüb ve kendisi berât-ı hümâyûn ile tevliyete mutasarrıf imiş ber muceb-i defter-i atik 
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Vakf-ı Adalaya tâbi Mendehorya kurbünde karye-i Şeyhlerde Hacı Resul bir muallimhâne bina edüb ve 
on bin akçe vakf eylemiş hâsıl olan murâbahaadan yevmî iki akçe ile Ahmed Fakih muallim olub berât-ı 
hümâyûn ile mutasarrıfdır ve yevmî bir akçe ile Durmuş mütevelli olub ve bakisine bir cüz’ tilâvet olunurmuş 

Kazâ-i Adalaya tâbi Türkeş Dede mezarı kurbünde Yağlı Baba evlâdından Sencer Dede nam derviş 
arak-ı cebiniyle bir zaviye bina edüb ayende ve revendeye hizmet edermiş 

Sencer Dede veled-i Yakub Dede
Bahar veled-i o
Yakub birâder-i o 
Kalender birâder-i diğer
Hüseyin birâder-i İnsan
Eynel veled-i Dede Yakub
Veli Dede birâder-i o 
Polad birâder-i diğer

(115B)
210. Evkâf-ı Kazâ-i Ilıca der Livâ-i Saruhan
Çiftlik-i Abdi Fakih der-nefs-i Ulgamlu Veled Paşa Câmi›ine kim hatib olursa mutasarrıf ola deyu 
meşrutdur hâlâ yevmî iki akçe cihet üzere Sefer Fakih mezkûr câmi›ine hatibdir ve mezbûr çiftlik 
mahsulüne mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 720
Kazâ-i Ilıcaya tâbi nefs-i Ulgamluda Ali Baba zaviyesi demekle maruf zaviye ber vech-i meşihat 
yevmî bir akçe ile Ali ve Hasan ve Hüseyin berât-ı padişahî ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 
hâsıl an-bağçe ve zemin-i ziraât 400

Mezra’ vakf-ı zaviye-i Kutlu Beg der Ulgamlu Saruhanoğlu Abdal Kutlu Beg nam azize bir çiftlik vakf 
edüb eline vakıfname vermiş ve selâtîn-i maziyyeden dahi vakf-ı evlâdlık üzere ellerinde nişan-ı 
şerifleri vardır ve merhûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran berât-ı hümâyûnu ile 
Mehmed ve İlyas Fakih zikr olan zaviyenin meşihatına mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i 
atik hâlâ zaviye-i mezbûreye yevmî bir akçe ile meşihat üzere ber-vech-i iştirak Ali ve Yusuf ve Os-
man berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 1000

Nefs-i Ulgamluda olan hammâmın termimi içün vakf olan emrudluğa berât-ı hümâyûn ile yevmî bir 
akçe cihet üzere tasarruf olunur imiş ber muceb-i defter-i atik hâsıl fi sene 360

(116A)
Mezra’ vakf-ı zaviye-i Kızıl Emli Saruhanoğlu Kızıl Emliye üç çiftlik yer vakf-ı evlâdiyye imiş ve selâtîn-i 
maziyyeden meşihatine ellerinde ahkam-ı şerifeleri ve mukarrernâmeleri vardır vakf-ı evlâdlık mer-
hûm Sultan Bayezid berâtında mesturdur amma vakıfnâmesi zâyi olmuş ve merhûm Sultan Süley-
man han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran berât-ı hümâyûnu ile zikr olan çiftliğin meşihatine Derviş Ali 
mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ mezbûr çiftliğin meşihatine berât-ı pâdişâhîyle 
evlâdiyyet üzere Şeyh Mahmud bin Cafer ve Derviş Ali ibn-i Hacı Ahmed Dede ve Mehmed ibn-i 
Hacı Ahmed ve Şah Bula ber vech-i iştirak mutasarrıflardır hâsıl an-hubûbât maa rüsûm 1600

Muhammedî veled-i İskender
Abdi veled-i o
Abdi veled-i Mehmed bin Tur Balı
Süleyman birâder-i o 
Mezkûrlar zaviyeye hizmetkar olub kadîmden kimesneye raiyyet olmayub defter-i atikde zaviyeye 
kayd olunanların evlâdıdır

Kazâ-i Ilıcada Ulgamluda Mevlana Kasım bina eyledugi zaviyenin meşihatine şart-ı vâkıf üzere yevmî 
bir akçe ile evlâddan Abdurrahman berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974



265

Kazâ-i Ilıcaya tâbi karye-i Bağ Havlısında Hızır Fakih Çiftliği demekle marûf olan çiftliği Süleyman 
Çelebi nam kimesneye vakf-ı evlâd edüb hasbeten li’l-lâhi teâlâ ayende ve revendeye hizmet 
edeler deyu ellerinde merhûm Sultan Mustafadan ve selâtîn-i maziyyeden vakfiyyet üzere mu-
karrernâmeleri olub elân Cafer ve Turgud fakih ellerinde berât-ı hümâyûnları olub mezkûr çiftliğe 
mutasarrıflar olub şeyhlik hizmetin ederler ve zikr olan çiftlikden maâda elli dönüm buğdaylık yeri 
dahi vardır mukayyed der defter-i atik hâlâ mukarrernameleri zâyi’ olub zaviye-i mezbûreye vakf-ı 
evlâdlık üzere yevmî bir akçe ile Mustafa ve Hasan nam kimesneler berât-ı pâdişâhîyle mutasarrı-
flardır tarih-i berât sene 974 hâsıl 500

Bu dahi bâlâda şerh olunduğu üzere mensuh kılıç-ı tımar olmuşdur fi’t-tarihi’l-mezbûr

Kazâ-i Ilıca tevâbi’inde Mahmud Baba zaviyesine şeyh olan şeyh evlâdından Seydi veled-i Derviş 
Seydi Aliye zikr olan tekye dervişleri ile muâf-ı avârız-ı divâniyye içün merhûm Sultan Süleyman han 
aleyhi’r-rahmeteve’l-gufrandan ellerine hükm-i hümâyûn verilmiş defter-i atikde dahi vech-i meşruh 
üzere mukayyeddir

Hasan bin Mehmed veled-i Mahmud 
Hüsam bin Yunus veled-i Mehmed
Mehmed birâder-i o 
Ali birâder-i diğer
Mahmud Fakih bin Süleyman veled-i Mahmud 
Siyami veled-i o
Mehmed birâder-i o 
An-nesl-i şeyh-i mezbûr

(117B)
Vakf-ı zaviye-i Abdal Ebri der kazâ-i Ilıca der karye-i Şeyhler mezbûre zaviyenin arz-ı Begzasına Dede 
Balı bin Şeyh Tugrul arak-ı cebiniyle bağ ve bağçe edüb ayende ve revendeye hizmet içün zaviye-i 
mezbûrenin ziraat olan arzının öşrü vakf-ı mezbûra sarf olunurmuş merhûm Sultan Korkud ve Sultan 
Alem ve Sultan Mahmud tayyibsllahu serahümden ve selâtîn-i maziyyeden dahi berâtları olub vak-
fiyyet üzere meşihat-ı zaviye-i mezkûreye mutasarrıflar olub hâlâ yevmî bir akçe ile ber-vech-i meşi-
hat ala-tariki’l-iştirak Ahmed ve Mehmed mutasarrıflardır tarih-i berât sene 974

Ahmed veled-i Balı ehl-i berât
Mehmed birâder-i o ehl-i berât
Derviş veled-i Yusuf
Ebri veled-i o
Ahmed veled-i Yusuf 
Mustafaveled-i Mehmed
Hasan birâder-i o 
Mezbûrlar Dede Balı evlâdından olub rüsûm veregelmiş değillerdir defter-i atikde dahi vech-i meşruh 
üzere mukayyeddir

Hüddam-ı zaviye-yi mezbûre
Balı veled-i Hüseyin
Hasan bin Hızır veled-i Veli 
Hâsıl fi sene 360

Çiftlik-i Hacı Hamza Ilıca tevâbi›inde bir çiftlik ki sâbıka Saruhanoğlu Hacı Hamza nam azize vakf 
edüb vakfiyyet üzere mezbûrun evlâdı selâtîn-i maziyye berâtlarıyla mutasarrıf olub ve merhûm 
Sultan Süleyman han tâbe serâhu berât-ı hümâyûnu ile Hasan ve Mestan ve Hüseyin ve Memi ve 
Mustafa nam evlâd mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ Mehmed ve Armağan 
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ve Mahmud ve Haydar nam evlâd berât-ı hümâyûn ile mutasarrıflardır tarih-i berât-ı Mehmed ve 
Mahmud sene 974 ve tarih-i berât-ı Armağan ve Haydar sene 975 hâsıl 106

Kazâ-i Ilıcaya tâbi karye-i İnciklüde Ahi Bayezid nam azize Saruhanoğlu Hızır Paşa bir çiftlik yer vakf 
edüb eline nişân-ı şerif vermiş ve vakfiyyetin merhûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete ve’l-gu-
fran mukarrer dutub mezkûrun evlâdından Ali ve Durmuş ve Abdurrahman ve Memi veledân-ı Ali 
ve Balı bin Seydi mezbûr Ahi Bayezid zaviyesine ber vech-i iştirak şeyhlerdir berât-ı pâdişâhîyle mu-
tasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik halâ zaviye-i mezbûreye ber vech-i meşihat evlâddan 
Hacı bin Seydi ve Veli ve Yusuf ve Mustafa ve diğer Yusuf nam kimesneler berât-ı hümâyûn ile mu-
tasarrıflardır tarih-i berât sene 974 

an- nesl-i Ahi Bayezid
Yusuf veled-i Ali ehl-i berât
Hacı veled-i Seydi ehl-i berât
Veli veled-i Memi ehl-i berât
Yusuf birâder-i o ehl-i berât
Memi bin Hacı Murad veled-i Memi 
Mustafa bin Balı Fakih veled-i Seydi ehl-i berât
Mehmed veled-i Veli Fakih 
Veli bin Ali veled-i Veli Fakih
Abdi veled-i Hamza 
Durmuş veled-i Ali
zemin-i ziraât dönüm 80 asiyâb harab hâsıl 150

(118A)
Kazâ-i Ilıcaya tâbi’ Bayramişlü nam karyede Derviş Mehmed Çiftliği demekle maruf olan çiftliğe 
berât-ı pâdişâhîyle Murad fakih mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 360

Kazâ-i Ilıca tevâbi’inden karye-i Bayramişlüde Kıllıcan Baba demekle maruf vakıf çiftliğe berât-ı 
pâdişâhîyle Hızır nam kimesne mutasarrıfdır deyu mukayyed der-defter-i atik

Kazâ-i Ilıcaya tâbi karye-i Beglüye Yakub nam bir tekye bina edüb hasbeten li’l-lâhi teâlâ ayende 
ve ravendeye hizmet edüb ve bir bağın zikr olan tekyeye vakf edüb kayd-ı sicill eylemiş deyu mu-
kayyed der defter-i atik hâsıl 200

Kazâ-i Ilıcaya tâbi karye-i Tok Sayruda Kurtça Çiftliği demekle maruf vakf-ı mezraaya sulu kuyusuna 
hizmet etmek içün berât-ı pâdişâhîyle Kasım fakih mutasarrıfdır deyu mukayyed der defter-i atik 
Karye-i Hoca Ömerlü tâbi’-i Ilıca vakf-ı Ali beg

Hacı İskender veled-i Mahmud k
Ahmed veled-i o m 
Mustafa veled-i Mahmud m
Salih veled-i Satı k
Ramazan birâder-i o m
Veli birâder-i o m
Bilal Atik-i İnsan k
Mustafa veled-i o m
Yusuf veled-i Veli k
Bekir veled-i o m
Süleyman veled-i Aydın k
Pirî veled-i Ali k
Mehmed birâder-i o m
Hasan veled-i Hamza k
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Ali veled-i o k
Sevdiyar veled-i Seydi Ahmed k
Bahtiyar birâder-i o m
ihtiyar birâder-i diğer m
Nasuh Hoca veled-i Ahmed m

Hâsıl 
Bennak 4 resm 108
Mücerred 10 resm 60
Öşr-i hınta 6 mudd öşr 2880
Öşr-i şa›ir 4 mudd öşr 1120
Öşr-i nohud keyl 1,5 öşr 36
Öşr-i burçak keyl 2 öşr 28
Öşr-i börülce keyl 2 öşr 48
Öşr-i sisam keyl 2 öşr 48
Öşr-i penbe 600
Öşr-i bağât 552
Öşr-i bostan ve incir ve emrud 50
Öşr-i piyaz kile 1,5 öşr 18

(118B)
Öşr-i kovan 1
Resm-i zemin 898
Resm-i ağıl 20
Bâd-ı hevâ ve resm-i tapu-i zemin ve duhan ve deştbâni ve gayruhu 450
Yekun 6870

Karye-i Kara Ali tâbi’-i Ilıca
Karye-i mezbûreyi merhûm Sultan Selim han tâbe serâhu Mevlana Şeyh Süleymana temlik edüb 
neslen ba’de neslin ve feran ba’de aslin mülkiyyet üzere mutasarrıf olub dilerse sata ve dilerse 
bağışlaya ve Murad edinursa vakf eyleye deyu sene seba ve sebin ve tisamie tarihiyle muvarrah 
mülkname-i hümâyûn-ı erzanî buyurdukları sebebden defter-i cedide kayd olundu 

Tur Balı veled-i Hüseyin nim
Turgud birâder-i o nim
Mehmed veled-i Pirî nim
Mustafa birâder-i o m
Veli veled-i Satı Fakih nim
Seydi Ali veled-i Eymirze k
Mehmed birâder-i o m
Ferraş mu’tak-ı Tur Balı k
Veli veled-i Osman veled-i sipahizâde
İsmail Atik-i Hızır k
Mustafa veled-i o m

Hâsıl
Nim 4 resm 66
Bennak 3 resm 36
Mücerred 3 resm 18
Öşr-i hınta mudd 2 öşr 960
Öşr-i şa›ir mudd 3 öşr 840
Öşr-i burçak kile 4 öşr 56
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Öşr-i nohud ve börülce ve sisam keyl 5 öşr 120
Öşr-i penbe 1200
Öşr-i bağât 332
Öşr-i bostan 20
Öşr-i piyaz 20
Zerdalü 8
İğde 4
Kesik 50
Resm-i zemin 415
Resm-i tapu-i zemin ve hakkü’l-karar 227
Bâd-ı hevâ ve cürm ü cinayet ve resm-i arûsiyye ve resm-i duhan ve deştbâni 160
Yekun 4532

Zikr olan karye-i mezbûreyi merkum Şeyh Süleyman mülkname üslûbu üzere kendü nefsine vakf 
edüb madem ki kendüsi kayd-ı hayatdadır cem’i tasarrufât kendü elinde ola ve karye-i mezkûre 
mahsulâtından kazâ-i Adalaya tâbi karye-i Çernikde bina eyledugi muallimhânenin muallimine 
yevmî üç akçe verile ve muallim-i mezkûr günde hasbî bir cüz’ tilâvet edüb sevabın ruhuna hibe 
eylemek içün yevmî bir akçe dahi verile ki yevmî dört akçe olur ve mematından sonra sulehâdan 
üstünde yevmî dokuz cüz’ tilâvet edüb sevabın ruhuna hibe eyleyin dokuz nefer kimesneye yevmî 
bir akçe verile ki yevmî dokuz akçe olur ve sulbi kızları Fatıma ile Aişeye yevmî ellişer salavât getürüb 
sevabın ruhuna hibe eylemek içün günde birer akçe verile ve yevmî yüz salavât getürüb sevabın 
ruhuna hibe eylemek içün zevcesi olan Hanice bint-i Hacı Hasana yevmî iki akçe verile ve mezbûre 
hatun vefat

(119A)
eyledikden sonra sulbi kızları olan Fatıma ve Aişe yevmî ellişer salavât dahi getirüb sevabın ruhuna 
hibe eylemek içün birer akçe verile ki yevmî ikişer akçe olur ve bunların vefatından sonra evlâd-ı 
zükurunun evlâd-ı zükuruna vech-i meşruh üzere verile ve evlâd-ı zükur külliyen münkatı’ olursa 
evlâddan salih olanlara vech-i meşruh üzere verile ve türbedara günde elli salavât getürüb sevabın 
ruhuna hibe eylemek içün yevmî bir akçe verile ve yevmî üç akçe dahi evlâdından mütevelli olana 
verile ve bâki kalan mahsulât evlâd-ı zükurûna verile karnen ba’de karnin neslen ba’de neslin ilâ-
inkıta’i’t-tenâsül andan akrabaya inkıraz-ı tenasüllerine göre ve andan fukaraya ve mesâkine verile 
deyu vakıfnamesinde mukayyed olmağın vech-i meşruh üzere defter-i cedide kayd olundu

(119B)
211. EVKÂF-I KAZÂ-İ NİF DER LİVÂ-İ SARUHAN
 
212. Evkâf-ı Câmi’-i Şerif der-nefs-i Nif
Vakf-ı Şeyh Muslihiddin 7500 hâsıl ani’l-murâbaha 1125 
günde dört cüz’ tilâvet oluna birin imam ve birin hatib ve birin müezzin ve birin? Kur’an tilâvet edel-
er ve zikr olan rıbhı mütevelli cüz’hanlar ile ale’s-seviyye taksim edeler

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 2100 rıbhı câmi’-i şerifin şem’ine harc oluna

Vakf sâhibi na-malûm 400 rıbhı câmi’-i şerifin hasırına harc oluna

An zemin-i dükkân ki Kasım Paşa vakfından alınur fi sene 40 câmi’inin bamı yuvakulamasına 

Vakf sâhibi na-malûm 100 rıbhına câmi’inin bamı yuvakulana 

Hammâm der nefs-i Nif vakf-ı veled-i Saruhan hâsıl an icare fi yevm 6 zikr olan icare câmi’-i şerifin ki 
merhûm Saruhan Oğlunundur huddamı Begninde taksim olunur
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An zemin-i dükkân ki Kasım Paşa vakfından alınur 12 be-ciheti hatib 

Vakf-ı Kara Hasan 400 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah okuna

Vakf sâhibi na-malûm 500 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah 

Vakf-ı Kara Hasan 1000 rıbhına imam yılda iki kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf sâhibi na-malûm 1000 rıbhına yılda iki kerre hatm-i Kelâmullah okuna

Vakf-ı Seydi 400 rıbhına müezzin dua ede

Vakf-ı Seferşah bin Veli 200 rıbhına müezzin dua ede

Vakf-ı Şah Veli 800 rıbhına hatib yılda iki kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hacı Hüsrev 300 rıbhına müezzin dua ede

Vakf-ı Durmuş bin Bektaş 1000 imam rıbhına haftada bir kerre sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı Kara İlyas b Ali an karye-i Viran 1000 rıbhına hâlâ hatib olan Demur halife yılda bir kerre hatm-i 
Kelâmullah ede ba’dehu câmi’-i şerifde kim hatib olursa ol okuya deyu meşrutdur

Vakf-ı Hacı Veli veled-i Hüseyin 400 şart-ı mezkûr üzere haftada bir Yasin okuya

Vakf-ı Cennet hatun 500 rıbhına hâfız-ı câmi’ yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Hurşid hatun 800 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Tirkeş hatun 200 rıbhına müezzin dua ede

(120A)
213. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Sovukpınar der nefs-i Nif
214. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı İmam
Vakf-ı Fındık Ahmed 1150

Vakf-ı İlyas b Ak Hasan 600 berây-ı tilâvet

Vakf-ı Mahmud 500 berây-ı tilâvet

Vakf-ı Ahmed 500 berây-ı tilâvet-i Yasin

Vakf-ı Bahşayış 500 haftada bir gün Pençşenbe günü sûre-i Yasin tilâvet ede

Vakf-ı Ali Fakih 500 haftada bir gün Pençşenbe günü sûre-i Yasin tilâvet ede

Vakf-ı Sevle Yoncalık 1 kıt’a hâsıl an icare fi sene 50 her hafta Cuma gecesi sûre-i Tebareke okuya

Vakf-ı Sevle el-mezbûr 400 rıbhına haftada bir kerre sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı Hacı İbrahim 300 rıbhına bir hafta imam bir hafta müezzin Tebarek okuya

Vakf-ı Hamza cüllah 300 rıbhına bir hafta imam bir hafta müezzin Pençşenbe gecesinde sûre-i Yasin okuya
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Vakf-ı Debbağ Mehmed 200 rıbhına Tebarek suresin okuya

Vakf-ı Cennet hatun 300 berây-ı tilâvet
Vakf-ı Kamer hatun 300 berây-ı tilâvet-i Yasin

Vakf-ı Döndü hatun 300 rıbhına haftada bir kerre Pençşenbe gün sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı Cafer Beg katib-i livâ-i Saruhan ve Karesi sâbıka 350 hâsıl an murâbaha fi sene 70 mahalle-i 
mezbûre mescidinin içinde ve taşında olan tahtasına ve kurbünde Veled Beg türbesi hizmetine sarf 
edeler fermân lazım olmayıcak zikr olan yetmiş akçenin ellisine imam ve yirmisine müezzin mutasarrıf 
olub rızaullahi teâlâ hayır duaya meşgul olalar deyu meşrut

215. Evkâf-ı sâhibü’l-hayrât berây-ı müezzin
Vakf-ı Hamza 250

Vakf-ı Mustafa b. Ali 100 çerak yakmasına

Vakf-ı Hondi hatun 500

Vakf-ı Kademşah hatun 200 rıbhına Cuma gecesi sûre-i Tebarek okuya

Vakf-ı Süleyman 200 rıbhı hasırına harç oluna

Vakf-ı Karaca 175 rıbhı revgan-ı çerağa sarf oluna

Vakf-ı Elvan 250 rıbhı bam-ı mescid yuvakulanmasına

Vakf-ı Tirkeş hatun 200 rıbhı revgan-ı çerağa sarf ola

Vakf-ı Meryem hatun 100 rıbhı revgan-ı çerağa sarf oluna
 
Vakf-ı Sultan hatun 100 rıbhı revgan-ı çerağa sarf oluna

Zemin 2 kıt’a ber vech-i maktu 15 berây-ı harc-ı lazım-ı mescid

Vakf-ı Hacı İlyas Mağnisalı 200 mezkûr mescid kurbünde olan Sovuksu’da bir nice tekne komuşdur 
ki hasbeten li’l-lahi teâlâ her kim olursa giysi yuyalar zikr olan akçenin rıbhı tekneler eskidikçe harç 
edeler deyu meşrut

(120B) 
216. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât Berây-ı Avârız-ı Mahalle-i Sovukpınar
Vakf-ı Ahmed 700

Vakf-ı Sevle 400

Vakf-ı İskender Çelebi 500

Vakf-ı Mehmed b. Seydi 1000

Vakf-ı Zeyneb hatun 300

Vakf-ı Münevvere hatun 400
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217. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Aytemür der nefs-i Nif
218. Evkâf-ı Sâhibü’l-hayrât berây-ı imam ve müezzin ve gayruhu
Vakf-ı Seydi Ahmed 1000 rıbhın nısfı imam ve nısf-ı aheri kaliçe baha ola deyu meşrut

Vakf-ı Zekeriyya 500 rıbhına yılda bir kerre hatm-ı Kelâmulluh ola

Vakf-ı Mustafa bin Kanber 500 rıbhına yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah okuna

Vakf-ı Hacı İlyas bin Satı 500 rıbhına haftada bir kerre sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı Mustafa bin Satı 1000 rıbhına yılda iki defa hatm-i Kelâmullah ola

Vakf-ı Ebubekir b Mustafa 500 rıbhına haftada bir kerre Yasin okuya

Vakf-ı Mehmed bin Hacı Halil 500 rıbhına müezzin haftada bir kerre Yasin okuya

Vakf-ı Menteş fakih 100 be-ciheti ezan

Vakf-ı Cüllah Mustafa 100 berây-ı ezan

Vakf-ı Deve Dayı 200 berây-ı ezan

Vakf-ı Seydi Ahmed 100 berây-ı ezan

Vakf-ı Saferiye hatun 1000 rıbhı imam-ı cihet olub yılda iki hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Ispanşah bint-i Mustafa 1000 rıbhı imam iki defa hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Muhsine hatun 200 rıbhı şem’-i mescide sarf oluna

Vakf-ı Habibe hatun 100 kezâlik

Vakf-ı Habib oğlu 100 berây-ı şem’-i mescid

Vakf-ı Cemile hatun 100 berây-ı şem’-i mescid

Vamf-ı Menteş Fakih 100 rıbhına mescidin bamı yuvakulana

Vakf-ı Yunus bin Zekeriyya 200 rıbhına han bamı yuvakulana

Vakf-ı Hacı Mehmed bin Seydi 1500 rıbhına her Ramazan-ı mübârekede Cuma gecelerinde taâm 
bişmek şart olunmuş

Vakf-ı Hacı Mehmed el-mezbûr1000 berây-ı avârız-ı mahalle-i mezbûre

Vakf-ı Hacı Mehmed el-mezbûr 200 eyyâm-sayfda Ramazan-ı mübarek gecelerinde berf alına 
deyu meşrut

Vakf-ı Yunus bin Zekeriyya 200 şeb-i Ramazan-ı mübarekde mescid-i mezbûrda şerbet içün harç oluna

Vakf-ı Kadîm iki dükkân biri halâ battal imiş

Zemin-i dükkân 2 bâb Kasım Paşa vakfından yılda on iki akçe mukataa verilüp müezzine cihet imiş
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Zemin der yedd-i Osman bin Yunus yılda on akçe haraç verürmüş kerbansarayın meremmetine sarf 
olunurmuş hâlâ bağ olmuş

Vakf-ı Tur Paşa hatun 100 berây-ı hasır

(121A) 
219. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Başlamış der nefs-i Nif
Vakf-ı Hacı Kazancı 1000 rıbhı imam-ı cihetdir

Vakf-ı Davud 500 rıbhına imam yılda bir hatm tilâvet ede

Vakf-ı Muhsin efendi 200 rıbhına mescid bamı yuvakulana

Vakf-ı Kazancı Hacı 200 rıbhı revgan-ı çerağa harç ola

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 1300 rıbhı müezzine cihtdir

Vakf-ı Arab Hasan 500 rıbhına imam haftada bir kerre sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 2000 rıbhı imama cihetdir

Vakf-ı Şeyh Muhyiddin berây-ı avârız 1000 rıbhı avârıza verilür

Vakf-ı Hacı Mehmed bin Seydi 1000 rıbhı avârıza verilür

Vakf-ı Arab Hasan 500 rıbhı avârıza verilür

Vakf-ı Ahmed 200 rıbhı avârıza verilür

Vakf-ı Mustafa bin Hatib 350 rıbhı avârıza verilür

Vakf-ı Derviş dede 100 rıbhı mescidin çerağına harç olunur

Vakf-ı Ali bin Abdullah 100 rıbhı mescidin çerağına verilür

Vakf-ı kadîm 200 rıbhı mescidin meremmatına harç olunur
Vakf-ı Ahmed hoca ve gayruhu 400 rıbhına mescidin önünde olan âbhâneler tathir oluna

Vakf-ı Aişe hatun 200 rıbhına mâh-ı Receb gurresinden mâh-ı Ramazan âherine değin mescid-i 
mezbûrda şem’-i asel yakalar deyu meşrut

220. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Güvendik der nefs-i Nif
Vakf-ı sâhibü’l-hayrât 2600 hâsıl 390
 
Minhâ
Cihet-i imam fi sene 180 
cihet-i müezzin fi sene 150 
cihet-i yuvaku-i bâm fi sene 15 
be-cihet-i revgan-ı çerağ fi sene 45

Vakf-ı İneBegi bin Kulfal 1000 hâsıl 150 mescid-i mezbûrda imam olan haftada iki kerre sûre-i Yasin 
okuya
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Vakf-ı Hacı Hıdır bin İlyas 500 hâsıl 75 imam haftada bir kerre sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı Hacı Hasan bin İsa Balı 300 hâsıl 45 imam haftada bir kerre sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı İskender bin Hacı Balı 1000 rıbhı meremmet-i mescide sarf oluna
Vakf sâhibi na-malûm 200 be-cihet-i çerağ-ı mescid

Vakf-ı Nurullah Çelebi bin Hacı İvaz 200 rıbhına imam haftada bir kerre sûre-i Yasin okuya 

(121B) 
Vakf-ı İneBegi bin Kulfal 300 hâsıl 45 berây-ı müezzin

Vakf-ı sâhib-i hayr 200 berây-ı müezzin

Vakf-ı Arab Süleyman 500 rıbhı avârıza verilür
Vakf-ı Hacı Hasan bin İsa Balı 200 rıbhı avârıza verilür
Vakf-ı Hacı Veyis 300 hâsıl 45 berây-ı avârız

Vakf-ı Hacı Muhammedî bin Seydi 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız

Vakf-ı Mehmed bin Hacı Balı 1000 hâsıl 150 berây-ı avârız

Vakf-ı İneBegi bin Kulfal 500 hâsıl 45 berây-ı avârız

Vakf-ı Hacı Hıdır bin İlyas 300 berây-ı avârız

Vakf-ı Şehribanu hatun bint-i Hacı Bahşayış 500 hâsıl 45 imam her haftada bir kerre sûre-i Yasin okuya

Vakf-ı Münevver hatun 200 hâsıl 30 imam her haftada bir kerre sûre-i Tebârek okuya

Vakf-ı Safiye hatun 300 hâsıl 45 imam her haftada bir kerre sûre-i Tebârek okuya

Vakf-ı Sidre hatun zevce-i Nurullah Çelebi 200 rıbhına imam haftada bir kerre Yasin okuya

Vakf-ı Servinaz hatun bint-i Abdullah 100 rıbhı berây-ı müezzin

Vakf-ı Safiye hatun 100 rıbhı revgan-ı çerağ-ı mescide harc olunur

Vakf-ı Münevvere hatun 200 rıbhı mescidin hasırına verilür

221. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i İlyasca der nefs-i Nif
Vakf-ı Bustan 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf sâhibi na-malûm 200 rıbhı berây-ı müezzin

Vakf-ı Hacı Mehmed bin Seydi 1000 rıbhı avârıza verilür

Vakf-ı sâhibü’l-hayr 200 rıbhı avârıza verilür

Vakf-ı Zülfî hatun 400 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Enekliye ? hatun 200 rıbhı mescidin çerağına harç olunur
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Vakf-ı mezbûre 100 rıbhı mescidin bamı yuvakulmasına ola

Vakf-ı Rabia hatun 400 rıbhına Sırrı nam kimesne haftada bir kerre sûre-i Yasin
 okuya ba’dehu hakimü’l-vakt kime dilerse deyu şart olunmuş

222. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i İdris der nefs-i Nif Bâni Mescid Abdi Hoca
Vakf-ı Bustan bin Hamza 3000 rıbhına imam günde bir kerre sûre-i Yasin okuya

Vakf sâhibi na-malûm 1400 rıbhı imama cihetdir

Vakf sâhibi na-malûm 1050 rıbhı müezzine cihetdir

Vakf berây-ı çerağ-ı mescid 300

Vakf-ı Bustan bin Hamza 3000 rıbhı mahalle-i mezbûre avârızına verile deyu meşrut
Vakf-ı Hacı Mehmed bin Seydi 1000 rıbhı avârıza verilür

Vakf-ı berây-ı yuvakî ber bâm-ı mescid 100

(122 A) 
Vakf-ı mektebhâne-i Hamza Balı bin Bahşayış der nefs-i Nif der mahalle-i Sevle 10000 hâsıl an-el-murâ-
baha fi sene 1500
 
Minhâ
be-cihet-i muallim fi yevm 3 fi sene 1080 
be-cihet-i mütevelli fi sene 380 
be-cihet-i meremmât ve hasır fi sene 40

Vakf-ı Mehmed bin Hamza Balı el-mezbûr berây-ı mektebhâne-i mezbûre 2000 hâsıl 300 

Minhâ
be-cihet-i halife-i mekteb-i mezbûr 260 
be-cihet-i mütevelli-i meblağ-ı mezbûr 40

223. Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i Müsellemân der nefs-i Nif
Vakf-ı Hüseyin bin Acem 500 rıbhına imam tilâvet ede

Vakf-ı Seydi bin Acem 500 rıbhına imam tilâvet-i Kuran ede

Vakf-ı Zekeriyya bin Ekremin 500 rıbhına imam tilâvet-i Kur’an ede

Vakf-ı mezbûr berây-ı revgan-ı çerağ 150

Yekun 1650 hâsıl ani’l-murâbaha fi sene 330 zikr olan üçyüz otuz akçenin üç yüz akçesine imam yıl-
da üç kerre hatm-i Kelâmullah edüb otuz akçesi çerağ yağına harc oluna deyu meşrutdur

224. Evkâf-ı Mescid-i Sevle Der Çarşu-yı nefs-i Nif
Vakf- ı Hacı Meme 500 hâsıl 100 rıbhına imam yılda bir kerre hatm-i Kelâmullah ede

Vakf-ı Mehmed bin Sevle 300 hâsıl 60 be-cihet-i müezzin 40 be-cihet-i revgan-ı çerağ 20

Vakf-ı Mehmed-i mezbûr an mukataa-i zemin fi sene 220 be-cihet-i imam
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(122 B)
225. Evkâf-ı Mahalle-i Hisar
Vakf-ı Kadîm 700 berây-ı şem’ ve hasır-ı mescid-i kal’a-i Nif

Vakf-ı Kadîm 100 berây-ı yuvaku-i bâm-ı mescid

Vakf-ı dıraht-ı dut hâsıl ber vech-i tahmin fi sene 30 berây-ı meremmât-ı mescid

Vakf-ı Hacı Tur Ali 100 berây-ı meremmât-ı rah-ı âb 

Vakf-ı Nefise hatun 300 berây-ı meremmât-ı rah-ı âb

Zaviye-i Şeyh Sevle der mahalle-i Başlamış vakfı ki bir kıt’a hadikası nefs-i Nifde Güvendik ma-
hallesindedir hadd-i kıblesi tarik-i âmm ve şarkisi tarik-i âmm ve hadd-i garbisi Süleyman mülküne 
ve hadd-i şimalisi Hamza kethüda mülküne muttasıldır ve bir bağ ki Hıdır Balı nam kimesne elindedir 
hudud-ı erbasıyla ehl-i Nif arasında mütearifdir mukataa ile mutasarrıfdır ve nısf asiyâb ki Muarrif 
Değirmeni demekle marufdur ve nısf asiyâb-ı Kaya ki halâ harabdır ve nefs-i Nifde iki dükkân yeri ki 
dükkânı harab olmuş ve iki kıt’a ev yeri ki sâbıka harab imiş hâlâ zaviye-i mezbûreye berât-ı padişahî 
ile şeyh olan Mehmed Fakih zikr olan ev yerin mamur edüp içinde sakin olurimiş tarih-i berât sene 
974 hâsıl an evkâf-ı mezbûre fi sene 800

226. Evkâf-ı Zaviye-i Ahi Sevle
Asiyâb der nefs-i Nif der mahalle-i Başlamış ki Köprü Değirmeni demekle marufdur 1 bâb hâsıl ber 
vech-i tahmin 1000

Asiyâb-ı diğer ki ocağı harabdır

Ve iki çiftlik yer ki karye-i Kara Oğlanludadır kara Halil oğlu Nurullah ve Hacı Hamza ve Musa nam 
kimesneler tasarruflarında imiş ki ehl-i karye arasında hudud-ı erba’asıyla marûfdur yekun an evkâf-ı 
mezbûre 1400

Zikr olan zaviye evkâfı ber vech-i meşihat tasarruf olunugelüb ve Mustafa nam kimesne ber vech-i 
meşihat zaviye-i mezbûreye tasarruf ederken zikr olan zaviye medrese olmak fermân olunub hâlâ 
müderris tasarrufundadır

Hammâm-ı Hamza Beg der nefs-i Nif yevmî dört akçeye verilürmüş merhûm Hamza begin vakıf-
nâmesi mucebince tayin etdugi evkâfa sarf olunurmuş

(123A)
Vakf-ı zaviye-i Ahi Keskin ki nam-ı diğer Kara Hallaçdır der kazâ-i Mağnisa der karye-i Azizlü bir çift-
lik yeri olub ve bir kıt’a bağçe ve bir dönüm mikdarı bir kıt’a yer ve Kara Salih Değirmeni demekle 
maruf yer harab değirmen ve Nif bazarı yerinde bir kıt’a yer ki Kasım Paşa dükkânları yeridir yılda kırk 
akçe mukataaya verilür câbisi olandan her sene alınurmuş ve bir kıt’a yer ki Kara Salih yeri demekle 
marufdur Nif bağlarının içindedir sekiz dönüm miktarı yerdir ber vech-i mukataa yılda kırk akçeye 
verilürmüş ve bu zikr olan evkâfın zaviyesi meşihatine yevmî iki akçe ile Mustafa berât ile mutasar-
rıfdır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ zikr olan değirmen mamur olub icaresinden ikiyüz otuz 
akçe hâsıl olurmuş ve mezkûr olan sekiz dönüm yer dahi bağlar olmuş haracından seksen akçe hâsıl 
olurmuş ve zaviye-i mezbûrenin meşihatine yevmî bir akçe üzere Süleyman nam kimesne berât-ı 
hümâyûn ile mutasarrıf iken evkâf-ı mezkûre medreseye ilhak olunub elan müderris tasarrufundadır 
hâsıl 720

Vakf-ı zaviye-i Ahi Ali meşihati evlâdına meşruttur elan zikr olan meşihate Muslihüddin berât-ı 
hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 
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Asiyâb Baş demekle marufdur 1 bâb hâsıl fi sene 800 
Asiyâb-ı Söğüdlü 1 bâb hâsıl fi sene 800

Zemin-i dükkân der nefs-i Nif ki Kasım Paşa dükkânları üzerindedir ber vech-i mukataa fi sene 40 ve 
bir dönüm bağ yeri ki Cafer bin Bustan elindedir fi sene 12 yekun 1652

Vakf-ı zaviye-i Kara Kız ve Dur Aziz ki ber vech-i meşihat tasarruf olunurmuş

Bağçe 1, hane 1 hâsıl 200

Nefs-i Nifde İdris Mahallesi çeşmesi ve Kamçılu Baba zaviyesindeki çeşmeyi sâbıka Nif kal’asında 
dizdar olan Köse Doğan bina edüb ve termimi içün bir kıt’a yeri ki kıbleten ve şarken tarik-i âm ve 
şimalen Hıdır bağçesine ve garben Hacı Ferruh ve Ahmed Fakih bağına müntehidir ve bir kıt’a har-
ab bağçe ki kıbleten Mehmed ve Ramazan bağçesine ve şarken ve şimalen tarik-i âm ve garben 
Seydi bağçesine müntehidir zikr olan bağçe ve yer harabe müşrif olub çeşme-i mezbûrenin mer-
emmâtına vefa etmedüği sebebden çeşmeler harab olub tecdide muhtac olmağın hak-ı şürbü 
olanlar marifetiyle kıbel-i şer’den izn-i kadı ile Ahmed Fakih nam kimesneye yılda yüz akçe mukataa 
vermek üzere dört bin dört yüz akçeye satılub zikr olan dört bin dörtyüz akçe çeşmelere harc olun-
up yeniden bina olundu elân yılda yüz akçe mukataa verür mezkûr Ahmedin mukataalı mülküdür 
deyu mukayyed der defter-i atik fi sene ber vech-i maktu’ 100

(123B)
Zemin der Çatak Deresi vakf-ı zaviye-i merhûm Eşrefzâde ki sâbıka merhûm Sultan Şehinşah vakf 
edüb sonradan gelen ümera dahi mukarrer dutup evlâdına mukarrernâme verüb merhûm Sultan 
Süleyman aleyhi’r-rahmete vel-gufran dahi inâyet buyurub vakf-ı evlâdlık üzere mutasarrıf olalar 
deyu Sadi ve İbrahim ellerine hükm-i hümâyûn vermişler hâlâ Halil bin İbrahim berât-ı pâdişâhîyle ber 
vech-i meşihat zaviye-i mezbûreye mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl ani’l-galle ve hubûbât 
1000

Zemin-i mezbûrun hududu an Su Anası ile Papas Deresi ve an Rah-ı Öksüzce köy an cânib-i çınar 
ila Ulu Çay mahduddur öşr-i galle ve kovan ve resm-i ağnam ve gayrı içün afv olunmuşdur deyu 
ellerinde selâtîn-i maziyyeden hükümleri vardır ve defter-i atikde dahi vech-i meşruh üzere mu-
kayyeddir Mehmed veled-i Nasuh imam Sadeddin veled-i İbrahim Muhammedî veled-i Mustafa 
Bereket atik-i Şeyh Halil

Kazâ-i Nif tevâbi’inde Ak Kaya adlu yerde dağ içinde Şuca’ Abdal ve Derviş Sinan ve Derviş İsmail 
ve Derviş Mustafa ve Ali Küçük ve Kaygusuz birkaç dervişleriyle süvâriden bir pare yer tapulayup 
taşın ağacın ardup on akçe haraçla yurd edünüb ihya edicek merhûm Sultan Mehmed tâbe ser-
ahu müsellem ve musaddak tutub mezkûrları ulakdan ve suhreden ve yağdan ve tuzdan ve cere-
hordan ve hisar yapmasından ve gerdek kulluğundan mecmu’ avârız-ı divânîden muâf edüb sene 
ihda ve hamsin ve semanemie tarihiyle muvarrah hükm-i hümâyûn verilüb ve selâtîn-i maziyye ra-
himehumullahu dahi mukarrer dutub ve merhûm Sultan Selim han tâbe serahudan Ali ve Habib ve 
İlyas ve Yunus ellerinde berât-ı hümâyûnları var deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ zaviye-i mez-
bûre meşihatine yevmî nim akçe ile Yusuf nam kimesne ve nezaretine yevmî nim akçe ile Ali nam 
kimesne berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 500

Kazâ-i Nife tâbi Kerdeme nam karye kurbünde Kapu Kaya demekle maruf mevzi’i Hamza Baba 
nam Derviş kendü dest-i renciyle açub ihya edüb ve su getürüb ve bir zaviye bina edüb ayende 
ve revendeye hizmet edüb ve hasbeten li’l-lahi bağ diküb ve defterde kimesneye timar kayd olun-
mayub tahminen yüz elli akçe hâsıl olur bağın ve mevki’in öşrün merhûm Sultan Bayezid han tâbe 
serahu ihsan edüp ref’ buyurub ellerine hükm-i hümâyûn inâyet olunmuş ve merhûm Sultan Süley-
man han aleyhi’r-rahmete vel gufran dahi mukarrer kılup tecdid-i hükm buyurmuşlar ve merhûm 
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Sultan Selim han tayyiballahû serahu dahi mukarrer dutub hükm-i hümâyûnu erzani buyurmuşlar 
tarih-i hükm-i hümâyûn sene 974 ve zikr olan zaviyeye tarih-i mezbûr ile muvarraf berât-ı hümâyûn 
ile evlâddan Mustafa nam kimesne mutasarrıdır hâsıl 150

(124A)
Kazâ-i Nife tâbi karye-i Sinancalarda Salur Fakih Çiftliği demekle maruf çiftlik mahsûlünden ki yevmî 
iki akçe olurmuş hâlâ berât-ı hümâyûn ile Mehmed Fakih mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974 hâsıl 720

Çiftlik-i Akkilise nam-ı diğer Ahmed Beglü an Tecirlü ilâ Aktaş ve an Aktaş ilâ Küçük Kilise ve an tarik-i 
Ak Kilise ilâ Evren Dağı mahdud olan yurdu vakf-ı evlâdlık üzere merhûm Saruhan oğlu İshak Beg 
Seyyid Mehmed nam azize verüb ve Seyyid Mehmed benim dahi bu vakıfda hayrım olsun deyü 
otuz filori ve on def’a kıraât-ı hatm-i Kelâmullah edüb ve himâyet-i Mushaf-ı hatt-ı Yakutla verüb 
İvazlu mülküdür deyu mektub vermiş hâlâ berât-ı hümâyûn ile Seydi Ahmed ve Turgud ve İnehan 
ve Mustafa ve diğer Mustafa nam kimesneler mutasarrıflardır hâsıl 500 ve çiftlik-i mezbûrda mezkûr 
Seyyid Mehmed bir vakıf zaviye bina etmiş.

Çiftlik-i Saru Şeyh der karye-i mezbûre kadîmü’l- eyyâmdan Saru Şeyh zikr olan yerin kâfirin 
kovagelüp ve Saruhan oğlundan vakfiyyet-i evlâd üzere ellerine hükm ve hüccet verilüb sonradan 
merhûm Sultan Mehmed han tâbe serahu zamanında Karagöz nam timar eri raiyyet kulluğun talep 
edüb ol zamanda kadıasker Cemaleddin huzurunda sene tis›a ve erba›in ve semanemie tarihiyle 
muvarrah ellerinde vakfiyyete hükm olunmuş hücceti dahi olup merhûm Sultan Mehmed tâbe 
serahudan sene seman ve hamsin ve semanemie tarihiyle muvarrah mukarrernameleri olub ve 
merhûm Sultan Bayezid handan dahi sene seba ve semanin ve semanemie tarihiyle muvarrah 
ellerinde mukarrernameleri olup ve merhûm Sultan Selim han tayyiballahû serahudan dahi sene 
erbaa ve ışrin ve tisamie tarihiyle muvarrah berâtları olub ve merhûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-
rahmete ve’l gufran berât-ı hümâyûnuyla mezbûr Saru Şeyh evlâdından Derviş Alaeddin ve Hamza 
ve Derviş Kulfal ve Hüseyin ayende ve revendeye hizmet etmek üzere şeyhler olup mezkûr çiftliğe 
mutasarrıflardır deyu mukayyed der defter-i atik hâlâ zaviye-i Saru Şeyhe evlâdlık üzere Seydi Ali ve 
Pirî nam kimesneler ber vech-i meşihat ayende ve revendeye hizmet etmek üzere berât-ı hümâyûn 
ile mutasarrıflardır tarih-i berât-ı Seydi Ali 975 ve tarih-i berât-ı Pirî sene 976

Çiftlik der karye-i Saru Şeyhlü İshak Beg veled-i Saruhan zamanında Nusret Şeyhe vakf edüb Şeyh 
Mezid tasarruf edermiş ba’dehu şeyh Mezid ayende ve revendeye hizmet etmek üzere ber vech-i 
meşihat zaviyeye mutasarrıf iken kendü hüsn-i ihtiyariyle oğlu Seydiye verüb merhûm Sultan Selim 
han ve Sultan Süleyman han tâbe serahuma berât-ı hümâyûnları ile mezkûr Seydi ber vech-i meşi-
hat mutasarrıfdır deyü mukayyed der defter-i atik hâsıl 410

(124B) 
Çiftlik-i zaviye-i Saru İsa der karye-i Karı Yolu tâbi’-i Nif mezkûr çiftliği Saruhan oğlu İshak Beg mez-
bûr Saru İsaya ayende ve revendeye hizmet içün vakf-ı evlâd kılub ellerinde selâtîn-i maziyyeden 
hükm-i hümâyûnları dahi vardır elân mezbûr şeyh evlâdından çiftlik-i mezbûrun nısfına Mevlana Şah 
Veli ve nısf-ı âherine Durmuş ve Emrenin ellerinde merhûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete 
vel gufran berât-ı hümâyûnları vardır deyü mukayyed der defter-i atik hâlâ evlâdiyyet üzere mezkûr 
çiftliğe ber vech-i meşihat yevmî iki akçe üzere berât-ı hümâyûn ile evlâd mutasarrıfdır tarih-i berât 
sene 975 hâsıl an zeytun ve emrud ve öşr-i gallât-ı zemin ve bağât ve gayruhu 720

Kazâ-i Nife tâbi karye-i Halil Beglüde merhûm Saruhan oğlu İshak Çelebi bir çiftlik yeri Şeyh Salur’a 
vakf edüb mektub vermiş defterde dahi vakf kayd olunub mezkûr Şeyh Salur kızı oğlu oğlu Mustafa 
elinde selâtîn-i maziyyeden mukarrernâmeler var ve merhûm Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete 
vel gufran berât-ı hümâyûnu ile Mevlana Muslihüddin ve gayrı on dört nefer kimesneler vakf-ı mez-
bûra ala sebili’l-iştirak vakfiyyet üzere mutasarrıflardır deyü mukayyed der defter-i atik halâ berât-ı 
hümâyûn ile evlâddan.
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Nurullah veled-i Veli tarih-i berât sene 974 
Mustafa birâder-i o tarih-i berât sene 974 
Yusuf veled-i Saltık tarih-i berât sene 974 
Hasan birâder-i o tarih-i berât sene 974 
Ali birâder-i diğer tarih-i berât sene 980 
Hıdır birâder-i İnsan tarih-i berât sene 980 
Ferhad veled-i Mehmed tarih-i berât sene 974 
Halil veled-i Hüseyin tarih-i berât sene 974 
Mehmed veled-i Alem Şah tarih-i berât sene 974 
Süleyman veled-i Şahkulu tarih-i berât sene 974 
Umur birâder-i o tarih-i berât sene 974 
Paşa Yiğit veled-i o tarih-i berât sene 974 
Ahmed veled-i İbrahim tarih-i berât sene 980 
Şaban birâder-i o tarih-i berât sene 980 
Satı veled-i Balı tarih-i berât sene 974 
ve Ahmed tarih-i berât sene 980 
ve Şaban tarih-i berât sene 980 
ve Hamdi tarih-i berât sene 977 
ve Ramazan tarih-i berât sene 974 
ve Kulfal tarih-i berât sene 977 
ve Carullah veled-i Cafer tarih-i berât sene 977 
ve İslam tarih-i berât sene 977 nam kimesneler mutasarrıflardır hâsıl 925

Kazâ-i Nif tavâbiinde karye-i Dalyanluda vaki olan değirmeni Şeyh UçBegi bin Hamza Baba evlâd-ı 
zükuruna vakf edüp evlâd-ı zükuru münkarız olursa inası mutasarrıf olalar deyu Mağnisa kadısından 
hüccetleri olmağın deftere kayd olundu

(125A)
Kazâ-i Nife tâbi karye-i Halil Beglüde Sinancalar üzerinde Kızılca Musa ağzında vakf-ı zaviye-i Hacı 
Baba der seccade-i Delü Baba rahimehumaallahu on dönüm mikdarı bir pare mülk zeytun bağçesi-
ni ve on dönüm mikdarı bir kıt’a emrudluğunu ve iki bâb asiyâb ayende ve revendeye hizmet içün 
vakf edüb ve hakimü’l-vakt her kim bu makamın hizmetine elyâk ise anı şeyh nasb ede deyü şart ol-
unmuş elan Şeyh Ramazan oğulları Yakub ve Ali ve Hacı ve Cafer ve Yunus ve İsmail ve Kerim nam 
kimesneler mezbûr Hacı Baba evlâdından olup ekib biçüb arak-ı cebinleriyle ayende ve revend-
eye hizmetin eda etdiklerinden sonra muâf olub ellerinde avârız icab eder yerleri bulunmasa arak-ı 
cebinleriyle kâr u kisb edüb avârız teklif olunmaya deyü ellerinde hükm-i padişahî vardır ve Yakub 
ve İvaz nam evlâd zikr olan zaviyeye şeyh olub ve evlâddan Derviş Halil nazır olub ellerinde merhûm 
Sultan Süleyman han aleyhi’r-rahmete vel gufran berât-ı hümâyûnu vardır hâlâ zaviye-i mezbûreye 
Kalender ve Bahtiyar ve Zati ve Cafer ve Mehdi şeyhler olup ve Mehmed nâzır olub ellerinde berât-ı 
hümâyûnları var hâsıl 500

Ensâb-ı Hacı Baba
Hacı Muslu veled-i Halil
Yahya veled-i Yakub
Abdülkerim veled-i Şeyh Ramazan
Yunus veled-i Cafer
Mehmed bin Mustafa veled-i Halil
Carullah veled-i Bahtiyar
Ahmed birâder-i o
Haydar veled-i Kalender
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Kazâ-i Nife tâbi’ karye-i Halil Beglüde Hacı Ahmed bin İsa Şeyh Salur evkâfı hududunda bir kıt’a kes-
daneliği şıra-i şer’le satun alub ve Dalyanlu tımarında Kargucak demekle ma’ruf bir kıta kestaneliği 
dahi şıra-i şer’le satun alub ve Halil Beglü köyünde kendü bir vakf-ı âmm çeşme getürüb mezkûr 
çeşme ayağına bir bağçe diküb mamur edüb Mağnisayla Nif maBegninde olan Nif çayı üzere 
bina etduği altı göz köprü ve bina etdüği çeşmeyi mezbûre mesalihine vakf edüb şöyle şart ey-
lemiş ki evkâf-ı mezbûreden öşür mahsuli cihet-i tevliyet ola bâki mahsul zabt olunub hin-i ihtiyacda 
rakaBege sarf oluna ve cihet-i tevliyet yevmî bir akçe tahmin olunup kendüden sonra evlâdından 
ve evlâd-ı evlâdından zükurdan ve inasdan mütevelli ola deyü şart edüb ve ba’de’l-inkıraz aslâh-ı 
Müslimînden hakimü’l-vakt kimi nasb ederse mütevelli ola deyü vakfiyye-i şer’iyyesi mucebinde 
defter-i atika kayd olunmuş hâsıl 2500 ve zikr olan çeşmeye mezkûr Hacı Ahmed bin İsa on bin akçe 
vakf edüb onun on bir akçe iki pula muamele olunup iki pulu mütevelliye cihet olup bâkisi çeşmenin 
levâzımına sarf oluna deyü şart eylemiş hâlâ meblağ-ı mezbûra Ali Fakih bin İvaz mütevellidir

Kazâ-i Nife tâbi karye-i Begmiş kurbünde Hasan Dede zaviyesi demekle maruf zaviyeye evlâdiyyet üzere 
Ali nam kimesne ber vech-i meşihat berât-ı hümâyûn ile mutasarrıfdır tarih-i berât sene 974

Kazâ-i Nife tâbi karye-i Dalyanluda bir vakıf çiftlik olup yevmî bir akçe ile Sinan Fakih nam mutasar-
rıfdır tarih-i berât sene 976 hâsıl 360

(126B)
227. REÂYÂ-İ MÜTEFERRİKA AN EVKÂF-I MEDİNE-İ MÜNEVVERE ŞERREFEHALLAHU
 
TEÂLÂ DER-LİVÂ-İ SARUHAN

DER KAZÂ-İ MAĞNİSA DER NEFS-İ MAĞNİSA 
Bayezid veled-i Hasan
Mehmed veled-i o m
Der karye-i Yayla-i Kebir tâbi’-i Yengi
Ali veled-i İlyas
Mehmed veled-i o m
Turahan birâder-i o m

Der-karye-i Kılıçlu tâbi’-i Mağnisa
Mehmed veled-i Nasuh 
Hasan veled-i Selim
Hüseyin veled-i o
Kerim veled-i Yusuf
Rahim birâder-i o m
Gülmen atik-i Mehmed

Der kazâ-i Akhisar der nefs-i Akhisar
Nasuh veled-i Arslan
Mustafa birâder-i o m
Mehmed birâder-i diğer m
Yusuf veled-i Arslan
Hasan veled-i Hüseyin
Ali veled-i o m

Der kazâ-i Gördük der karye-i Balcalu
Mustafa veled-i Hacı Balı
Musa birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m
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Der kazâ-i Güzelhisar der karye-i Sinaşar 
Balı veled-i Hızır

Der kazâ-i Kayacık der karye-i Dere
Maden veled-i İlyas m

(127A)
DER KAZÂ-İ DEMİRCİ TÂBİ’-İ LİVÂ-İ SARUHAN

An-cemâat-i Yörükân der- karye-i Gencer tâbi’-i 
kazâ-i Demirci
Ali Fakih veled-i Üveys
Arslan veled-i o m
Memi birâder-i o m
Receb birâder-i diğer m
Hüseyin veled-i Üveys
Mahmud birâder-i o m
Selimşah veled-i Halil
Fethullah veled-i o 
Hasan birâder-i o m
Carullah birâder-i diğer m
Divanşah veled-i Halil
Şaban veled-i o m
Mehmed veled-i Adil
İsa veled-i Halil
Halil veled-i o m
Yahya veled-i Halil
Halil veled-i o m
Emirce veled-i Alemşah
Hüseyin birâder-i o m
Pirî veled-i Yusuf 
Salih veled-i o m
Seyfullah birâder-i o m
Ramazan veled-i Yusuf 
Ali Balı veled-i o
Hızır Balı birâder-i o 
Kurdca birâder-i diğer m
Osman birâder-i diğer m
Hüseyin birâder-i diğer m
Yusuf birâder-i diğer m
Muharrem birâder-i İnsan m
Mehmed veled-i Yusuf 
Şaban veled-i o m
Musa birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Seydi Ali birâder-i İnsan m
Kerim veled-i Yusuf 
Mustafa veled-i o m
Cari veled-i Yusuf 
Cafer birâder-i o
İsa birâder-i diğer
Receb veled-i o m

Eynel veled-i Musa 
Ahmed veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Osman birâder-i diğer m
Arslan veled-i Musa 
Kerim veled-i o m
Musa veled-i Osman
Mustafa birâder-i o m
Receb birâder-i diğer m
Çoban veled-i İbrahim
Ramazan veled-i o m
Mehmed birâder-i Çoban
Veli birâder-i o 
Ali veled-i o m
Salih birâder-i Çoban
Mustafa veled-i Hacı Balı
Musa birâder-i o m

Der Karye-i Bozca Atlu tâbi’-i Demirci
Turgud veled-i Aziz
Ahmed veled-i o m
Mehmed veled-i Aziz
Seydi Ali veled-i o m
Seydi Ahmed birâder-i o m
Divanşah veled-i Aziz
Ali veled-i o m
Ramazan veled-i Nasuh
İsa veled-i o m
Musa birâder-i o m
Mehmed veled-i Mahmud
Yusuf birâder-i o m
Selim veled-i Mustafa
Pir Ahmed bin Hüseyin birâder-i Nasuh
Mehmed veled-i o m
Hasan birâder-i pir Ahmed 
Kerim veled-i o m
Muhammedî birâder-i pir Ahmed 
Yusuf veled-i o m
Nasuh birâder-i o m
Yahya birâder-i diğer m

(127B)
Abdurrahman veled-i Memi m
Turak veled-i Pir Ahmed m
Osman veled-i Hasan m

Der karye-i Kerpiçlik tâbi’-i Demirci
Balı veled-i Şadi
Emir veled-i Paşa Balı
Dursun birâder-i o 
Ramazan veled-i o m
Pirsun veled-i Paşa Balı
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Ali veled-i o m
Mehmed veled-i Kurd m
Nebi veled-i Burak

Der karye-i Akça tâbi’-i kazâ-i Adala 
Çakır Musa veled-i Sefer

Der karye-i Meliklü tâbi’-i kazâ-i Ilıca
Mehmed veled-i Yusuf
İbrahim birâder-i o 

Der- karye-i Körlük 
Hızır veled-i Seydi Ahmed m 

(128A Boş)
(128B) 

228. Reâyâ-i müteferrika an evkâf-ı hazret-i 
Emir-i Buharî aleyhi’r-rahmete ve’l-bâri der 
livâ-i Saruhan

DER KAZÂ-İ MAĞNİSA DER NEFS-İ MAĞNİSA

Semet veled-i Mustafa 
Sefer veled-i o m
Der Karye-i Seyfe tâbi’-i Mağnisa
Ali veled-i Mehmed
Hanefi birâder-i o 

Der karye-i Döğmeci tâbi’-i Yund Dağı der ka-
zâ-i Mağnisa
Aydın veled-i Cemal
Umur birâder-i o 
İnesi veled-i Ali 
Turgud veled-i Ece m
Mustafa veled-i Tur Balı
Ali veled-i o m
Nebi birâder-i o m
Hızır veled-i Şahkulu
Ömer veled-i o m
Eymirze birâder-i o m
Nazar veled-i Şahkulu
Alemşah birâder-i o 
Paşa Balı veled-i İnebegi
Yusuf veled-i o m
Yeni Beg veled-i Satılmış
İbrahim birâder-i o m
Kemal birâder-i diğer m
Cafer veled-i Eymir
Ali veled-i Pir Ali
Balı birâder-i o m
Mehmed veled-i Hüseyin

Der- karye-i Haydarân Obası tâbi’-i Palamud 
der- kazâ-i Mağnisa
Balı veled-i Şirmerd
Kulu veled-i o m
İnece birâder-i o m
Kerim veled-i Ali
Mustafa veled-i Ali
Turgud veled-i Hasan
Ali veled-i Kasım

Der karye-i Yenice tâbi’-i Belen
Musa veled-i Lutfi
Abdi veled-i o m
Mehmed veled-i Hasan
Ali veled-i o m

An-cemâat-i Yörükân-ı Beğlici tâbi’-i kazâ-i 
Mağnisa
İne Begi veled-i İbrahim
Sevindik veled-i o m
Güvendik birâder-i o m
Hüseyin veled-i İsmail
Hasan birâder-i o m

(129A)
Cemâat-i Yörükân-ı Mürseller
Mestan veled-i Süleyman
Horum birâder-i o ganem
Osman birâder-i diğer
Ömer birâder-i diğer
Nasuh birâder-i diğer m
Abdurrahman birâder-i İnsan m
Hızır veled-i Süleyman ganem
Ahad veled-i o
Mahmud birâder-i o m
Gökçe veled-i Süleyman ganem
Yusuf veled-i o m
Nasuh birâder-i o m
Mustafa veled-i Hamza ganem
Hasan veled-i o m
Kara Ali veled-i Hamza
Mehmed birâder-i o ganem
Ahad veled-i Tur Ali ganem
İbrahim veled-i Turgud ganem
Yahya birâder-i o ganem
Nasuh veled-i o m
Nurullah veled-i Ali
Süleyman birâder-i o m
Seydi Atik-i İbrahim 
İbrahim veled-i Emir ganem
Durmuş veled-i o m
Tur Balı birâder-i o m
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An-cemâat-i Yörükân tâbi’-i kazâ-i Mağnisa
İsmail veled-i Hüseyin
Hasan veled-i o m
Alemşah birâder-i o m
Ali veled-i Hüseyin
Hızır veled-i o m
Veli veled-i Hüseyin
Ömer veled-i Hüseyin
Balı veled-i Şah Veli 
Timur birâder-i o m
Der kazâ-i Menemen der- Livâ-i Saruhan
Der karye-i Yavalar tâbi’-i mezbûr
Ali veled-i Mustafa
İbrahim veled-i o m
Veli veled-i Hamza
Hamza veled-i o m
Yusuf veled-i İbrahim m
Armağan veled-i İlyas
Musa birâder-i o m
Nesimi veled-i Süleyman m
Muhammedî veled-i Kemal
Mustafa veled-i o m
Muhammedî veled-i Halil m
Sevle veled-i Nasuh m
Der- karye-i Sofu Deresi tâbi’-i Menemen
Muhammedî veled-i Cemal Fakih
Mustafa veled-i o m

Der karye-i Sasalu tâbi’-i m
Nasuh veled-i Selim Sofu

Der- nefs-i Karaca Foça
Mehmed veled-i Veli

An-cemâat-i Yörükân tâbi’-i kazâ-i Menemen 
Mehmed veled-i Pınarî
Hızır veled-i Selim
İlyas birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m
Turgud veled-i Seferşah 
Abdi veled-i Habil 
Aydın veled-i o m

(129B)
Ahad birâder-i o m
Nasuh birâder-i diğer m
Ahmed veled-i Habil
Bayram veled-i o m
Der-kazâ-i Güzelhisar tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der karye-i Işıklar tâbi’-i mezbûr
Hamza veled-i Ali dede

Abdurrahman veled-i o m
Mehmed veled-i Mustafa 
Habib veled-i Hasan
Hacı Süleyman veled-i Hacı İsmail tuzcu
Seydi Ali veled-i o m
Salih birâder-i o m
Mustafa veled-i Mehmed 
Mehmed veled-i Lutfi
Osman veled-i Yakub 
Turanc veled-i Hüseyin
Seydi birâder-i o m
Sefer birâder-i o m
Hızır birâder-i o m
Süleyman birâder-i İnsan m
Seyfullah veled-i Ahmed tuzcu
Ahmed veled-i o m

Der- karye-i Arnavudlar tâbi- i mezbûr
Lutfi veled-i Mustafa
Şaban birâder-i o 
Ali birâder-i o 
Ahmed mu’tak-ı Lutfi 
Mehmed veled-i Hamza
Mustafa birâder-i o m
Muhammedî veled-i Mustafa 

Der karye-i Çal Bağçe tâbi’-i mezbûr
Mehmed veled-i Mustafa 
Süleyman birâder-i o m
İsmail veled-i Hasan
Muhammedî birâder-i o 
Enbiya veled-i o
Hüseyin birâder-i o 
Veli birâder-i diğer m
Nebi birâder-i İnsan m
İskender Mu’tak-ı İsmail

Der- karye-i Kilise tâbi’-i mezbûr
İslam veled-i Üveys
Ramazan veled-i Üveys
Nasuh birâder-i o m
Muhammedî veled-i Mustafa 
Hasan veled-i Hamza
Mehmed veled-i Yusuf 

(130A)
Der karye-i Subaşı tâbi’-i Güzelhisar 
Resul veled-i Yusuf
Pirî birâder-i o 
Halil veled-i o m

Der karye-i Karesili tâbi m
Timurtaş veled-i Hacı Üveys
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Der- karye-i Bazarlu tâbi’-i m
Mustafa veled-i Ahmed 

Der karye-i Kulfallu tâbi’-i m
Ali veled-i Nasuh İmam
Mehmed veled-i Ali

Der-karye-i Cüllahlar tâbi’-i m
Mehmed veled-i Cankara
Eymirze birâder-i o m

Der karye-i Uzun Hasanlu tâbi’-i m
Hasan veled-i Hüseyin
Mehmed veled-i o m
Ali birâder-i o m
Ramazan veled-i Hüseyin

Der kazâ-i Akhisar der-livâ-i Saruhan

Der nefs-i Akhisar
Süleyman veled-i Nasuh der-mahalle-i Alaca 
mescid
Perviz mu’tak-ı Hacı der mahalle-i Hacı Hızır
Hacı veled-i Muhammedî der mahalle-i Şeyhler
Mehmed veled-i Yusuf m der mahalle-i Has 
koca
Mahmud mu’tak-ı Pir Ahmed der m 
Hamza veled-i Davud der mahalle-i İğdelü
Davud veled-i o m
Ali birâder-i o m
İlyas veled-i Ramazan der mahalle-i Emedlü
Hızır birâder-i o m
Hasan veled-i Bahşi der İğdelü

Der- karye-i Adillü tâbi’-i Akhisar
Mustafa veled-i Hamza
Hüseyin veled-i Mehmed
Yusuf veled-i o m
Mehmed veled-i Hamza
Ali birâder-i o m
Şahbaz veled-i Mehmed
Hüseyin veled-i Mehmed
Yusuf veled-i o m
Mustafa veled-i Kasım
Şahbive veled-i o m
Emir Kulu birâder-i o m
Hasan veled-i Mahmud Lal
Yusuf veled-i Dursun
Maden veled-i o m
Seydi mu’tak-ı Mehmed

(130B)
Der- karye-i Karsumba tâbi’-i Akhisar 
Ali veled-i Bahşı
Hasan veled-i o m
Halil veled-i Bahşi 
Yusuf veled-i İnebegi
Nebi veled-i o m

Der -karye-i Gökbaşlu tâbi’-i Akhisar
Hasan veled-i Mustafa
Yusuf veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Mustafa birâder-i o m
Satı veled-i Mahmud der-kurb-i Gökbaşlu
Lutfi birâder-i o 
Can Balı birâder-i diğer m

Der- karye-i Karkın tâbi’-i Akhisar
Mahmud veled-i Yusuf
Yusuf veled-i o m

Der- karye-i Seydi 
Bahşi veled-i Hasan Fakih

Der-karye-i Gökbaşlu el-mezbûr tâbi’-i Akhisar
Mahmud veled-i Hasan
Ali veled-i Mustafa 
Musa birâder-i o m
Hüseyin birâder-i diğer m
İbrahim birâder-i diğer m
İsa Balı birâder-i İnsan m
Hamza veled-i Ali
İbrahim birâder-i o m
Hüseyin veled-i Atmaca
Hasan veled-i o m
Nasuh birâder-i o m
Yusuf birâder-i diğer m

Der kazâ-i Gördük der livâ-i Saruhan

Der karye-i Hartı tâbi’-i Gördük 
Mahmud veled-i Nasuh

Der-karye-i Macun tâbi- i Gördük
Yusuf veled-i Hızır

Der karye-i Halfelü tâbi’-i Gördük
Hamza veled-i Şahkulu 
Mustafa veled-i İsa

Der-karye-i Melengi tâbi’-i Gördük
Hacı Şahbaz veled-i Abdullah
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İlyas birâder-i o 
Mustafa veled-i o m
Hüseyin birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m

Der karye-i İlyaslar tâbi’-i Gördük
Armağan veled-i Emre
Mustafa veled-i o m

Der- karye-i Kara Ali tâbi’-i Gördük 
Mustafa veled-i Halil
Memi veled-i Pir Ahmed 
Ahmed veled-i Hüdaverdi m

Der karye-i Şarabdâr tâbi’-i Gördük
Süleyman veled-i Veli

(131A)
Der karye-i Ak tâbi’-i Gördük
Halil veled-i Ali
Hüseyin birâder-i o 
Hasan birâder-i diğer
Yusuf birâder-i diğer
Nasuh birâder-i İnsan
Hamza veled-i Balı
Hüseyin birâder-i o m
Eymirze veled-i Hızır
Hızır veled-i o m
Ali birâder-i o m
Camıs birâder-i diğer m
Hasan veled-i İbrahim m
Halil veled-i Ahmed 
Hamza birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m

Der karye-i Ali Fakih tâbi’-i Gördük
Veli veled-i Ali
Yusuf veled-i o
Şah bive birâder-i o 
Mehmed veled-i Hüseyin 
Ali birâder-i o m

Der Karye-i Karaca Viran tâbi’-i Gördük
İlyas veled-i Abdurrahman
Abdurrahman veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Hasan veled-i Abdurrahman m

An cemâat-i Yörükân-ı Cemaller tâbi’-i kazâ-i 
Gördük
Ahmed veled-i İbrahim
İbrahim veled-i o m

Hüseyin birâder-i o m
İlyas veled-i Kulfal
Nasuh veled-i o m
Yusuf veled-i İbrahim
Armağan birâder-i o m
Avcı Süleyman veled-i Avcı Musa
Abdurrahman veled-i o m
Musa birâder-i o m
Nasuh birâder-i diğer m

An-cemâat-i Yörükân der kazâ-i Gördük
Veli veled-i Resul
Resul veled-i o m
Mustafa birâder-i o m
Hamza birâder-i diğer m
Memi veled-i Bayram
Ali birâder-i o m
Aydın birâder-i diğer m
Mustafa veled-i Yusuf
Memi birâder-i o 
Veli birâder-i diğer m
Maden veled-i Turgud
Durmuş veled-i o m
Ahmed veled-i Turgud
İbrahim veled-i Hızır
Maden veled-i o m

An cemâat-i Gökçe Ahmedler der kazâ-i 
Gördük
Hürrem veled-i Ramazan
Mustafa veled-i o m
Cihanşah veled-i Ramazan
Mehmed birâder-i o
Ali birâder-i diğer
Hacı veled-i o m

(131B)
an cemâat-i Yörükân der karye-i Yortan tâbi’-i 
kazâ-i Gördük 
Hızır veled-i Yusuf
Mehmed veled-i o
Hasan veled-i o m
Mustafa veled-i Hızır 
Minnet veled-i o m
Hacı Bayram veled-i Hızır m
Ali veled-i İskender
Satı veled-i o m
Hamza veled-i İskender
Mahmud veled-i o m
Satı Fakih veled-i İlyas
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Cemâat-i Sarı Gelin der-kazâ-i Gördük
İlyas veled-i Hızır
İsa veled-i o m
Mustafa birâder-i o m
Abdurrahman veled-i Hızır
Turgud veled-i o m
Ali veled-i Hacı Balı
Balı birâder-i o 
Veli birâder-i diğer m
Ahmed veled-i Veli
Tur Balı veled-i Hızır
Mehmed birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Ali veled-i İlyas
Hamza birâder-i o m
Yusuf veled-i Ali
Cafer veled-i o
Gökçe birâder-i o 
Halil veled-i o m
Timur veled-i Yusuf 
Hüseyin birâder-i o 
Ali veled-i o m
Hüdaverdi veled-i Hasan m
Balı veled-i Evhad 
Sevindik veled-i Ali
Lutfi veled-i Mustafa 
Semet birâder-i o 

Cemâat-i Evcililer der kazâ-i Gördük
Mustafa veled-i İlyas
Mehmed veled-i o m
İsmail birâder-i o m
İlyas birâder-i diğer m
Maden birâder-i İnsan m
Ramazan Fakih veled-i Nasuh imam
Hızır veled-i o m
Pir Nazar veled-i Kurdca
Kurdca veled-i o m
Cihan veled-i Kurdca m
Hüseyin veled-i Kemal
Hacı Bayram birâder-i o m
Ali veled-i Gani m
Umur veled-i Ramazan
Süleyman veled-i İlyas
Yusuf birâder-i o m
Nasuh birâder-i diğer m
Şirmerd mu’tak-ı Mustafa 
Kasım mu’tak-ı diğer

Cemâat-i Yörükân-ı Kara Kocalar der kazâ-i 
Gördük
Hızır veled-i Hamza
Mustafa veled-i o m
Abdi birâder-i o m
Ali veled-i Hamza
Şahbaz veled-i o m
Musa birâder-i o m
Mustafa birâder-i diğer m
Mehmed birâder-i diğer m
Ahmed birâder-i diğer m
Evhad birâder-i diğer m
Veli veled-i Hamza
Hamza veled-i o m
Hacı Bayram birâder-i diğer m
Mustafa birâder-i diğer m

(132A)
Mehmed birâder-i İnsan m
Hüseyin veled-i Hamza
Durmuş veled-i o m
Turgud birâder-i o m
Mehmed birâder-i diğer m
Turgud veled-i Hamza m
Ramazan veled-i İlyas
İlyas veled-i o m
Hızır veled-i o m
Mehmed birâder-i diğer m
Semet birâder-i diğer m
Selim birâder-i İnsan m
Nebi veled-i Ali
Hüseyin veled-i o m
Halil birâder-i o m
İbrahim veled-i Hızır
Mustafa veled-i o m
Seydi Ali veled-i Turgud
Turgud veled-i o m
Sefer veled-i Begtimur m
Süleyman veled-i Hızır
Halil veled-i o m
Halil birâder-i o m
Bahşi birâder-i diğer m
Maden birâder-i İnsan m
Bayram veled-i Hâbil
Hızır Balı veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
İlyas birâder-i diğer m
Durmuş birâder-i diğer m
Turgud birâder-i diğer m
Osman birâder-i İnsan m
Süleyman veled-i Musa m
Mustafa veled-i Ali
Kulfal veled-i o m
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Hızır veled-i Ali
Balı veled-i o m
Hacı Bayram veled-i Ali m
Kabil veled-i Arslan 

Cemâat-i Gedik Aliler der kazâ-i Gördük
Balı veled-i Ali
Durmuş veled-i o m
Emrullah birâder-i o m
Yusuf veled-i Ali
Nasuh veled-i o
Mehmed veled-i o m
Ali veled-i Yusuf
Hamza birâder-i o m
Musa veled-i Pir Ahmed 
Hızır birâder-i o m
Hasan mu’tak-ı Pir Ahmed 
Mehmed veled-i Ramazan
Mustafa birâder-i o m
Yunus veled-i Hacı
Ramazan birâder-i o m
Hüseyin veled-i Ali
Ahmed veled-i o m
Hasan veled-i Ali
Abdurrahman veled-i o m
İbrahim birâder-i o m

Cemâat-i Kulfallar der kazâ-i Gördük
Hasan veled-i Kulfal
Aslıhan veled-i o m
Yunus birâder-i o m
Balı birâder-i diğer m
Hacı veled-i Kulfal
Mehmed veled-i o m
Kulfal veled-i Çalabverdi
Ramazan birâder-i o m
Hüseyin veled-i İbrahim
Osman veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Hasan veled-i İbrahim
Abdi veled-i o m
Hızır veled-i İbrahim
Bazarlu veled-i o m
İbrahim birâder-i o m
Yusuf birâder-i diğer m
Halil birâder-i İnsan m

An cemâat-i Musalar der kazâ-i Gördük
İbrahim veled-i İsmail
Ali veled-i o m
Hamza birâder-i o m

(132B)
An cemâat-i Dede Balılar der kazâ-i Gördük
Alemşah veled-i Nasuh İmam
Ali veled-i o m
Veli birâder-i o m
Abdullah birâder-i diğer m
Abdurrahman birâder-i İnsan m
Mehmed veled-i Nasuh
Mustafa veled-i o m
Hasan veled-i Mehmed 
Süleyman veled-i o

An cemâat-i Yörükân der-kazâ-i Gördük
Müstecab veled-i İsa Balı
Hasan veled-i o m
Muhammedî veled-i İsa Balı
Nasuh veled-i Durmuş m
Der- karye-i Başlamış tâbi’-i Gördük
İbrahim veled-i Seydi
Hüseyin veled-i o m
Hüseyin veled-i Pirî
Osman veled-i o
Ali birâder-i diğer m

Der-karye-i Sarular tâbi’-i Gördük
Mustafa veled-i Hasan
Hasan veled-i o m 
Mehmed veled-i Hasan m
Ramazan veled-i Şehsuvar m

Der karye-i Kerbansaraylu tâbi’-i Gördük
Sülmen veled-i Mustafa 
Mehmed veled-i o m
Hacı veled-i Mustafa m

(133A) 
Der kazâ-i Marmara tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der-karye-i Sofular tâbi’-i Marmara
Ramazan veled-i Yusuf
Yusuf veled-i o m
Nasuh birâder-i o m
Halil veled-i Yusuf
Mehmed birâder-i o

Der-karye-i Göbeklü tâbi’-i Marmara
Durmuş veled-i Memi
Nasuh veled-i o m

Der-karye-i Kassablu
Sevindik veled-i Yunus
Yusuf veled-i o m
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An-cemâat-i Yörükân
Mustafa veled-i Seydi Ahmed 
İlyas veled-i o m
Mahmud birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m
Ali veled-i Seydi Ahmed 
Veli veled-i o m
Nebi birâder-i o m
Balı birâder-i diğer m
Durmuş veled-i Seydi Ahmed 
Hamza birâder-i o m
Turgud birâder-i diğer
Tur Balı birâder-i İnsan
Emir veled-i Armağan
Ömer birâder-i o 
Osman birâder-i diğer m
Der-karye-i Selendi tâbi’-i Marmara
Umur veled-i Veli
Dursun birâder-i o m
Hüseyin veled-i Bekir
Balı veled-i Bâki m

Der karye-i Yaka tâbi’-i Marmara 
Şah Veli veled-i Ali
Yusuf birâder-i o m
Pir Gaib birâder-i diğer m
İlyas birâder-i diğer m
Hasan birâder-i İnsan m

(133B)
Der kazâ-i Kayacık tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der karye-i Boz Hisar tâbi’-i Kayacık
Seydi Ali Fakih veled-i Sinan Fakih
Hamza veled-i o m
Ali birâder-i o m
Mehmed birâder-i diğer m
Emrullah veled-i Sinan Fakih
Ahmed veled-i o m
Hızır Balı veled-i Mahmud
Süleyman veled-i o
Satı veled-i Seydi Ali
Hüseyin veled-i Halil Pir

Der karye-i Saklar tâbi’-i Kayacık
Mustafa veled-i Seydi Ali

Der karye-i Gürcü tâbi’-i Kayacık
Yusuf veled-i Yunus
Ali veled-i o m
Veli birâder-i o m
Mehmed birâder-i diğer m

Hasan veled-i Nasuh
Bayram birâder-i o m
Halil veled-i Hasan

Der-karye-i Gökçe tâbi’-i Kayacık
Bekir veled-i Yusuf
İlyas veled-i o m
Hızır veled-i Yusuf

Der-karye-i Kalem Oğlu tâbi’-i Kayacık
Murad veled-i Veli
Carullah veled-i Ali

Der karye-i Dere tâbi’-i Kayacık
Hasan veled-i Ali
Mehmed veled-i Ramazan m
İskender veled-i Abdullah
Mustafa veled-i Lutfi
Abdurrahman veled-i Turgud 
Ali birâder-i o 
Veli birâder-i diğer

Der karye-i Gökçek Hisar tâbi’-i Kayacık
Hızır veled-i Ali

Cemâat-i Yörükân-ı Baltacı der kazâ-i Kayacık
Şahbaz veled-i Musa
Mustafa veled-i o m
Musa birâder-i o m
Mehmed veled-i Musa
Ahmed birâder-i o m
Lütfullah birâder-i diğer m
Turgud veled-i Ramazan
Yusuf veled-i o m
Murad Can veled-i İne begi
Cafer veled-i o
Ümran birâder-i o m
Eymir birâder-i diğer m
Esnan veled-i İnebegi
Resul veled-i o m
İne Begi veled-i o m
Ali veled-i Yenice
Hızır Balı veled-i o m
Davud birâder-i o m
Budak veled-i Yenice
Mehmed veled-i o m
İdris veled-i Üveys

(134A)
İlyas veled-i Sultanşah
Mustafa veled-i o m
Musa birâder-i o m
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Eynel veled-i Sultanşah
Ali birâder-i o 
Abdullah veled-i Mehmed
Erdoğdu birâder-i o m
Müstecab birâder-i diğer m
Abdurrahman veled-i Salih
Emrullah birâder-i o m

Der kazâ-i Gördüs tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der-karye-i Avsallar tâbi’-i Gördüs

Nasuh veled-i Halil
Ali veled-i o m
Yusuf birâder-i o m
ŞahBalı veled-i Nasuh
Hızır Balı birâder-i o 
Memi veled-i o m
Osman birâder-i o m
İbrahim veled-i Halil
Mehmed veled-i o m
Mehmed veled-i İsa m
Hasan Mu’tak-ı Halil
Kalender veled-i Hasan
Hasan veled-i Abdullah
Nebi veled-i o m
Habib birâder-i o m
Hamza veled-i Hüseyin
Resul birâder-i o m

Der-karye-i Ulgar tâbi’-i Gördüs
İsmail veled-i Dursun
Hasan veled-i Yusufhan
Mühim birâder-i o 
La Ali veled-i Şahkulu
Ali veled-i Turhoca
Nasuh birâder-i Yusufcan
Budak veled-i o m
Ramazan birâder-i o m
Hüseyin veled-i Musa
Kulu veled-i Yunus
Mansur veled-i Ahmed 
Yusuf veled-i o m
Ali veled-i Ahmed 
Yusuf veled-i Hamza

(134B)
Mehmed veled-i Çalablı
Hasan veled-i o m
Durmuş birâder-i o m
Abdurrahman veled-i Üveys
Armağan veled-i Seferşah

Der karye-i Geçdik tâbi’-i Gördüs
Yunus veled-i Bektaş
Şah Balı veled-i o m
Minnet veled-i Bahşayış 
Hamza birâder-i o m
Durmuş birâder-i diğer m
Yusuf veled-i Hacı
Hamza birâder-i o m
Umur veled-i Musa m
Bayram Kulu veled-i Veli m
Mehmed veled-i Bahşi
Bahşi veled-i o m
Ramazan veled-i Bahşi
Bahşi birâder-i o m
Hasan mu’tak-ı Bahşi

Der karye-i Çiftlik tâbi’-i Gördüs
Hızır veled-i Üveys

Der karye-i Salur tâbi’-i Gördüs 
Mustafa veled-i Balı
Ali veled-i o m 

Der karye-i Boyalu tâbi’-i Gördüs 
Pirce veled-i İbrahim
Pir Ahmed veled-i o m
Mahmud birâder-i o m

Der-karye-i Karaca Aliler tâbi’-i Gördüs
Veli veled-i Lütfullah
Ali birâder-i o m
Nebi birâder-i diğer m

Der karye-i Seyfe Baba tâbi’-i Gördüs 
Osman veled-i Bahşi
Ali birâder-i o m

Der-karye-i Yiğit Obası tâbi’-i Gördüs
Maksud veled-i Abdurrahman
Mansur birâder-i o m
Seferşah birâder-i diğer m
Şaban birâder-i İnsan m
Yusuf mu’tak-ı Ahmed Hoca

Der karye-i Merdom Ali tâbi’-i Gördüs
Hasan veled-i İlyas
Ece veled-i o m
Turak veled-i Eynel

An-cemâat-i Yörükân der-kazâ-i Gördüs
Kır Ali veled-i Ahmed 
Durmuş veled-i o
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Saat birâder-i o m
Sevinc veled-i Ahmed 
Osman veled-i o şerifzâde
Emre veled-i Çalapverdi
Mustafa veled-i o
Mehmed birâder-i o 
Mahmud veled-i Çalapverdi

(135A)
Der kazâ-i Demirci tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der-nefs-i Demirci
Mehmed veled-i Satı

Der karye-i Mermercik tâbi’-i Demirci
Hasan veled-i Ali İmam
Ali veled-i o m
Mehmed veled-i Mahmud Fakih
Musa veled-i o m
Ali birâder-i o m
Hamza birâder-i diğer m
Hızır birâder-i diğer m
Mahmud birâder-i İnsan m
Mustafa veled-i Mahmud Fakih
Emir veled-i o m
Carullah birâder-i o m
Nurullah birâder-i diğer m
Seyfullah birâder-i diğer m
Fethullah birâder-i İnsan m
Ramazan veled-i Mahmud Fakih
Süleyman veled-i Kademli
Cabir veled-i o m
Kadir birâder-i o m
Tura Şah birâder-i diğer m
Emrullah veled-i Mehmed
Halil veled-i Osman

Der-karye-i Esed Viran tâbi’-i Demirci
Bedir veled-i Emir
Ümmet veled-i o
Veli veled-i o m
Balı veled-i Bedir m
Cafer veled-i Emir
Pirce veled-i o m
Şaban birâder-i o m
Dursun birâder-i diğer m
Mustafa veled-i Emir
Mehmed veled-i o m
Emir birâder-i o m
Sefer veled-i Tur Balı

Seydi birâder-i Ali o m
Şah Veli Birader-i diğer m

(135B)
Pınari birâder-i İnsan m
Muzaffer veled-i Ali şerifzâde
Bayram veled-i Mehmed der-karye-i Çorak

Der-karye-i Yakublar tâbi’-i Demirci
Yakub Musa 
Selim birâder-i o 
Mehmed veled-i Mahmud
Yusuf birâder-i o m

Der-karye-i Kıran tâbi’-i Demirci
Hasan veled-i Mehmed
Mustafa veled-i o m
Musa birâder-i o m

An cemâat-i yörükân-ı Kökez der karye-i İniş 
tâbi’-i kazâ-i Demirci
İbrahim veled-i Veled
Ahmed veled-i o
Mahmud birâder-i o 
Ahad birâder-i diğer
Ali birâder-i diğer m
Veli birâder-i İnsan m
Halil veled-i Veled
Pirî veled-i o
Musa birâder-i o 
Safi veled-i Veled
Yusuf veled-i o
Nasuh birâder-i o m
Hasan birâder-i diğer m
Süleyman birâder-i diğer m
Mehmed birâder-i İnsan m
Hamza veled-i Veled
Mehmed veled-i o m
Paşa Balı veled-i Habib
Dede Balı birâder-i o m

An cemâat-i Uzuncalar der karye-i Eceklü tâ-
bi’-i Borlu
Ömer veled-i Nasuh
İsa veled-i Dursun
Süleyman veled-i o m
Eymirze veled-i Dursun
Davud veled-i Hoca Balı
Tur Ali veled-i Mehmed m
Mustafa veled-i Osman m
Mehmed veled-i Mezid m
Hızır veled-i İlyas
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Halil veled-i Eymirşah
Halil veled-i Hüseyin
Abdurrahman birâder-i o m

An-cemâat-i Toklılı der-kazâ-i Demirci
Hasan veled-i Tatar
Abdurrahman birâder-i o m
Alemşah birâder-i diğer m
Halil birâder-i İnsan m

Der-karye-i Elecek Tâbi’-i Borlu
Durmuş veled-i Ali
Ahmed veled-i o m
Mahmud veled-i o m

Der-karye-i Kovancı tâbi’-i Borlu
Düğün Eri veled-i Yusuf
Hamza veled-i o m

Der- karye-i Büyük Tolaşa tâbi’-i m
Musa veled-i İnebegi
İsa veled-i o m

(136A)
Der kazâ-i Adala tâbi’-i livâ-i Saruhan

An cemâat-i Yörükân-ı Çomar der-kazâ-i Adala
Ali veled-i Düğüneri
Muhammedî veled-i Düğüneri
Mustafa veled-i o m
Pir Emel veled-i Düğüneri
Eynel veled-i o m
Hızır veled-i Ömer
Ömer veled-i Hoca Balı
Osman birâder-i o m
Şehsuvar veled-i Halil

An cemâat-i Yörükân-ı Kürke Sığmazlar der 
karye-i Taytan der kazâ-i Adala
Hacı Lutfi veled-i Habib
Habib veled-i o
Hasan birâder-i o m
Hızır Balı veled-i Satılmış
Ali birâder-i o m
Receb veled-i TurBalı

(136B)
229. Reâyâ-i müteferrika an evkâf-ı Sultan Mu-
rad han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran der livâ-i 
Saruhan

Der kazâ-i Mağnisa tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der karye-i Bahadırlu tâbi’-i m
Turgud veled-i Yusuf
Yusuf veled-i o m
Mustafa veled-i Yusuf
Ali veled-i o m
Abdurrahman veled-i Yusuf
Şaban birâder-i o m
Mahmud veled-i Satılmış
Musa birâder-i o m
Nebi veled-i Kulfal
Veli birâder-i o

Der karye-i Yahşilü tâbi’-i mezbûr
Musa veled-i Yahya
Ahmed veled-i o m
Murad birâder-i o m
Yunus veled-i Mustafa
Mustafa veled-i Camus

Der karye-i Armağanlar tâbi’-i mezbûr
Arzuman veled-i Hamza
Mustafa veled-i o m
Kurtbalı birâder-i o m
Hamza birâder-i diğer m
Hüseyin veled-i Ali
Mehmed veled-i o m
Salih veled-i Yusuf
Turgud veled-i o
Memi birâder-i o m
Abdurrahman birâder-i diğer m

Cemâat-i Yörükân-ı Demirciler der kazâ-i 
Mağnisa
Yardım Fakih veled-i Mustafa imam
Balı veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Bayram veled-i Hasan
Aydın birâder-i o m
Veli veled-i Ali
Receb veled-i o
İlyas veled-i o m
Hasan veled-i Veli
Hüseyin birâder-i o m
Mehmed birâder-i diğer m
Şaban birâder-i İnsan m
Hızır veled-i Hamza
Ali veled-i o m
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(138A)
Veli birâder-i o m
Semet veled-i Dursun
Veliüddin birâder-i o m
Mezid birâder-i diğer m
Süleyman birâder-i İnsan m
Hızır Balı veled-i Mamad
Seferşah veled-i o
Turan veled-i o m
Hacı veled-i Hızır Balı
Yunus veled-i o
Ali veled-i o m
Pirî veled-i Hacı
Çalapverdi birâder-i o m
Divanşah veled-i Nasuh
Receb veled-i o
Kulfal veled-i Mamad
Ramazan veled-i o m
Ali veled-i Mamad
İbrahim veled-i o m
Halil birâder-i o m
Habib veled-i Mamad
Yunus birâder-i o m
Hamza birâder-i diğer m
Cihanşah birâder-i diğer m
Pir Ahmed birâder-i İnsan m
Hacı veled-i Eymir
Eymir veled-i o m
Yakub birâder-i o m
Ahmed birâder-i diğer m
Durmuş veled-i Ahmed 
Ali birâder-i o m
Fethullah veled-i İsrail
Emrullah birâder-i o m
Halil veled-i İlyas
İbrahim birâder-i o m
Nasuh veled-i Mustafa 
Kerim veled-i o
Eymirze birâder-i o m
Yusuf birâder-i diğer m
Mestan birâder-i İnsan m
Dursun veled-i Mustafa
İlyas birâder-i o
Abdurrahman birâder-i diğer m
Ali veled-i Durmuş
Balı birâder-i o m
Hızır veled-i Mustafa 
Osman veled-i Aydın

(138B)
Der kazâ-i Güzelhisar der nefs-i Güzelhisar
Ahmed veled-i Halil

Der-karye-i Subaşı tâbi’-i Güzelhisar
Mustafa veled-i Hızır derzi
Hüseyin birâder-i o
Nasuh veled-i o m
Hızır birâder-i o m
Veli veled-i Mehmed
Yunus veled-i Musa

Der karye-i Saitlü tâbi’-i Güzelhisar
Ahmed veled-i Mühim
Hamza veled-i o m
Süleyman birâder-i o m
Habib birâder-i diğer m

Der karye-i Eğri Gölcük tâbi’-i m
Ramazan veled-i Hacı Memi
Der karye-i Kaba Ağaç tâbi’-i m
Nasuh veled-i Hasan

An cemâat-i Yörükân-ı Karaca Dağ der-karye-i 
Derziler tâbi’-i Güzelhisar
Şaban veled-i Hamza
Musa birâder-i o 
Süleyman birâder-i diğer
Merdom veled-i o m
Emrullah veled-i Yusuf
Oruc veled-i o m
Mehmed birâder-i o m

An cemâat-i Yörükân der kazâ-i Güzelhisar
Hacı Kulfal veled-i Mustafa
Şah Bive veled-i İlyas
Şahbaz veled-i Balı
Selim birâder-i o 
Derviş veled-i Mehmed an-cemâat-i Eyneller
Bekir birâder-i o 
Nasuh veled-i Hasan
Alemşah veled-i o m
Göcebek veled-i Hasan
Durmuş veled-i o
Habib veled-i Hasan
Mustafa veled-i Hasan
Muhammedî veled-i Davud
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Der karye-i Dağan Oğlu nam-ı diğer Kilise tâ-
bi’-i Güzelhisar
Hacı Timurtaş veled-i Musa imam
Muharrem veled-i o m
Şah Balı veled-i Ramazan
Hasan veled-i Yusuf 
Mustafa birâder-i o
Ahmed veled-i o
Mehmed veled-i Kulfal
Hacı Mustafa veled-i Tur Balı
Yunus veled-i o
Ramazan birâder-i o 
Deniz birâder-i diğer m
Muharrem birâder-i diğer m
Durmuş birâder-i diğer m
Kerim birâder-i diğer m
Mehmed birâder-i İnsan m
İskender mu’tak-ı Hacı Mustafa 
Süleyman mu’tak-ı diğer
Ahmed mu’tak-ı Musa
TurBalı veled-i Musa
Nebi birâder-i o 
Mustafa veled-i Çakır Mehmed

(139A)
Şaban birâder-i o 
Ramazan veled-i o m
Ali veled-i Tur Hoca Tuzcu
Hasan veled-i o Tuzcu
Turanca birâder-i o 
Bayram veled-i Halil
Sefer birâder-i o m
İlyas veled-i İbrahim reis-i tuzcuyân
Hızır veled-i o m
Mahmud veled-i Hamza
Yusuf veled-i Karaca
Ali birâder-i o 
Hasan mu’tak-ı Karaca
Hacı Ali veled-i İbrahim
Nasuh birâder-i o 
Ali veled-i o m
Abdulkadir birâder-i o m
Ahmed veled-i Musa
Oruc veled-i o m
Ramazan birâder-i o m
İbrahim birâder-i diğer m
İne veled-i Musa
Mahmud birâder-i o m
Durmuş veled-i Nasuh
Hacı İlyas veled-i Paşa Dede
Paşa Balı veled-i o
Ahmed veled-i o m
Timurtaş veled-i Hacı İlyas

Durmuş birâder-i o m
Yusuf veled-i Mustafa
Seydi Ali veled-i o
Receb veled-i o m
Mehmed birâder-i o m
Hüseyin veled-i Mustafa 
Ali veled-i o m
Nasuh veled-i Mustafa 
Hasan veled-i o m
Eymirce birâder-i o m
Lutfi veled-i Hasan
Bahar veled-i o m
Musa veled-i Hacı Ali
Hızır veled-i o m
Mustafa veled-i Hasan
Musa veled-i o m
Kurdca veled-i Hasan
İlyas veled-i o
Osman birâder-i o m
Yusuf birâder-i diğer m
Hacı Hamza veled-i Mehmed
Hüseyin veled-i o
Muhammedî birâder-i o m
Sefer birâder-i diğer m
Mustafa Mu’tak-ı Hacı Hamza
KurdBalı veled-i o m
Memi veled-i Mustafa 
Tur Hoca birâder-i o m
Nasuh birâder-i diğer m
Halil veled-i birâder-i İbrahim
Durmuş veled-i Mustafa
Halil veled-i Durmuş
İbrahim birâder-i o 
Kadri veled-i o m
Mehmed veled-i Yusuf
Mehmed veled-i Kara Hasan
Durmuş veled-i o m
Hamza veled-i Musa
Turası veled-i o m
Hasan birâder-i o m
Deniz veled-i Turud tuzcu
Turhemin birâder-i o
Hacı Hüseyin veled-i Durmuş tuzcu
Abdurrahman veled-i o m
Yusuf veled-i Durmuş tuzcu
Seydi Ali veled-i Durmuş
Yakub veled-i Durmuş
Murad veled-i Nasuh
Rıdvan veled-i İlyas
İbrahim veled-i Ahmed 
Hamza veled-i o
Şaban veled-i o m
Kerim veled-i İbrahim 
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An-cemâat-i Yörükân-ı Esirciler der-kazâ-i Gü-
zelhisar
Ahmed veled-i Durmuş
Ali birâder-i o 
Ayas birâder-i diğer m
Mehmed veled-i Ramazan

Der-karye-i Gireğir tâbi’-i m
Mustafa veled-i Davud

Der karye-i Uzun Hasanlu tâbi’-i mezbûr
Nasuh mu’tak-ı Nökeri Balı

(139B)
Der kazâ-i Gördük tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der-karye-i Karakurd tâbi’-i Gördük
Bahşi veled-i Hüseyin
Ömer veled-i Hasan
Timur birâder-i o 
Yusuf Mu’tak-ı Hasan
Seydi veled-i o m
Dursun veled-i Bahşayış
Dursun birâder-i o m

Der-karye-i Ali Fakihler tâbi’-i Gördük
Turgud veled-i Mustafa 
Hüseyin veled-i o m
Durmuş veled-i Mustafa 
Ramazan birâder-i o 

Der karye-i Karaman tâbi’-i Gördük
Abdurrahim veled-i İlyas
Eymirce birâder-i o 

Der-karye-i Boğa Deresi tâbi’-i Gördük
İlyas veled-i Hasan

An cemâat-i Yörükân der-karye-i Ala Yundlu 
tâbi’-i Gördük
Selim veled-i Kıyas
Hasan mu’tak-ı o
Ali veled-i Yusuf
Nebi birâder-i o 
Ahmed birâder-i diğer
Mehmed veled-i Habib
Turası birâder-i o m
Durmuş birâder-i diğer m
Mustafa veled-i Hasan 
Kalender birâder-i o 
Yunus birâder-i diğer m
Nasuh veled-i Ali

Ali veled-i o m
Hamza birâder-i o m
Şah Bive veled-i Hızır
Mustafa birâder-i o m
Kulfal veled-i Hamza
Veli veled-i o m
Kulfal veled-i Hamza
Abdurrahman veled-i Hüseyin
Abdi birâder-i o 

An cemâat-i Kara Haliller der kazâ-i Gördük
Mustafa veled-i İlyas
Ali veled-i o m
Yunus veled-i Sefer
Maden birâder-i o m
Hamza veled-i Halil
Muhammedî veled-i Durmuş

(140A) 
Der kazâ-i Marmara tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der-karye-i Korkud tâbi’-i Marmara
Mustafa veled-i Pirce
Derviş birâder-i o m

Der kazâ-i Adala tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der-karye-i Karabeglü tâbi’-i Demirci
Ahad veled-i Mustafa 
Süleyman veled-i o m
İbrahim veled-i Abdi
Nasuh birâder-i o m
Habib veled-i Ali Fakih
Yusuf veled-i Turud

Der kazâ-i Demirci tâbi’-i livâ-i Saruhan

Der karye-i Güvencler tâbi’-i Demirci
Ahmed veled-i Mehmed
Sadık birâder-i o 
Nurullah birâder-i diğer m
Begtullah birâder-i İnsan m
Seyfullah veled-i Cafer 
Muhammedî birâder-i o m
Şehsuvar veled-i Dursun
Mehmed veled-i Ömer m
Süleyman veled-i Tur Balı
Üveys birâder-i o m
Mehmed birâder-i diğer m
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DERKENARLAR VE HAŞİYELER

(EK 1)
Kula kazasında kain Şah Çelebi zâviyesi vakfının hakkında fi 22 Saferü’l-hayr sene 29279 tarihiyle şeref-
sâdır olan ferman-ı âli mucebince kaydı mahallî terkin kılınmış olmağla hin-i iktizada ana müracaat 
ola deyu vakfının Kula kazasında nısf-ı Kula vakf-ı Şah Çelebi deyu yazıldığı mahalle müracaât ol-
unub gaflet olunmaya

(EK 2)
Marûz-ı dâi-i devlet-i aliyyeleridir ki
Sâhib-i arzuhalin yedinde olan vakfiyeye bade’n-nazar şurût ve kuyûdu ve muhakemesi vech-i şer’î 
üzere olub ve mazmun-ı vakfiye ile hâlâ amel olunduğu  ahali-i kazadan Asitanede müsafireten 
mevcud bulunan mazbutü’l-esâmi iki nefer kimesnelerden istihbâr olundukda minval-i muharrer 
üzere olduğunu ala-tariki’ş-şehâde haber vermeleriyle yedinde olan vakfiyesi kayd olub defter-
hâne-i amireye kayd olunmak bâbında sâhib-i arzuhal dâîleri istida’-i inâyet eylediği huzur-ı âlilerine 
i’lâm olundu ferman men lehü’l-emr hazretlerinindir 
26 CA sene 115580

Defter-i mufassal ve evkaf tetebbu olundukda bu misillü vakfiyeler ihticaca salih olduğu i’lâm olun-
dukdan sonra defterhane-i âmireye hıfz olunduğu mukayyed fi 28 CA sene 15581 
İ›lâmları mucebince defterhâneye kayd olunmak buyruldu 29 CA sene 5582

Bu makûle vakfiyenin defterhâneye kayd olunduğu ve...*

(EK 3)
Sultanım hazretleri sağ olsun Mağnisa’da vaki Bölücek-i Atik Cami’i evkafı hedm…* evkaf-ı mezbu-
run tevliyetin ve imametin ve hitabetin vakfiye-i mamülün biha mucebince meşrutiyyet üzere vakf 
ve şart edüb ihticaca salih midir sadr-ı Rum izzetli faziletlü hazretleri…* ide 
Suret verilmek babında emr-i ferman sultanım hazretlerinindir
Bende Hüseyin
Sadr-ı Anadolu izzetli faziletlü efendi hazretleri yedinde olan vakfıyyeye ihticaca salih midir nazar 
eyleyesin deyü buyruldu v’es-selam  
Berat kaydı 

(EK 4)
Defterhaneye kayd olundu
Vakıfdır
Tabi-i evkaf-ı mahalle-i Bölücek tâbi-i Manisa der livâ-i Saruhan der nefs-i Manisa tâbi-i m
Evkaf-ı  Manisa der livâ-i Saruhan 
Mescid-i Mahalle-i Belücek der nefs-i Mağnisa
Vakf-ı Müslimin Sahibü’l-hayrat 10000 hâsıl 1000 
Ruhlariçün imam yılda on defa hatm-i Kelam ede 
Vakf-ı Müslimin Sahibü’l-hayrat 3000 hâsıl 300 be-cihet-i müezzin
Vakf-ı veled-i Babuşcu Veli 300 hâsıl 30 beray-ı şem’-i mescid
Mağnisada Bölücek-i atik mahallesinde vâki el-Hacc Hüseyin Câmi’ ve mektebi vakfının vazife-i 
muayyenesiyle…* mahlulünden kendi arzuhali mucebince…* deyü
Sene 1150
İlamları mucebince şer’i görülüb ilam olunmak buyruldu

79 30 Mart 1875
80 29 Temmuz 1742
81 31 Temmuz 1742
82 1 Ağustos 1742
* Kelime yok
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Marûz-ı dâi-i devletleridir ki 
Sahib-i arzuhal Hüseyin Halifenin yedinde olan vakfıyyesinin mamülün biha olduğu ibaretden müste-
fatı kayd olunub ihticac olunmağa salihmidir emr –i ferman men lehü’l emr hazretlerinindir 22 R 
Sene 1155

Merhametlü Arz u hali kullarıdır ki Medine-i Mağnisa’da el-Hac Hüseyin evkafı olub… ve gayrısı 
yedinde olan… ve yedimde olan vakfıyye ihticaca … ilam ve mucebince defterhaneye kayd fi 7 
R sene 1155

(EK 5)

beldetü’l-muvahhidîn medine-i Mağnisa mahallâtından Bölücek-i Atik mahallesi sükkânından 
sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât el-hacc Hüseyin bin Abdi meclis-i şer’-i şerif-i enver ve mahfil-i din-i 
münif-i ezherde li-ecli’t-tescil mütevelli nasb eylediği fahrü’l-müderrisîn el-hacc İbrahim efendi 
ibn-i Ali mahzarında ikrar-ı sahih-i şer’-i ve itiraf-ı sarih-i mer›i edüb medine-i mezburede İplikbazarı 
nam mahallede vâki kıbleten tarik-i âmm ve şarken Habib Çelebi dükkânı ve şimalen Receb Ağa 
ibn-i el-hacc Abdi beşe dükkânı ve garben Kılcı Ahmed Çelebi dükkânı ile mahdud olub beher 
sene Taceddin vakfına yüzer akçe icare-i zemini olan kiremid örtülü bir kepenkli bir bâb berber 
dükkânı ve yine Karaköy sûkunda vâki tarafeyni Vanî Muhammed efendinin vakıf cüllah odaları ve 
tarafeyni tarik-i âmm ile mahdud iki kepenkli bir bâb boyacı dükkânı ve etyib-i malımdan otuz bin 
nakid akçemi hasbeten lillahi’l-âzim ve taleben li-marzatihi Rabbete’r-rahim vakf-ı sahih-i şer’-i ve 
habs-i sarih-i mer’i edüb kıbeli’t- tescil mütevelli eyledikde mezbur el-hacc İbrahim efendiye teslim 
eyledim ol dahi sâir mütevelliler mutasarrıf eyledügi gibi tasarruf eyledikden sonra vâkıf-ı basir la-zal 
musiben fi’r-re’y ve’t-tedbir şöyle şart eyledi ki zikr olunan iki bab dükkânları yedd-i mütevelli ile icar 
olunub hâsıl olan icareyi mahalle-i mezburede vâki kendü bina eylediğim câmi’-i şerifin imameti 
ve hitabeti ve tevliyeti ve câmi’-i mezbur kurbünde bina eylediğim muâllimhânenin dahi muallimi 
ve tevliyeti evlâdıma ve evlâd-ı evlâdıma batnen bade batnin ve karnen bade karnin ana meşrut 
olub imamet içün beher yevm beş akçe vazife ve hitabet içün üç akçe vazife ve tevliyet-i câmi’-i 
şerif içün iki akçe vazife muallim içün iki akçe ve tevliyet-i muallimhâne içün bir akçe vazife verile 
li-iyaz billah-i teâlâ evlâd münkariz olursa re’y-i-hakim ile müsteaddin kimesnelere tayin oluna ve bir 
kimesne muarrif olub zikr olunan boyacı dükkânı icaresinden senede dört yüz akçe vazife ve câmi’-i 
mezburda iki Salih kimesne müezzin olub birine yevmî üç akçe vazife verile ve birine dahi yevmî iki 
akçe vazife ve üç akçe vazife ile kayyım ola ve mürûr-ı eyyâm ve şuhûr-ı avam ile câmi’-i merkûm 
ve muallimhâne münhedim olub imaret ve meremmeti mümteniü’l-ihtimal olursa icare-i mezbu-
re min el-hayrü’l mersûme mutlak fukaraya sarf oluna dedikde mütevelli-i mezbur el-hac İbrahim 
Efendi vâkıf-ı merkûm el-hac Hüseyinin cem’i kelimât-ı meşruhasını bi’l-müvacehe tasdik etdikden 
sonra vâkıf-ı mezbur aleyhi’-r-rahmete rebbi’l-gafur nâtık olub pişva-i küll ve reh-nüma-ı sebil haz-
ret-i İmam-ı a’zâm ve hümam-ı akdem Sultan-ı serir-i ictihad mâlik-i mülkü’l-hidâyet ve’r-reşad Ebi 
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Hanife el-Kufî cevzi’l-mekin ve Kufî katında akarın ve vakfı mücerred vakf et demekle sahih ve lâzım 
olmaz ve hazret-i müşarünileyh ve imameyn ve sadreyn-i kamkameyn katlarında nükûdun vakfı 
batıl ve zimnında olan meşrut atıldır binaen alâ hâzâ rücû ederim deyu akar-ı mezbûru ve meblağ-ı 
mersûmu dava ve ahz ederim deyücek mütevelli-i mezbur mukabele edüb eğerçe İmam-ı âzam 
katında akarın vakfı mücerred vakfet demekle ve müşarünileyhüma imameyn-i hümameyn kat-
larında nukûdun vakfı sahih ve câiz değildir lâkin vakf-ı akar mücerred vakfet demekle imam-ı sâni 
katında ve hazret-i Ensarî imam Züfer aleyhi rahmete’l-bâri rivâyet etdiği kavl üzere nükûdun vakfı 
sahih ve câiz olur anınla amel olunmak taleb ederim dedikde bu kitab-ı muvakkı› ve rıza-i Mevla-i 
mütevakkı› olan hâkim-i mezbur hafazaallahu teâlâ an-havâdisi’l-duhûr sıhhat-i vakf-ı akar ve me-
blağ-ı merkûmu hükm etdikden sonra vâkıf-ı mezbur yine iade-i kelam edüb hükm-i hakim-i kavl-i 
müctehidîne mülaki olsa sıhhati mecmaün aleyh olur lâkin İmam-ı azam katında gayri lâzımdır deyü 
meblağ-ı merkûmu ve akar-ı mersûmu taleb etdikde mütevelli-i mezbur yine imtina’ edüb şol vakıf ki 
sahihdir imameyn katında lazım olur deyücek yine hâkim-i müşarünileyh esnaallahu tegammedün 
aleyh cânib-i vakf vefk olduğuna binaen cem’i kuyûd ve şurût ve furû zavâbıtı ile lüzûma dahi hükm 
etdi imdi hükm-i sahih ve lâzım-ı şer’i olub minba’d tağyir ve tebdili ve ta’tili ve tavhili muhal oldu 
femen baddelehu bade ma semi’ahû feinnema ismihu alellezine yübeddilüne innallahe semiün 
alim ve ecre’li-vakıfu alâ hayyi’l-kerim cera zâlike ve hurrire fi’l-yevmi’s-sadis min-Şevvali’l-mükerrem 
sene selase ve seb’in ve elf83

Min hicreti men lehi’l-i’zz ve şeref

Şuhûdü’l-hal
Ahmed efendi ibn-i el-hacc Mahmud el-müderris
Abdurrahman ibn-i Abdülcelil 
Osman Ağa ibn-i Muhammed çavuş
El-hacc Osman Ebi Bekir
Hasan Çelebi ibn-i Mehmed el-müezzin
Hüseyin ibn-i Halil
Ömer Çelebi ibn-i el-Hacc Mustafa
Ali ibn-i Musa
Ahmed ibn-i Hasan
Mehmed beşe ibn-i Selim
Mehmed ibn-i el-hacc Maksud
İsmail Ağa ibn-i Mehmed tâbi-i 
Bayram ibn-i Hüseyin el-muhzır
Ali beşe ibn-i Abdullah 
Ebubekir ibn-i Osman el-muhzır
Ömer Çelebi ibn-i Osman 
ve gayruhûm mine’l-huzzar

(EK 6)
Zikr olunan yedi yüz yirmi akçe yazar bir çiftlik kadîmden Kara Dede zaviyesinin vakfı olub tımara 
tashih olunub özr olmağla üslub-ı sâbık üzere vakfa tashih eyleyesin deyu bu hakire hitaben emr-i 
şerif vârid olmağın ber mûceb-i fermân-ı âli giru vakf tashih olunmuşdur tahriren fi evâil-i şehr-i Re-
biülevvel sene 6384

Harrere el-hakir Mustafa tevkiî hâlâ

Müteferrika Mahmuda hisse tımar verilub icmalde kayd olmuşdur sahh

83  15 Mayıs 1663
84  30 Ocak 1653
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Müteferrika Mahmud Südde-i saâdete arzuhâl sunub Saruhan sancağında Yund Dağı nahiyye-
sinde der kazâ-i Mağnisa vakf-ı zaviye-i Kara Dede Öküz Viranı demekle maruf yedi yüz yirmi akçe 
yazar bir çiftlik meşrut ve evkâfı tayin olmayub ve yine livâ-i mezburede Mağnisa nâhiyesinde yedi 
yüz yetmiş akçe yazar Çakır Beg nam vakıf bir çeşme vakf olub lâkin bazı kimesneler evkâf-ı mez-
burların bi-vech bila-sebeb zabt edüb çeşme-i mezbure vakfı olan Çakır Beg çeşmesin şart-ı vâkıf 
üzere tamir etmek şartıyla zikr olunan zaviye-i Kara Dede Öküz Viranı demekle maruf…kimesne ve 
…* zikr olunan yüz …* hisse tımar olmak üzere tashih eyleyesün deyu (bu hakire hitaben emr-i şerif 
vârid olmağın fermân-ı âli mûcebince tashih olunmuşdur fi evasıt-ı şehr-i …*)

(EK 7)
Husus-ı atiyü’l-beyanın mahallinde tahdid ve istima’ içün savb-ı şer’den bi’l-iltimas Mevlana Muhammed 
efendi tayin ve irsal olunub ol dahi medine-i Mağnisa muzafâtından Yund Dağı nahiyyesine tâbi’ Eğri 
nam karye timarı ve Ayn Ali Sultan zâviyesi sınuru üzerine varub zeyl-i kitabda masturü’l-esâmi Müslimîn 
huzurlarında akd-i meclis-i şer›-i hatır eyledikden sonra ba-berat-ı âli zâviye-i mezbureye mutasarrıf 
olan fahrü’l-şuyûhü’l-Halvetiyye eş-şeyh Hasan efendi meclis-i makûd-ı mezburda tımar-ı mezkurda bin 
akçeye bir kılıç hisse tımar mutasarrıf olan Yusuf Beg ibn-i Abdullah nam kimesne mahzarında üzerine 
dava ve takrir-i kelam edüb işbu cânib-i şarkisi nehr-i Gedus kenarından olub bazen Hacı Receb tarlası 
ve bazen Canbazzâde Muhammed efendi tarlası ve esna-i tarikde vâki sınur içün mevzi’-i Karataşdan 
bazen Hacı Ali tarlası ve bazen karye-i mezbure merasından Hacı Cihan köprüsü demekle marûf cis-
re müntehi ve cânib-i şimalisi Sard çayı ve cânib-i garbisi mezkûr Sard çayından ve bazen Kabilzâde 
Süleyman efendi tarlası ve bazen Hacı Mahmud oğlu Mehmed tarlası ve bazen Raziye oğlu Hacı Halil 
tarlası ve bazen yine mezbur Hacı Receb tarlası ve sınır üzerinde sabit kara ağaçdan bazen yine mezkur 
Süleyman efendi tarlası ve bazen Münteha Hatun tarlasından nehr-i mezbura müntehi ve cânib-i kıblesi 
yine nehr-i mezbur ile mahdud olan arazi zâviye-i mezburun mezra’ası olub kadîmü’l-eyyâmdan bu 
ana değin zâviye-i mezbureye mutasarrıf olanlar zabt ve ta’şir eyleyegelmişler iken mezbur Yusuf Beg 
tımarı mezburun olmak üzere hudud-ı mezkur dahilinde vâki arazinin bazısını fuzûlen zabt ve ta’şir eder 
sual olunub takriri tahrir ve kasr-ı yedine tenbih olunmak muradımdır dedikde gıbbe’s-sual mezbur Yusuf 
Beg cevabında fi’l-vâki işbu hudud-ı mezkur dahilinde bazı yerleri zabt ve ta’şirini ikrar ve lâkin ber-vech-i 
muharrer bu ana değin zâviye-i mezbura mutasarrıf olanlan zabt ve ta’şir edegeldiklerin inkar edecek 
mümaileyh Hasan efendiden takririne muvafık Begyine taleb olundukda udul ve ikrar ve bî-garaz ve 
müsinn ve ihtiyar Müslimînden el-hacc Receb bin el-hacc Hızır ve es-seyyid Mehmed bin Osman ve diğer 
es-seyyid Mehmed bin Abdurrahman nam kimesneler li-ecli’l-ihbar meclis-i ma›kud-ı mezburu hazırûn 
olub eserü’l-istihbar fi’l-vâki işbu hudud ile mahdud olan arazi zâviye mezra›sı olub kadîmü’l-eyyâmdan 
bu âna gelince zâviye-i mezbur için zabt ve ta›şir olunagelmişdir deyu münkir-i mezbur muvâcehesinde 
ala-tariki’ş-şehade ihbar etmeleriyle mezbur Yusuf begin sınır-ı mezkur dahilinde olan araziden kasr-ı 
yedine ba’de’s-sebte mevlana-i mezbur vâki-i hali mahallinde ketb ü tahrir ve ba’dehu maan ba’s 
olunan Sarraçbaşı Hüseyin Beg ile meclis-i şer’e gelüb ala-vukûihi inha ve takrir etmeğin maa vak’a 
bi’t-taleb ketb olundu fi-yevmi’s-sâni Şabani’l-muazzam li-sene-hamse ve ışrun ve elf85 

Es-seyyid Mehmed bin Mehmed efendi Turşucuzâde
Halil Çelebi tâbi-i Kâbilzâde Süleyman efendi
Abdullah bin Abdurrahim
Halil bin Abdullah 
ve gayruhum

yütebbiru ma fihi lede’s-sübût ma fihi hurrire aleyhi teâlâ Yahya el-kadı bi-asker-i Rumeli afa anhu 

Yamelü bima fihi teelemu tathiri ma bina fihi hurrire el-fakir aleyhi sübhane Şeyh Mehmed el-kadı 
bi-askeri Anadolu gafere lehu

85 4 Aralık 1834
* Kelime yok
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Uhretu bi ma fihi hurrire nemakahü’l-fakir aleyhi sübhane Mehmed en-necib el-kadı bi-medine-i 
Mağnisa gafere lehu 

(EK 8)
Mucebince defterhânede hıfz olunmak buyruldu 
21 Receb sene 11686 sahh
Mağnisa nahiyyesinde zikr olunan Başluca Kilise nam karye Seydi İbrahim zaviyesi vakfı olub evlâd-ı 
meşruta olmadığından bais bazı mutasarrıf olub lakin şerâit-i mutasarrıf olanlar içün şerâit-i vakf-ı 
icrâ ve iki bin akçe hisse tımar olmak üzere mezbur müteferrika Mahmuda tevcih olunmağla vech-i 
meşruh üzere defter-i icmale kayd ve defter-i evkâfda iki bin akçe hisse tımar olmak üzere mahal-
linde tashih eyleyesin deyu bu hakire hitaben emr-i şerif vârid olmağla ber mûceb-i fermân-ı âli 
tashih olunmuşdur tahriren fi evâhir-i şehr-i Saferü’l-hayr sene 7087

Hurrire el-hakir Mustafa et-tevkiî hâlâ 

Mağnisada vâki Seydi İbrahim zaviyesinin zaviyedârı olan kıdvetü’l-sulehâü’s-sâlikîn Mevlana Şeyh 
Mehmed Eşrefî zide salâhahu Südde-i saâdete gelüb Saruhan sancağında Mağnisa nahiyyesinde 
Başluca Kilise nam karye defter-i hakanîde mukayyed zaviye-i merkumun evkâfından iken şerait-i 
vakf icra olunmamış deyu livâ-i mezburda Menemen nâhiyyesinden Umurlu nam karye ve gayrıdan 
zeameti olan müteferrika Mahmud iki bin akçe hisse an tımar olmak üzere mahallin bin yetmiş 
tarihinde tevkiî kalemiyle tashih ve zeametine ilhak ve berât etdirdukten sonra hayatda oldukça 
zaviye-i merkumun me’unetini görüb ba’dehu ferd ve hâlâ zeameti Hüseyin veled-i Osman üze-
rinde olmağla mezkur Hüseyin iki sene otuz ve bir sene otuz sekiz guruş verib zaviye-i mezkurede 
olan dervişân fukurasının me’unet ve masârıfına vefa etmeyub gadr olmağla ol bâbda istida’-i 
inayet etmeğin defter-i evkâf-ı tahkik etdirub zikr olunan Başluca Kilise nam karyenin bi’l-cümle âşar 
ve rüsûmâtının nısfı zeamet ve nısf-ı aherin zaviye-i mezbure vakfı tarafından zabt ve ahz olunmak 
üzere mahalline kaleminle şerh veresiz deyu bu hakire hitaben sadır olan emr-i âli mûcebince şerh 
verildi tahriren şehr 3 Zilkade sene erba’ ve ışrin ve mie ve elf el-hakir İbrahim tevkii 1124 senesinde 
tashih olunduğu üzere Başlıca Kilise nam karye ve gayrıdan dört bin ve nısf-ı aheri zeamet zabt ol-
unmak üzere mahallin kaleminle tashih ve sebt-i defter edesüz deyu bu hakire hitaben vârid olan 
emr-i âli mûcebince sebt-i defter olunduğu fi 28 CA sene 112688 
hurrire Ebubekir et-tevkiî

vassalede şerh olunduğu üzere bu mahale dahi şerh verildi

(EK 9)
Sadr-ı Rum İzzetlü faziletlü efendi hazretleri vakfiye-i mu’teberesine nazar edüb sıhhati üzere ilâm 
eyleyesiz deyü buyruldu

Mucebince defterhânede kaydıyye ilâmı ola şerh verilmek buyruldu sahh 

Marûz-ı dâileridir ki 
Ferman-ı âlileri üzere sâhib-i arzıhalin yedinde olan vakfiye-i mamülün bihaya nazar olundukda ve 
cem’i’ü’l-imareti’l-kâinâtihi fi-zâhir tilki’l-beldetü’l-mezkûretü’l-müsemmât bi-Mevlevihâne deyu 
mastur ve mukayyed olmağla sâhibü’l-arzuhal yedinde olan vakfiye-i mamûlün biha defterhâne-i 
âmireye kayd olunmak bâbında ferman-ı âli reca eder ferman veliyyü’l-emrindir

Saâdetli devletli merhametli Sultanım hazretleri sağ olsun
Arz-ı hal-i dâileri oldur ki Mağnisada merhum İshak Çelebi bir câmi’-i şerif ve bir mevlevihâne bina 

86 19 Kasım 1704
87 Ekim 1756
88 11 Haziran 1714
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edüb ve bu ikisine vaz’ eylediği vakfiyesi hâlâ yedimizde mevcûd olduğundan mâadâ vakfiye-i mez-
kurenin aynı sicill-i Mağnisada dahi müseccel iken câmi’-i şerif-i mezkurun mürtezikasından İmam 
Muhammed mezkur mevlevihâne matbahının ihracâtı sarf olmayub kendisi muhaddes olan vazi-
fesini mücerred almak içün iki üç yüz seneden beru mevlevihâne olduğu muhakkak iken mevlevi-
hane değildir deyü medine-i mezburede eziyet ve taciz etdiğinden gayri hâlâ der-i devletde dahi 
mevlevihâne değildir deyu hafiyyeten hilâf-ı inhâ ferman aldım demesiyle mürâhim-i aliyyelerinden 
rica olunur ki vakfiye-i mamulün bihaya nazar olundukdan sonra merkum İmam Muhammed hilâf-ı 
vâki muaraza ve rencideden men’ olunub ve vakfiye-i mezburede olan tasrihât defterhâne-i âmir-
eye dahi kayd olunub şerh verilmek üzere hükm-i şerif sadaka ve ihsan buyurulmak bâbında mer-
hamet-i aliyyeleri rica olunur bâki emr u ferman saâdetlü Sultanım hazretlerinindir
Bende şeyh Mehmed el-mütevelli

İşbu suret-i vakfiye defterhâne-i âmirede kaydı mahalline hıfz olunmak ve iktiza etdikce der kenar 
olunur suret verilmek ve buyruldu 23 ZA sene 11589

Tubike aslıhi’l-muhassi’l-mahtum harrereü’l-abdü’l-fakir aleyhi teala Yahya el-kadı bi-asker-i Rumeli afa anhü
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(EK 10)
Aişe ve Fatma nam hatunlar südde-i saâdete arzuhal sunub zikr olunan Hasan Babaya selâtîn-i 
maziyyeden berü Mağnisa kazâsına tâbi Kilizman nam karyede vâki malumü’l-hudud yerleri ve 
sazlık ve ormanlığı temlik edüb mülkiyyet üzere mutasarrıflar iken Hamza nam kimesneye intikal 
edüb ol dahi ol yerleri ve sazlık ve ormanlığı Mağnisada bina eyledügi câmi’ine mukaddemâ hatt-ı 
hümâyûn ile bin kırk dört senesinde vakf edüb vakfiyesi nişancı kalemiyle defter-i evkâfa kayd ol-
unub tevliyeti dahi evlâd-ı evlâdına meşruta olub ve câmi’inin hüddâmından fazla kalan evlâdları 
beraber olmak üzere şart eylemiş iken âherden Halil nam kimesne hilaf-ı inhâ ve hilaf-ı şart-ı vâkıf 
timar olmak üzere berâtına ilhak etdirub mal-ı vakf ekl ü bel’ ve mahsûlü ahz u kabz edüb kendülere 
gadr olmağla ber mûceb-i şart-ı vâkıf mukaddema tashih olunduğu üzere defter-i vakıfda vakf içün 
zabt ve mahallere tashih eyleyesin deyu bu hakire hitaben emr-i şerif vârid olmağın ber mûceb-i 
fermân-ı âli vâkıa tashih olunmuşdur tahriren fi evâhir-i şehr-i Rebiülâhir sene 6390

Harrereü’l-hakîr Mustafa et-tevkiî hâlâ

(EK 11)
Meşayîh-i kirâmdan kıdvetü’s-sulehâi’s-sâlikîn umdetü’l- inkıyâd ve’l-vâsilîn Şeyh Osman zîde 
takvâhu südde-i saâdetime gelüb Saruhan sancağı Güzelhisar kazâsı kurbünde şeyh-i müşarünileyh 
kendü malıyla bina eyledügi tekyenin ziraatgâhı kalil olmağla mürur ve ubûr eden fukarâya kifayet 
itmemekle kasaba-i mezbure merası kurbünde Birgül Yakub ile Şehid Ahmed Beg mezarı ve bir 
cânibi Şeyh Kavağına ve bir tarafı İğşece nam mevzie ve bir tarafı Yaran Dede mevziine müntehi ve 
mülâhık olan kuhistan tekye-i mezburenin etrafında vâki bu ana değin taraf-ı saltanat-ı aliyyeden 
kimesneye temlik ve vakf ve aher tarikiyle tevcih olunmayub hâli ve muattal olmağla müceddeden 
açulub hâliya tekye-i mezburenin mezraası olmak üzere şeyh-i mûmâileyhe hatt-ı hümâyûn-ı saâ-

90 10 Mart 1750
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det-makrûn ile temlik olunub şurûtuyla nişan-ı hümâyûn verilub defter-i evkâfdan bu hakîrin kale-
miyle vech-i meşruh hudud-ı muayyenesiyle mahallin tashîh olunmak bâbında hükm-i şerif vârid 
olmağın ber mûceb-i emr-i âli şeyh-i müşarünileyhe mülkiyyet üzere kayd ve tashih olunmuşdur fi 
evâhir-i şehr-i Zilkade sene 105591 
El-hakîr Ahmed tevkiî

(EK 12)
El-emru kemâ zukire fihi nemakahü’l-fakir aleyhi azze sübhânehu Mehmed en-nâib bi-nâhiyye-i Bel-
en afa anhu

Ya’melü nazarı bima fihi nemekahü’l-fakir aleyhi azze şanehu Şeyh Ali el-müvellâ hilâfe bi-medine-i 
Mağnisa el-mahmiyye gafere lehu
Mutabıkdır
Ya’melü bima fihi ınd-ı adem ma bina fihi nemekahü’l-fakir aleyhi azze şanehu eş-şeyh Ali el-müfti 
bi-medine-i Mağnisa el-mahmiyye afa anhu
Tatbik
İlâmları mucibince defterhâne-i âmirede hıfz olmak buyruldu 15 R sene 14792

Husus-ı atiyyü’z-zikrin mahallinde keşf ü ketb ve tahriri iltimas olunmağın bu fakir mahmiyye-i Mağni-
sa muzafâtından Belen nâhiyyesi dahilinde Papaslık nam karye zeylinde vâki eş-Şeyh İshak zâvi-
yesi demekle maruf zâviye üzerine varub zeyl-i vesikada muharrerü’l-esâmi Müslimîn huzurlarında 
akd-i meclis-i şer’-i kavim olundukda mahmiyye-i mezburede Saz mahallesinde sâkin olub ba-
berât-ı âlişan zâviye-i mezkure zaviyadârı olan işbu bâisü’l-vesika el-hacc Recebzâde demekle 
maruf Mustafa Ağa nam kimesne meclis-i makûd-ı mezkurda takrir-i kelam ve tabir-i ani’l-meram 
edüb ba-berat-ı hümâyûn zâviyedarı olduğum işbu zâviye-i mezkurenin mürûr-ı eyyâm ile hudud-ı 
sınurı nâ-malûm olmağla vukûfu olan bî-garaz müslimînden bade’l-istihbar zâviye-i mezkurenin 
tahdid ve tavsif olunması matlubumdur dedikde udûl-ı ahrar-ı ricâl-i Müslimînden olub li-ecli’l-ahbâr 
hazırûn-ı bi’l-meclis olan el-hacc Hızır el-hacc Ahmed efendi ve Hüseyin ibn-i Abdullah ve Kırlı Halil 
ibn-i Abdurrahman ve Mustafa ibn-i İbrahim ve Ahmed Beg ibn-i Yusuf nam kimesnelerden istih-
bar olundukda işbu zâviye-i mezkurenin şark cânibinde vâki Kazgan Ören nam mevziden cânib-i 
şimâlisinden vâki Gökçe Suya varınca andan canib-i garbîsinden vâki Kemal Oğlu câmi’ kurbünde 
vâki tarik-i âmma andan cânib-i kıblesinde çeşmeye vâki Ulu Yol demekle meşhur tarik-i âmm ile 
mahdud olan arazi mezkur zâviye toprağıdır kadîmü’l-eyyâmdan arazi-i mahdud-ı mezkuru zâviye-i 
mezkureye zâviyedâr olanlar ta’şir edegelmişdir deyu her biri ala-tariki’ş-şahade haber vermeleri-
yle li-ecli’s-sened işbu vesikaü’l-enika bi’l-ibtiğa ketb ve imlâ olundu fi-yevmi’s-salis ve’l-ışrin min-Zil-
hicce-i şerif sene hamse ve erbain ve mie ve elf93 
Şuhûd
Tekyenişin-zâde el-hacc Halil ağa
Hatibzâde es-seyyid Hüseyin efendi
Mahdum-ı mükerremleri es-seyyid Abdullah efendi
Diğer eş-şeyh Ali efendi
Şerifzâde es-seyyid İbrahim efendi
Beşir Ağazâde es-seyyid Mustafa ağa
Es-seyyid Hasan ibn-i Halil
Hekim Ali Çelebi 
Ahmed ağa ibn-i el-hacc Hızır efendi
Bektaş beşe ibn-i Abdullah
Yusuf beşe ibn-i Mehmed

91 Ocak 1646
92 14 Eylül 1734
93  3 Haziran 1733
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Mehmed bin el-hacc Veli
ve gayrihum mine’l-hazırûn

(EK 13)
Devletlü merhametlü Sultanım hazretleri sağ olsun
Arz-ı hal-i kulları oldur ki mahmiyye-i Mağnisa muzafaâtından Belen nâhiyesinde Papaslık nam 
karyede vâki eş-Şeyh İshak zâviyesi demekle maruf zâviyenin bu fakiri ba-berât-ı âlişan zaviyadarı 
olub zâviye-i mezkurun mürûr-ı eyyâm ile hudud ve sınuru na-malûm olub mahall-i mezburede 
Begne’l-müslimîn marifet-i şer’le tahdid ve tavsif olunub yedime verilen hüccet-i şer’iyye defter-
hâne-i âmireye hıfz ve yedime suret verilmek içün ilâm olunmak bâbında Mahmud Paşa nâibi efen-
di hazretlerine hitâben emr-i âlileri ihsan ve ilamı mucebince defterhâne-i âmireye kayd ve yedime 
suret verilmek bâbında ferman verilmek rica ve inhâ 
bende Mustafa 

Sadr-ı Anadolu izzetli faziletlü efendi hazretleri hüccet-i şer’iyyesi ihticaca salih midir ilâm eyleye 
deyü buyruldu 

Çiftlik nahiyye-i Mağnisa der-livâ-i Saruhan der karye-i Papaslık tâbi-i Mağnisa Şeyh İshak çiftliği 
demekle maruf vakıf çiftliğe Mehmed ve Veli ve Osman ve Ahmed ve diğer Mehmed nam 
kimesneler berat-ı hümâyûnla mutasarrıflardır tarih-i berat sene 976 hâsıl 780 

Ve çiftlik-i mezbura Mustafa nam kimesne dahi berat-ı hümâyûnla mutasarrıfdır tarih-i berat sene 97794 

Sâhib-i arzıhâlin divan-ı hümâyûn tarafından kaydı bulunmayub Anadolu muhasebesi ve Askerî 
ruznamçe senedinde dahi görülmeye muhtacdır ferman Sultanımındır
tashih buyruldu
Defterhânesi verilmek Anadoludan derkenar zâviye kaydı derkenar 
Vakıfdır

Askerîden derkenar
Mağnisa muzafâtından Papaslu Dere nam karyede Şeyh İshak çiftliği demekle maruf çiftliğe mu-
tasarrıf olan Süleyman fevt olmağla mahlulünden bin yüz otuz üç senesi Saferü’l-hayrında Mustafa 
nam kimesneye tevcih olunub ba’dehu bin yüz kırk üç senesinde vâki olan cülûs-ı hümâyûn-ı saâ-
det-makrunda dahi tahrir-i berât eyleyüb vech-i meşruh üzere mukayyeddir ferman devletlü saa-
detlü Sultanım hazretlerinindir fi gurre-i C sene 114795

Derkenareyn fi 23 ZA sene 14796 sahh 

(EK 14)
Marûz-ı dâi-i devlet-i aliyyeleridir ki 
vârid olan ferman-ı âlîlerine imtisalen sahib-i arz-ı halin yedinde olan hüccete nazar olunduk-
da Mağnisa kazasında vâki eş-Şeyh İshak zâviyesinin hudud ve sınuru tayininde istihbar ve ihbarı 
müştemil olub bu suretde madem ki hüccet-i merkûmesinin mantukuna muhalif bir sened-i şer’i 
âher zuhûr etmedikce hüccet-i mezkurenin ihticaca salâhiyeti mukarrer olduğu malûm-ı devletleri 
buyruldukda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l- emrindir fi 4 min Zilhicceti’l-şerife sene 114797 

Anadolu ve Askerîden derkenar buyrula 

94 1569-1570
95 29 Eylül 1734
96 16 Nisan 1735
97 27 Nisan 1735
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(EK 15)
Hüseyin veled-i Osman gelüb mutasarrıf olduğu zeameti aklâmından Mağnisa nâhiyyesinde iki bin 
akçe yazusı olan Başluca Kilise nam karye mukaddemâ nefs-ı Mağnisada vâki İbrahim Seydi zâvi-
yesi vakfı olub evlâda meşrut olmaduğundan bazı kimesneler berât etdirüb şerâit-i vakfı icrâ et-
memeleriyle şerâit-i vakf icrâ olunmak üzere bin yetmiş bir tarihinde iki bin akçe hisse an-tımar olub 
müteferrika Mahmuda ber-vech-i ilhak tevcih olunmak üzere tevkiî kalemiyle tashih olunub ba’de-
hu hisse-i mezbur anhu ile bunun kaydına dâhil ve tarih-i mezburdan berü tımarlık üzere zabt olunub 
zâviye-i mezbure tarafından müdahale olunmadığını müş’ir livâ-i mezbur züemâ ve erbâb-ı tımarı 
ilhahıyla livâ-i mezbur alaybegisinin verdüği arz mucebince Anadolu muhasebesinde zâviye ve 
meşihat kaydları terkin ve fimaba’d derkenar ve tevcih olunmak üzere şerh verilüb bir vechle dahl 
olunmak icab etmez iken zâviye-i mezbure zâviyedarı olan Şeyh Mehmed kâni olmayub karye-i 
merkumenin bi’l-cümle âşar ve rüsûmâtının nısfı zeamet tarafından ve nısf-ı âheri zâviye tarafından 
zabt olunmak üzere hilâf-ı inhâ ile yine tevkiî kalemiyle tashih etdirüb gadr etmekle defterderlerin 
getirdüb şerâit-i vakfı icrâ etmek üzere karye-i mezburenin mahallin bin yetmiş bir tarihinde tashih 
olunduğu gibi tımar olub ber-vech-i ilhak mezbura tevcih olunmak üzere kaleminle tashih ve sebt-i 
defter eyleyesin deyu sâdır olan emr-i âli mucebince sebt-i defter olundu fi 25 M. Sene 112598 
El-hakîr İbrahim tevkiî
Sahh

(EK 16)
Kaza-i Mağnisaya tâbi Palamud nâhiyesine tâbi Noktaî İlyas zâviyesine Mestan nam kimesne berât-ı 
padişahîyle yevmî bir akçe ile mutasarrıfdır tarih-i berat sene 974

Karye-i merkume ber vech-i tekâüd zaviyedarlık üzere mutasarrıf olan miralay-ı sâbık fevt olub zavi-
ye-i merkume mahlul olmağın tımar olunmak üzere mahalli tashih olunub defter-i icmali getürdüb 
iki bin akçesi kılıç ve iki bin akçesi hisse olunmağ üzere kaleminle tashih eyleyesin deyu bu hakîre 
hitaben emr-i şerif vârid olmakla sebt-i defter olundu evâsıt-ı Safer sene 9199 
el-hakîr İsmail et-tevkiî
 
…Saruhanî Mevlana Mahmud dergâh-ı muallâya mektub gönderüb karye-i mezbure kadîmden 
ulemâya meşrut olub bundan akdem vakfiye-i mezburede… olan kutbü’l-ârifîn Şeyh Ahmed efen-
di hâl-i hayatında zâviye-i merkumeye mutasarrıf ba’dehu damadı Şeyh Abdünnebi mutasarrıf 
ba’dehu Şeyh Mustafa tecavüz mutasarrıflar iken vakıf tağyir olmağla merkum Şeyh Ahmed vakfın 
bir hissesinden kıdvetü’l-ulemâ ve’s-sâlikîn şeyh Ahmed zîde ilmihuya vakfıyye-i mezburda Şeyh Ab-
dünnebi bina eylediği ? şartıyla zâviye-i mezburun mahalli kema fi’l-evvel zâviyedâr olmak şartıyla? 
kayd olundu

Mezbûr çiftliğin hududu kıbleten Delikli Taşa ve şarken Meşhed ? Çukur Kesiğe ve şimalen Ayıdlı 
Dereye ve garben Bahşi yerinden İncire muttasıldır ber muceb-i hüccet-i kadı-i Adala zikr olunan iki 
yüz elli akçe yazısı olan Şeyh İskender kurbünde Karkın Çiftliği demekle maruf bir çiftlik vakf-ı evlâd 
olub evlâdından olanlar mutasarrıf iken hâlâ evlâdı münkarız olmağla üç bin akçe eşkinci kılıç tımar 
olmak üzere emr-i şerif ile tashîh olmuşdur fi evâsıt-ı şehr-i Receb sene 71100 
Hurrireü’l-hakir Mustafa et-tevkiî

98  21 Şubat 1713
99  Mart 1680
100  Mart 1758
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(EK 17)
Hu
Evkaf-ı Çakır Beg 
Berây-ı çeşme der-nezd-i Karaman Kayası der kurb-i karye-i Kızık der-nezd-i Mağnisa Çakır Beg yer-
leri demekle marufdur bazı bağ olmuş ve bazı boz yerdir deyu mukayyed der defter-i atik

(EK 18)
Hu
Nam kimesneye verüb ve evlâd-ı evlâd mutasarrıf olmak üzere hâliyâ berât-ı hümâyûn ile mutasar-
rıfdır deyu defter-i atikde mukayyed der-tarih-i berat sene 929

(EK 19)
Hu
Kazâ-i Mağnisaya tâbi karye-i Komarilerde Durmuş nam kimesne mescid ve bir tekye bina edüb ve 
kurbünde bir kuyu kazub vakf edüb elân kendüsü berât-ı padişahî ile mütevellidir deyu mukayyed 
der defter-i atik

(EK 20)
Yedinde olan hüccet-i şer’iyye mucebince defterhâne-i âmirede hıfz ve sûret verilmek buyruldu
24 M sene 146101

Sahh
Harcları inam olunmak buyruldu sahh
Defterhânesi görüle sahh

(EK 21)
Der-i devlet mekine arz-ı dâi-i kemine budur ki 
Medine Mağnisa zeylinde vâki nehr-i Gedüs üzerinde mebni Tahta Köprü demekle cisr-i kebirin vazi-
fe-i muayene ile mütevellisi olan bâis-i rık’a-i ubudiyyet Ali daîleri meclis-i şer’e gelüb şöyle kelam 
eder ki merhum ve mağfurün leh Sultan Bayezid han hazretleri cisr-i mezkuru bina buyurduklarında 
etrafında vâki ba-hüccet-i şer’iyye tahdid ve tavsif olunan takriben iki bin seksen dönüm araziyi vakf 
ve ta’şirinden hâsıl olan mahsûlden cisr-i mezkurun sene be sene iktiza eden tamir ve termimine 
harc ve sarf oluna deyu şart ve tayin ve iki yüz seneden mütecaviz cisr-i mezkur mütevellileri ta’şir ve 
hâsıl olan mahsûlden tamir ve termimine harc ve sarf edegelmişler iken hâlâ medine-i mezburede 
medfun Saruhan Baba türbesinin türbedârı ve mütevellisi es-seyyid Ali ve tarafından vekilleri def-
terhâne-i âmirede mestûr ve mukayyed olub türbe-i mezkureye meşrut olan Doğancı Adasında bir 
çiftlik yüz yirmi dönüm âla ve münbit araziye kanaât etmeyüb cisr-i mezkure mevkufe olan iki bin 
seksen dönüm araziyi bî gayr-i vech ve bila-sened ta’şir etmek murad eder türbe-i mezkur mütev-
ellileri? taaruz etmemeleri bâbında emr-i şerif ricasına vâki hâli atabe-i ulyâya ediver deyu ilhah 
ve iltimas etdikde fi nefsi’l-emr cisr-i mezkur etrafında Doğancı Adasında bir çiftlik yüz yirmi dönüm 
araziden maadâ iki bin seksen dönüm mikdarı arazi cisr-i mezkur vakfı olduğuna hüccet-i şer’iyyesi 
mucebince cem’-i kesirin haberleri paye-i serir-i âlâya arz olundu bâki ferman men-lehü’l-emrindir 
tahriren fi gurre-i Zilkadeti’ş-şerife fi sene erba’ ve erba’in ve mie ve elf102 
El-abdü’d-dâî li’l-devleti’l-aliyye Mehmed el-kadı bi-medine-i Mağnisa 

101  7 temmuz 1733
102  26 Nisan 1732
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(EK 22)
Uhreti bima fihi nemekahü’l fakir aleyhi azze şanehu Mehmed el-kadı bi-medine-i Mağnisa afa anhu 
Tatbik 
Mührü mutabıktır

Tahakkuk-ı özr-i şer’iyyeye binaen husus-ı atiyyü’z-zikrin mahallinde ketb ü tahriri iltimas olunmağın 
kıbel-i şer’den irsal olunan Mevlana Ārif Mehmed Efendi ibn-i Ahmed Fevzi medine-i Mağnisa zeylin-
de vâki nehr-i Gedüs üzerinde mebni Tahta Köprü demekle ma’rûf cisr-i kebirin üzerine varub zeyl-i 
vesikada muharrerü’l-esâmi müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer’-i kavîm eyledikden sonra me-
dine-i mezburede el-hac İvaz paşa mahallesinde sâkin olub cisr-i merkûmun ba-hüccet-i şer’iyye 
vazife-i muayyene ile mütevellisi olan bâis-i hâze’l-kitab Monla Ali ibn-i Süleyman nam kimesne 
meclis-i makud-ı mezburda mezburede medfun Saruhan Baba türbesinin türbedârı ve mütevelli-
si olan es-seyyid Ali bin el-hacc Osman nam kimesnenin vekil-i müstecili olan es-seyyid Abdullah 
ibn-i Ahmed nam kimesne mahzarında bi’t-tevliyet üzerine dava ve takrir-i kelam edüb işbu cisr-i 
mezkurun cânib-i şimalisinde vâki köşesinde garb tarafında vâki Kadı karyesi demekle arif çiftlik 
kurbünde câri nehr-i Gedüse varınca andan hizasında vâki uzun Memiler tımarına andan kıble 
tarafında nehr-i Gedüse varınca Doğancı adası tabir olunur tahminen iki yüz dönüm mikdarı müm-
taz ve münbit arazinin ber-vech-i kanun bir çiftlik yüz yirmi dönüm mikdarı arazi türbe-i mezkurenin 
vakfından olub hâsıl olan öşr ve resmi vâkıf tayin eyledüği üzere türbe-i mezkurenin mesârıfına sarf 
olunagelüb bundan mâadâ seksen dönüm arazi ile zikr olunan Doğancı adasının cânib-i garbisin-
den Gül begi tabir olunur mezraası kurbünde Balı Çelebi Köprüsüne andan Cafer ağa köprüsüne 
andan Bazerganlu tımarına andan uzun Memiler tımarına varınca tahminen iki bin dönüm mikdarı 
arazi elsine-i nasda merhum ve mağfurün leh Sultan Bayezid han tâbe serâhu hazretleri cisr-i mez-
kuru bina buyurduklarında tahdid ve tavsif olunan maru’z-zikr seksen dönüm arazi ile iki bin dönüm 
mikdarı arazi yedd-i mütevelli ile ta’şir olunub hâsıl olan öşr ve resim cisr-i mezkurun beher sene iktiza 
eden meremmâtına sarf oluna deyu vakf ve şart etmekle iki yüz seneden mütecaviz cisr-i mezkur 
mütevellileri ta’şir edüb hâsıl olan mahsülden cisr-i mezkuru tamir ve termim edegelmişler iken hâlâ 
Saruhan Baba türbesi vakfı olan Doğancı adası tahdid ve tavsif olunan arazi Begninde vâki olmağ-
la bir çiftlik yüz yirmi dönüm araziden mâadâ arazileri dahi işbu vekil-i mezbur es-seyyid Abdullah 
Saruhan Baba türbesi vakfından olmak üzere bi-gayr-i vech ve bila sened ta’şir etmek murad eder 
husus-ı mezkura vukûf-ı tam olanlardan bade’l-istihbar vekil-i mezbur men’ ve def’ olunmak mat-
lubumdur dedikde medine-i mezbure sükkânından bî-garaz Salih ve müstakim ve müsinn ve ihti-
yarlarından olub vukûf ve şuurları olan Müslimînden el-hacc İbrahim efendi ibn-i Yusuf ve el-hacc 
Osman bin Ebu Bekir ve el-hacc Mehmed ibn-i el-hacc Süleyman ve Mustafa beşe ibn-i Yusuf ve 
el-hacc Ahmed ibn-i Mehmed ve Hüseyin ibn-i İlyas ve Mehmed ibn-i Süleyman ve Receb ibn-i Ra-
mazan ve el-hacc Veli ibn-i el-hacc Ali ve Hasan amca ibn-i Veli ve Himmet amca ibn-i Mehmed 
ve es-seyyid Ali Çelebi ibn-i Mehmed ve es-seyyid İsmail bin Mehmed ve Halil Beşe ibn-i Veli ve el-
hacc İsmail ibn-i Yusuf ve Süleyman ibn-i el-hac Nasuh ve sair malûmü’l-esâmi ve mahzurü’l-eşhas 
li-eci’l-ahbar meclis-i makud-ı mezbura hazırûn olub eserü’l-istihbar fi’l-hakika anifen tahdid ve tav-
sif olunan arazilerin Doğancı Adasında bir çiftlik yüz yirmi dönüm arazi Saruhan Baba türbesi olub 
bundan mâadâ seksen dönüm arazi ile iki bin dönüm arazi merhum ve mağfurün leh Sultan Bayezid 
Han hazretlerinin bina buyurdukları cisr-i mezkura vakf edüb öşr ve resminden hâsıl olan mahsulü 
cisr-i mezkurun iktiza eden tamir ve termimine harc ve sarf olunmak içün vakf ve şart eylediği araz-
iler olub iki yüz seneden mütecaviz cisr-i mezkur mütevellileri zabt ve tasarruf edegelmişlerdir deyu 
her biri ala-tariki’ş-şahade haber verdiklerinden sonra vekil-i mezbur es-seyyid Abdullah bî-vech 
taarruzdan men eylediğini Mevlana-i mezbur mahallinde ketb ve tahrir badehu maan ba’s olunan 
çukadar es-seyyid Halil ibn-i Mahmud ve Sefer ve Ömer ibn-i Ebu Bekir nam kimesneler ile meclis 
ile meclis-i şer’-i hatire gelüb ala-vukûihi inha ve takrir etmeyin ma vak’a bi’t-taleb ketb olundu fi 
gurre-i Zilkade li-sene erba’ ve erba’in ve mie ve elf103
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Şuhûdü’l-hal

Mahmud bin Osman

Ali bin Hamza

Mustafa bin Receb

Ahmed bin Mehmed

Hüseyin bin Hasan

Hasan amca ibn-i Mahmud

Mehmed bin Mehmed

Halil bin İbrahim 

İbrahim bin Hasan 

(EK 23)
Mucebince defterhâneye kayd olunmak buyruldu sahh

Ber-muceb-i defter-i hazine tâbi-i muhasebe-i Anadolu sûret-i vakfiye-i merhum Hoş Kadem Paşa 
der-Mağnisa der-mahalle-i Bölücek ber-muceb-i vakfiye-i mamülün biha kayd şoden bud

Cihet-i nezaret-i kadı-i Mağnisa yevm 2

Hacı İbrahim el-mütevelli yevm 2 

cihet-i kitabet yevm 2 

cihet-i imamet yevm 3 

cihet-i müezzin yevm 3 

cihet-i kayyım yevm 2 

bahâ’-i revgan-ı kandil ve hasır ve harc-ı sâir yevm 3

Cihet-i cüzhân yevm 1 

Cüzhân yevm 1

Cüzhân yevm 1

Cüzhân yevm 1

Cüzhân yevm 1

Cüzhân yevm 1

Cüzhân yevm 1

Cüzhân yevm 1

Cüzhân yevm 1

Cüzhân yevm 1

Hâfız-ı eczâ yevm 1

Dâi-i eczâ yevm 1
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Vakf-ı mezburun suret-i vakfiyesi Anadolu Muhasebesine kayd oluna deyü bundan akdem ferman-ı 
âli sâdır olmağla kayd olunub hâlâ mahallinden sûreti ihrac olunmak içün ferman-ı âli sâdır olmağla 
vech-i meşruh üzere mahallinden nakl olundu tahriren fi 13 M sene 1072104 

Ala şa külle aslıhu hurrireü’l-fakir sübhanehu Abdurrahman el-kadı bi-asker-i Anadolu el-ma’mure 
gafere lehu

(EK 24)
Güzelhisar nâhiyyesinde Kalbak karyesinde el-hacc Ahmed câmi’-i şerifinin vakfiyesi 
Mufassalı mahallinde hıfz olmuşdur fi sene 190105

(EK 25)
Sadr-ı Rum izzetlü faziletlü efendi hazretleri yedinde olan hüccetin mazmunu muvafık-ı şerife olub 
ihticaca sâlih midir i’lâm eyleyesiz deyü buyruldu

Devletlü inâyetlü âtıfetlü Sultanım hazretleri sağ olsun
Bu dâileri Akhisar-ı Saruhan kazasına tâbi’ Seydi nam karyede vâki Seydi Ahmed zâviyesine hatt-ı 
hümâyûn ile muanven berât-ı âli ile zâviyedâr olub yedimde olan hüccet-i şer’iyye dahi mahalline 
kayd olunmak bâbında emr ü ferman devletlü Sultanım hazretlerinindir 
ed-dâî Şeyh Ahmed 

(EK 26)
İ›lâmı mucebince mahalline kayd olmak buyruldu hüccete dahi işaret ve mucebince hıfz olunmak 
buyruldu fi 27 CA Sene 131106 sahh

Marûz-ı dâileridir ki
Ferman-ı âlileri üzere Akhisar-ı Saruhan nâibi Hasan imzasıyla mümza ve bin yüz yirmi dokuz senesi 
Recebi gurresiyle muvarrah hüccete nazar olundukda otuz dönüm arazi seyyid Ahmed vakfı araz-
isinden olduğunun natık bulunub ve mazmunu şüru’ olub ihticaca sâlih olduğu huzur-ı âlilerine i’lâm 
olundu fi 8 CA sene 21107

(EK 27)
Şer›iü’l-medlul cera-i bi’l-kabul hurrireü’l-fakîr aleyhi azze şânehu Veliyyüdin el-kadı bi-asker-i Anado-
lu afa anhu

İhata ilmi bima fihi zeyyede’l-fakîr Ahmed el-kadı bi-asker-i Rumeli afa anhu 
Sabbaha ma-fihi ve cera ınde’l-fakri’l-vera aleyhi azze şanehu Hasan el-müvella hilafe bi-medine-i 
Akhisar-ı Saruhan afa anhu 
Tatbik

Husus-ı ati’yyü’z-zikrin istima’ ve faslı bâbında bu fakîre hitâben ferman-ı cihan-muta’ sâdır ve medine-i 
Akhisar-ı Saruhan mahallâtından Emedli mahallesi sükkanından olub kazâ-i mezbura tâbi Seydi nam 
karyede vâki Seydi Ahmed zâviyesine hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnla muanven berât-ı âlişanla 
zaviyadar olan fahrü’l-meşâyih el-hacc Ahmed efendi yediyle bu hakîre vâsıl olmağla imtisalen lehu 
bu fakîr zeyl-i vesikada muharrerü’l-esâmi müslimîn ile yine medine-i mezbure mahallâtından De-
pecik mahallesi sükkânından iken bundan akdem bila veled-i zükur fevt olan Hartalı oğlu es-seyyid 
Hasanın sulb-i sagir oğlu es-seyyid Hüseyin nam müteveffaya bi’l-intikali’l-âdi babasından müntakil 
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olub medine-i mezbure hâricinde Bulucak saz nam mevki›de nam tarlanın üzerine varub akd-i 
meclis-i şer›-i mübin eyledikde bi’l-fiil zâviye-i mezbure zâviyedârı olan râfi-i hâze’l-rakim mümâ-ileyh 
el-hacc Ahmed efendi meclis-i makud-ı mezburda medine-i sâlifü’l-Began Akhisar-ı Saruhan havassı 
voyvodası fahrü’l-emsâl şarken Mehmed ağa ibn-i İsmail efendi hazır olduğu halde Gördük kazâsı-
na tâbi Çanakcı nam karye sükkânından deli oğlan demekle maruf el-hac Mustafa nam kimesne 
mahzarında üzerine da’va ve takrir-i kelam edüb işbu muayene ve müşahede olunub bir tarafdan 
imam Mehmed efendi tarlasına ve bir tarafdan merkum el-hacc Mustafa tarlasına ve bir tarafdan 
kendü zabt ve tasarrufumda olan araziye ve taraf-ı râbi tarik-i âmma müntehi otuz dönüm tarla ba-
hatt-ı hümâyûn berât-ı âlişânla zâviyedarı olduğum merkum Seydi Ahmed evkâfı arazisinden olub 
kadîmü’l-eyyâmdan öşr ve resmi cânib-i vakfdan alınagelmiş iken tarafından izin ve temessükle 
bundan akdem mutasarrıf olan merkum Hartalı oğlu es-seyyid Hasan fevt oldukda sulb-i sagir oğlu 
es-seyyid Hüseyine intikal-i âdi ile intikal ve birkaç sene dahi sagir-i merkum tarafından zabt ve 
tasarruf olunub ba’dehu sagir-i merkum es-seyyid Hüseyin dahi bila-veled hal-i sağarında fevt olub 
arazi-i mahdude-i merkume bi-hasbe’ş-şer’ cânib-i vakfa âide olmuş iken merkum el-hacc Mustafa 
bî-gayr-ı hakkın vaz’-ı yed ve zabt ve tasarruf edüb hass-ı merkum voyvodası mezbur Mehmed ağa 
dahi aşar hâsılına müdahale ile gadr ederler sual olunub mezbur el-hac Mustafanın kasr-ı yedine 
tenbih ve merkum Mustafa ağa dahi müdahaleden men’ ve def’ olunmak matlubumdur dedikde 
gıbbe’s-sual merkuman el-hacc Mustafa ve Mehmed ağa cevablarında arazi-i mahdude-i mez-
bure müteveffa ol mezbur es-seyyid Hasanın tasarrufunda olub ba’de vefatihi oğlu sagir-i mezbur 
es-seyyid Hüseyine intikal eyledikden sonra merkum es-seyyid Hüseyin hal-i sağarında fevt olub lâkin 
tarla-i mahdud-ı mezkur vakf-ı mersûm arazisinden olmayub belki hass-ı merkûm arazisinden ol-
mağla sagir-i merkum es-seyyid Hüseyinin bila-veled fevti vaktinde hass-ı merkum voyvodası gâib-i 
ani’l-meclis İsmail ağa nam kimesne mahlülden izin ve temessük verilmek ile zabt ederiz deyü vaz’-ı 
yed ve müdâhaleleri ikrar lâkin vech-i meşruh üzere Seydi Ahmed vakfı arazisinden olduğun her biri 
bi’l-külliye inkar eylediklerinde müddei-i mezbur eş-Şeyh Ahmed efendiden sıdk-ı makâlini müBegy-
ine Begine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı rical-i müslimînden fahrü’l-emsal imam Mehmed efendi 
ibn-i Ahmed ve Halil beşe ibn-i Turbali ve hocazâde Mehmed beşe nam kimesneler li-ecli’ş-şahade 
meclis-i şer’e hazırûn olub istişhâd olunduklarında fi’l-vâki işbu muayene olunub bir tarafdan imam 
Mehmed efendi tarlasına ve bir tarafdan merkum el-hacc Mustafa tarlasına ve bir tarafdan müd-
dei-i mezbur eş-şeyh Ahmed efendi tasarrufunda olan araziye ve taraf-ı râbi tarik-i âma müntehi 
olan otuz dönüm mikdarı arazi zikr-i mürûr eden Seydi Ahmed arazisinden olub kadîmü’l-eyyâmdan 
aşar-ı şer’iyyesi vakf-ı mezbur tarafından ahz olunagelmişdir bizler bu hususa bu vech üzere şahidler-
iz ve şahadet dahi ederiz deyü her birileri eda-i şahadet-i şer’iyye eylediklerinden sonra ba’de’t-
ta’dil ve tezkiye şahadetleri makbule olub mucebince el-hacc Mustafanın kasr-ı yedine ve merkum 
Mehmed ağanın aşar-ı hâsılaya müdahaleden men’ine hüküm ve tenbih-birle ma-vak’a bi’t-taleb 
ketb olundu
fi gurre-i Receb li-sene seba ve ışrin ve mieti ba’de’l-elf108

Şuhudü’l-hal
Umdetü’l-ulemâi’l-izam Mahmud efendi el-müftî
Fahrü’l-meşâyih eş-şeyh Numan efendi 
Fahrü’l-müderrisîn Ömer efendi ibn-i İbrahim
Halil efendi el-imam ibn-i el-hacc Süleyman
Mefharü’s-sadâti’l-kirâm Mehmed Çelebi ibn-i Halil ağa
İsmail efendi ibn-i Abdullah efendi 
El-hacc Mustafa efendi ibn-i Hüseyin efendi
Mehmed efendi el-imam ibn-i el-hacc Mahmud
Ahmed efendi el-hatib ibn-i el-hacc Ahmed 

108  3 Temmuz 1715



311

Hüseyin el-muhzır
ve gayruhum minhum
Ba-ferman-ı âli ve i’lâm hüccet defterhâne-i âmirede hıfz olunmak buyruldu fi 27 C sene 131109

Ilıca-i Saruhan kadısı Mevlana İbrahim zide fazluhu südde-i saâdete mektub gönderüb zaviye-i mez-
bûre harabe-müşrif olub asla eser-i binası kalmamağla zaviye-i mezbûre vakfı olan bin altı yüz akçe 
yazısı olub Saruhanoğlu zaviye-i mezbûre vakf etmekle üç çiftlik yer ile Süleyman Çelebi vakf-ı evlâd 
eyledugi beşyüz akçe yazusı olan bağ havlısında Hızır Fakih Çiftliği Kazancı Oğlu Mehmed ve Yavuz 
Oğlu Hüseyin nam kimesneler şart-ı vâkıfa mugayir olan vakfdan olmak zâimiyle hilaf-ı inhâ berât 
etdirüb mahsûl-i vakf ekl ü bel’ etdiklerini arz etmeğin evlâd munkarız ise iki bin yüz akçe mensuh 
kılıç tımar olmak üzere emr-i şerîf ile tashih olunmuşdur fi evahir-i Cemaziye’l-evvel sene 73110

Hurrire el-abd Cafer et-tevkiî

(EK 28)
Hu 
Akhisar kadısı Mevlana dergâh-ı muallâma mektub gönderüb karye-i mezburede kadîmden 
ulemâya meşrût olub bundan akdem kasaba-i mezburede asude olan kutbü’l-ârifin Şeyh Ahmed 
hal-ı hayatında zâviye-i merkumeye mutasarrıf ba’dehu adamları Şeyh Abdünnebi mutasarrıf 
ba’dehu sulbi oğlu Şeyh Mustafa yüz seneden mütecâviz mutasarrıflar iken hilâf-ı inhâ olub şart-ı 
vakıf tağyir olmağla merkum şeyh Ahmed-i Rumînin hâfidi kıdvetü’l-ulemâ Mevlana Şeyh Ahmed 
zide ilmihu kasaba-i mezburda müteveffâ şeyh Abdünnebi bina eylediği medresenin müderrislik 
şartıyla zâviye-i mezbure mahalli kema fi’l-evvel zâviyelik vechiyle vârid olan emr-i âli mucebince 
tashih olundu fi sene ba-hatt-ı tevkiî 

Seydi karyesinin tashihi mürûr-ı ezmine ile zayi olmak bulunduğundan lede’l-hace der kenar olmak 
içün tebyiz olunmuşdur sahh 

(EK 29)
Akhisar-ı Saruhan kazası tımarâtından havass tımarı hududu dahilinde birbirine muttasıl ma’lumü’l-
kıtaât tarlalar sekiz yüz yirmi iki tarihinde Hacı Alaaddin-zâde Muslihiddin namında ulemâdan bir zâtın 
ba-mülknâme-i hümâyûn uhdesinde bulunan araziden olub vefatından sonra evlâd-ı veresesi tara-
flarından ifraz ile âbadı âhere gecüb el-hâletü hâzihi mutasarrıfları ma’lumü’l-esâmi kesam-ı tağşirden 
muafiyet iddiasından oldukları ve arazi-i mezbure eğerce bekre münbit ve memduh olmayub kazâ-i 
mezbure şiddet-i kurbiyyetini ve öşürden muafiyeti ve evlâddan başka varise dahi tevarüs-i cihetleriyle 
indlerinde makbul ve muteber bulunmuş ve Tanzimât-ı Hayriyye hükmince arazi-i sâire misillü siyyan 
tutulması lazımeden görülmüş ise de mukarrernâme-i hümâyûna mebni dört yüz bu kadar seneden 
berü vülat ve mütesellimin ve mültezimin taraflarından müdahale olunmamış idüğinden ne vechle 
muamele olunmak lâzım geleceği mukaddemâ Mağnisa muhassılı tarafından ba-mazbata inhâ ve 
istizan olunmuş ve kuyuduna bi’l-müracaa Akhisar kazasında üç çiftlik yerin Mevlana-i müşarünileyhe 
ve ba’dehu dokuz yüz kırk dört tarihinde evlâdı taraflarına ba-mukarrernâme-i hümâyûn verilmiş ve 
çiftlikât-ı mezbureden bir çiftliğin nısfı müşarünileyhin evlâdı taraflarından müehhiren füruht olunarak 
âherin ber-vech-i mülkiyyet tasarrufuna geçmiş ve mukarrernâme-i hümâyûnda müşarünileyhin ka-
zâ-ı mezbur ve tevâbi’inde mutasarrıf olduğu bağlardan harac ve çiftliğinden öşür istenilmemek ve 
hilafına hareket edenler ındillah mazhar-ı mücazât olmak üzere bazı te’kidât-ı şedîde münderic bu-
lunmuş olduğundan müşarünileyhin mensubâtından kesan var ise uhdelerinde bulunan arazi ve tar-
lalardan öşr ve vergi taleb olunmaması ve müşarünileyhin mensubâtı uhdelerinde olmayub da âher 
kesan tasarruflarında bulunur ise icâbına göre öşür ve vergi alınması lâzım geleceğinden ba’dehu 
icâbına bakılmak üzere keyfiyyetin tahkiki ile iş’arı zımnında bundan akdem cânib-i nezâret-i mali-
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yyeden nazir olunan mektuba cevaben el-hâletü hâzihi muhassıl-ı mümâ-ileyh tarafından vârid olub 
meclis-i muhasebe-i maliyyeye havale olunan iki kıt’a mazbata ve defter mallarında husus-ı mezbur 
mahallinde meclisce lede’l-tahkik müşarünileyhin mensubâtından hiçbir kimesne kalmamış ve arazi-i 
mezkure üç yüz yirmi altı buçuk dönüm olub elden ele geçerek el-hâletü hâzihi defter-i mezburda 
muharrerü’l-esâmi kırk bir nefer rical ve nisvan üzerlerinde bulunmuş idüğinden icâbının icrası hususu 
inhâ ve iş’ar olunmağın ve meâl-i iş’ara göre ba-tezekkür ne vech ile karar verilür ve ne vech ile irade-i 
seniyye müteallik buyurulur ise ol-vechle tesviyesi iktiza edeceği vâridat muhasebesinden der kenar 
kılınmış olmağla bu suretde meâl-i inhâya nazaran müşarünileyhin mensubâtından hiçbir kimesne 
kalmayub arazi-i mezkure bir âhere tedavül ile el-yevm merkûmunun kendü tensikleri içün uhdel-
erinde bulunmuş olduğuna ve Tanzimât-ı Hayriyye usulünce bu makûle tensikât kıbelinden olan arazi 
ve emlak-i sâireden mahallinde muhassıl ve aza-i meclis marifetleriyle öşür ve vergi tahsil-i lâzımeden 
görülmüş idiğüne mebni arazi-i mezkureden lâzım gelen öşür ve vergi her ne mikdara baliğ olur ise 
muhassıl ve aza-i meclis-i mümaileyhüm marifetleriyle tahsil olunmak üzere cânib-i nezâret-i mali-
yeden muhassıl-ı mümaileyhe mektub naziri içün vâridat muhasebesine ba’de’l-kayd mektubî maliye 
odasına ilm ü haberinin tahriri ile tesviyesi meclis-i muhasebe-i maliyede bi’t-tezekkür cânib-i nezâret-i 
maliyeden ol babda kaleme alınan mazbata ba-takrir lede’l-arz sûret-i hale ve mevadd-ı kuyuda 
nazaran Hacı Alaaddin evlâdı ve Mehmed Çelebi nesilleri mutasarrıf olarak arazi-i mezkurenin şimdiki 
mutasarrıfları evlâddan olmadıkları ve arazi-i mirîye hükmüne girdiği anlaşılmış ve evlâddan olmayan 
eşhas-ı merkûmenin arazi-i mezkureyi tasarruf eylemeleri hilaf-ı kanun bulunmuş olduğundan zikr ol-
unan mahalle ber-muceb-i kanun taraf-ı mirîye âid olmak ve ol halde mahalli müşir ve kaymakamı 
tarafından resm-i tapu ile tâlibine tefviz olarak iktiza eden aşar resmi sâir arazi-i mirîye misillü ziraât ve 
hıraset edenlerden ahz ve tahsil kılınmak lâzım geleceğinden ol-vech ile tesviyesi meclis-i âlîde tezek-
kür ve tensib olunmuş ve irade-i seniyye-i hazret-i cihandarî dahi bu merkezde müteallik ve şerefsudûr 
buyurulmuş olmağla mucebince iktizasını tesviye ve icraya himmet buyurulmak bâbında sâdır olan 
ferman-ı âli mucebince iktizası lede’s-sual Akhisarda üç çiftlik yer selâtîn-i maziyye taraflarından ver-
ilen ahkâm-ı şerif mucebince Hacı Alaaddin evlâdı mülkiyyet üzere mutasarrıf iken dokuz yüz yetmiş 
dört tarihinde padişah-ı asr mukarrer dutub mukarrernâme-i hümâyûn ihsan buyurdukdan sonra Hacı 
Alaaddin evlâdı bir çiftliğin nısfını âhere füruht ederek el yevm Mehmed Çelebi nısf çiftliğe mutasarrıf 
olduğu merbut sûret-i Defter-i hakanîde muharrer idüğinden marü’z-zikr üç çiftlik yerden çiftliğin nısfı 
mülkiyyet üzere Mehmed Çelebi tarafından ve iki buçuk çiftliğin dahi Hacı Alaaddin evlâdı cânibin-
den mülkiyyet üzere mutasarrıfı tarafından tasarrufu defter-i hakanî ve kanun iktizasından ise de Hacı 
Alaaddin evlâdı mensubâtından kimesne kalmayarak üç çiftlik arazi el-hâletü hâzihi ecânibden kırk 
bir nefer rical ve nisvân yeddlerinde bulunduğu mazbata-i merbutada gösterilmiş ve fi nefsi’l-emr Hacı 
Alaaddin evlâdı ve Mehmed Çelebi nesilleri münkarız olduğu ve merkumûn ile mezbureler evlâddan 
olmadıkları halde üç çiftlik arazinin mülkiyyetini lağvıyla taraf-ı eşref-i hazret-i zıll-ullahiye âid ve usul-i 
sabıkına raci olarak arazi-i mirîye hükmüne girmiş ve arazi-i miriye taraf-ı eşref-i padişâhîden temlik 
olunub mülkname-i hümâyûn verildikden sonra mülkiyyet ve vakfıyyeti defterhâne-i âmirede olan 
kayıdları mahalli bâ-hatt-ı tevkiî tashih olunmak kanun bulunmuş olduğuna binaen zikr olunan üç çiftlik 
araziyi Hacı Alaaddin evlâd ve evlâdından ve Mehmed Çelebi neslinden olmayan kırk bir nefer rical 
ve nisvânın kıbeli’t-temlik ve tashih tasarrufları hilâf-ı kanun idüği divan-ı hümâyûndan ve ber-mantuk-ı 
irade-i seniyye arazi-i mezkure a’şar-ı resmîsi sâir arazi-i mirîye misillü ziraât ve hıraset edenlerden ahz ve 
tahsil olunmak şartıyla mahallinde bi’l-müzayede zuhûr eden tâliblerine ba-sened tapu bi’l-ifraz icab 
eden muaccelesiyle muaccele-i mezkure ber-muceb-i irade dellaliye ve harc aklâmı başkaca ahz 
ve tahsil birle bundan böyle tedhil kılınarak hulasât defterlerine başkaca sebt ve terkimine mübaderet 
olunmak üzere Aydın eyaleti müşiri âtufetlü Salih paşa hazretlerine hitâben tahrirât naziri içün mektubî 
maliye odasına ve arazi-i mezkurenin ber-muceb-i irade-i seniyye keyfiyet-i kaydları bâlâlarına şerh 
verilmek üzere defterhâne-i âmireye ve keyfiyet malum olmak içün evkaf muhasebesine ve divan-ı 
hümâyûn kalemine başka başka ilm ü haberlerinin tahrir ve itasıyla tesviyesi vâridât muhasebesinden 
derkenar olunarak mucebince ilm ü haberleri verilmek ferman-ı sâmi buyurulmağın mucebince kayd 
olunub diğer ilm ü haberleri verilmekle ber-minval-i muharrer keyfiyyet-i kaydları balalarına şerh ver-
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ilmek içün defterhâne-i âmire kalemine dahi işbu ilm ü haber verildi fi 5 R sene 1258111

Es-seyyid Mehmed Halid 
Defterhâne-i âmire kalemine

(EK 30) 
Hu
Zağonos paşa vakfı mahalline Akhisar kazâsına tâbi Frenklü karyesi sipahisiyle arazi niza’ına müteal-
lik hıfz olan ahbâr hüccetinin ilgası içün divan tarafından verilen ilm ü haber kâimesi mucebince 
hüccet-i mezkur mahall-i mezburdan der kenar olunub hıfz olunmuşdur fi 28 Z sene 134112

Sahh

(EK 31)
İlyas Tursun vakfıyla Akçalu ve Sarucalu karyesiyle arazi nizai zımnında taraf-ı şer›den verilen hüccet-i 
şer›iyye Akçalu ve Sarucalu karyesi mahalline ba-ferman-ı âlî hıfz olunmuşdur gaflet olunmaya fi 24 
L sene 175113 sahheyn

(EK 32)
İ›lâmı mucebince hüccet-i merkume defterhâneye kayd ve suret verilmek buyruldu
7 C sene 154114 sahh

Marûz-ı dâi-i devlet-i aliyyeleri budur ki
Sadır olan ferman-ı âlîlerine intisalen derûn-ı arzda mezkur olan hüccete nazar olundukda arazi-i 
evkâfda ve sâir arazide itibar-ı şöhret-i şâyiaya olmağla hüccet-i mezkurenin mazmunu şöhret-i şây-
iaya binaen taraf-ı vakfa hükm olunduğunu nâtık olub bu vechle hüccet-i mezkurenin mazmunu 
muvafık-ı şer’-i kavim ve ihticaca sâlih olduğu huzur-ı âlîlerine i’lâm olundu ferman men-lehü’l-emr 
hazretlerinindir fi 3 B sene 124115

(EK 33)
Evkafdır nahiyye-i Marmara der-livâ-i Saruhan karye-i Selendi tâbi’-i mezbur vakf-ı merhume ha-
tunü’l-muazzama vâlide-i merhum-ı Sultan Şehinşah tâbe serâhu neferen aded 223 

Karye-i Karaköy Kazancalu dahi derler Selendi toprağında temekkün etmişler reâyası vakf-ı mezbur-
dur neferan aded 21

Karye-i Seyis nam-ı diğer Seyis Başı vakf-ı merhum Sultan Şehinşah neferen aded 155 çiftlik aded 1

Karye-i Kaşıkcı tâbi-i mezbur vakf-ı merhume vâlide-i Sultan Şehinşah neferen aded 114 hâsıl maa 
kurâ-i mezburîn 

Çift 18 resm 594
Hınta 90 mudd öşr 21600
Yekun maa …* 65200 

An-evkaf
İcmaldir tımar der livâ-i Saruhan karye-i Süleymanlu tâbi’-i Marmara hâsıl 5300 yekûn maa …* 7300 
an-icmal

111 16 Mayıs 1842
112 9 Eylül 1722
113 18 Mayıs 1762
114 20 Ağustos 1741
115 6 Ağustos 1712
* Kelime yok
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Mufassaldır 
nâhiyye-i Marmara der-livâ-i Saruhan karye-i Süleymanlı neferen…
an-mufassal

Vech-i meşruh üzere mukayyeddir nâhiyye-i Marmara der-livâ-i Saruhan tımar-ı Mustafa an-tahvil-i 
Hacı Yusuf zeamet-i mezkure
Karye-i Süleymanlı tâbi-i m ve 5300 yekun maa …* 7300 hisse 5000 cem’an maa 12999

Der-i devlet mekine arz-ı bende-i kemine budur ki 
Nezaretimizde olub Mağnisada merhum ve mağfurün leh Sultan Murad han vâlidesi vâlide-i Şe-
hinşah câmi’-i şerif ve imâret-i âmire ve medrese-i münifeleri evkafı musakkafatı mülhakatından 
Marmara kazâsına tâbi olan kura ve mezariden ol tarafda Hüsam Beg vakfı demekle meşhurdur 
nahiyye-i mezkurede zikr olan araziden yine ol tarafda kura ve mezari’…* Mustafa demekle vakıf 
arazisi hin-i vakfiyyetten berü taraf-ı vakfdan zabt ve öşr ve resmi cânib-i vakıfdan alına gelüb bir 
tarik ile dahl icab etmez iken Saruhan sancağında Marmara nâhiyesinde Süleymanlı tımarına mu-
tasarrıf Mustafa nam kimesne hilaf-ı şer’ ve mugayir-i kanun-ı kadîm mutasarrıf olduğun tımarın ara-
zisindendir deyü müdahale eyledikde dava-i mezkur mahallinde şer’le görülüb ? verilmek bâbında 
emr-i şerif ısdar ve mucebince Anadolu valisi vezir-i mükerrem faziletlü hazretleri tarafından buyrul-
du ile mübaşir ve mahall-i nizaın üzerine varılub akd-i meclis-i şer’i olundukda zikr olunan arazi vakf-ı 
mezburun arazisinden olub hin-i vakfiyyetden taraf-ı vakfdan zabt olunub aşar ve rüsûmu cânib-i 
vakıfdan alınageldiğin cem’-i gafir-i mevsukü’l-hükm müslimîn ihbar ve şahadetleriyle arazi-i mez-
kurenin vakfiyyetine hükm birle Mağnisa nâibi Haremeyn-i muhteremeyn müfettişi vekili ve Marma-
ra nâibi kadıları imzaları ile mümza mahtum hüccet verilüb ve hüccet-i şer’iyyenin mutabık-ı şer’î 
olduğun musaddak haremeyn-i şerifeyn evkafı müfettişi efendi dâileri dahi imza edüb lâkin merkum 
Mustafa eşirradan olmağla yine muhall ve mütenebbih olmayub mugayir-i hüccet-i şer’iyye ve 
hilaf-ı şer’ ve mugayir-ı kadîm müdahale olmayub vakf-ı şerife gadr etmekle mercudur ki hüccet-i 
şer’iyyenin ihticaca sâlih olduğunu Haremeyn-i şerifeyn müfettişi efendi i’lâm ve mucebince hüc-
cet-i mezbur defterhâneye kayd olunmak içün kulları yedine suret ita ve suret mucebince mezbur 
Mustafanın bi-vech-i şer’i muarazası men’ ve def’ buyurulmak ricasına der-i devlet medarı arz olun-
du bâki emr ü ferman men lehü’l-emrindir

El-hakîr Mehmed

Haremeyn müfettişi efendi zikr olan hüccet-i şeriyyeye nazar ve ihticaca sâlih ise i’lâm eyleyesüz 
deyu buyruldu

Sahh

(EK 34)
El-emru hasbema hurrire fihi nemekahü’l-fakîr aleyhi sübhanehu ve teâlâ Mustafa el-müvellâ hilafe 
bi-kazâ-i Marmara afa anhu

Ya’melu bi-mazmûniha ve yekatiü’n-niza biha el-fakîr aleyhi sübhanehu Süleyman el-müfti be-ka-
saba-i Urla afa anhu

Sebt-i mazmûniha ba-karar el-mütevelli ile’l-câmi’-i Sultan Murad han zubdeti’l-fakîr aleyhi teâlâ 
Ebu Bekir el-müvella hilafe be-kasaba-i Urla afa anhu 

Sebeb-i tahrir-i kitab-ı şer’i budur ki
Husus-ı atiyyü’l-Beganı mahallinde şer’le görülmesi içün mahall-i mezbura varulub akd-i meclis olun-

* Kelime yok
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dukdan sonra iftiharü’l-sulehâi’l-sâlikin bâisü’l-kitab Şeyh Mustafa efendi takrir-i kelam edüb ile otuz 
seneden mütecaviz mutasarrıf olduğum zâviyenin hududu mezbur Ahmed ağa Hüsam Beg vakfı 
arazisinden olmak zâimiyle benim zâviyemin hudud ve sınırunu tecavüz edüb zâviyem arazisine 
vaz’-ı yed eder sual olunub takrir ve tahrir ve tecavüz eylediği araziden kasr-ı yedine tenbih olunması 
matlubumdur dedikde gıbbe’s-sual mezbur Ahmed ağa cevabında müddei-i mezbur eş-şeyh Mus-
tafa efendinin berât-ı şerif ile mutasarrıf olduğu Palas Dede zâviyesinin mümtaz ve muayyen hudud 
ve sınırınu olduğunu inkar edecek müddei-i mezbur eş-Şeyh Mustafa efendiden davasına mutabık 
Begyine taleb olundukda udûl-i müslimînden olub müsinn-i ihtiyar olan karye-i Kenas sakinlerinden 
es-seyyid Mustafa Çelebi ibn-i es-seyyid İbrahim ve el-hacc Osman ibn-i Ali beşe nam kimesneler 
li ecli’ş-şahade makam-ı kazaya hazırân olub eserü’l-iştihad fi’l-vâki müddei-i mezbur eş-şeyh Mus-
tafa efendinin mutasarrıf olduğu Palas Dede zâviyesinin hudud ve sınırı mümtaz ve muayyen olub 
işbu sınır Kara azmağın Midilli Köprüsü kurbünde ding azmağına mülaki olduğu yerden Azmakca 
yukarusu ormanına mülaki yere andan ceviz ağacı kurbünde Yarık Taş dedikleri sınır taşına andan 
Hamza Ali tarlası sınırından Eski Yolca Dikli Taşa andan cebel zeylinde Küçük Derede nihayet bulub 
hudud-ı mezkur ile mahdud olub ve münazaatün fiha olan arazi ve bu hudud ve sınur müddei-i 
mezbur eş-şeyh Mustafa efendinin mutasarrıf olduğu Palas Dede zâviyesi arazisindendir ve hudud 
dahi budur biz bu hususa bu vech üzere şahidleriz şahadet dahi ederiz deyu her biri edâ-i şahadet-i 
şer’iyye etdiklerinde bade’t-tadil ve tezkiye şahadetleri makbul olmağın mucibiyle münazaâtün fi 
ha olan araziden mezbur Ahmed ağanın kasr-ı yedine tenbih birle ma vaka ketb olundu tahriren 
fi’l-yevmi’s-sâni min-şehr-i Muharremi’l-haram sene selase ve mie ve elf116 

Şuhudü’l-hal
Fahrü’l-akrân Kiliseli Mustafa Ağa
Damgacı Mustafa ağa
Es-seyyid İvaz Çelebi ibn-i es-seyyid Ali
Kasab el-hacc Mustafa
Veli bin Arslan 
Ahmed efendi ibn-i Mustafa
Balı ibn-i Ahmed
Mehmed bin Ali
Ali bin Hasan
Halil bin Hüseyin
Arzurumlu Mustafa beg
Emin Mehmed Çelebi ve gayruhum mine’l-hazirîn

(EK 35)
Hu 
Saruhan sancağından Mendehorya kazası ahalileri eben an ceddin ba-izn-i sâhib-i arz taht-ı tasar-
ruflarında olub beher sene ziraât ve hıraseti öşr ve resmin edâ edegeldikleri müteveffa el-hacc 
Hasan Paşanın Akşehirde vâki imâreti vakfı karyelerinden Adala kazasına tâbi Killik Ova mezraası to-
prağında olan tarlalarını Aydın sancağında İnegöl kazasında vâki Foçalar Çiftliği mutasarrıfı Alaşehir 
ayanı mütegallibeden el-hacc Mehmed Ağa nam kimesne çiftliği arazisinden olmağla fuzûli zabt 
murad etduğinin ahali-i mezbur Deraliyyeye istida’ etdiklerinde vâkıfa mutabık olduğu defterhâne-i 
âmireden ihrac olunan defter-i vakf-ı merkumdan dahi zahir olmağla mucebince ayan-ı merkum 
el-hacc Mehmedin fuzûli müdahalesi vâki ise men’ olunmak bâbında şeref-yade-i sâdır olan fer-
man-ı âlişân Adala kazası mahkemesine vusûlünde imtisalen leh sicill mahfuz bade’l-kayd mazmun-ı 
münifi ayan-ı merkum ifade ve tefhim olundukda adem-i itaât birle ızhar-ı huşunet ve tekrar-ı zabtda 
mübaderet etmekle binaenaleyh arazi-i mezkurenin üzerine varulub akd-i meclis-i şer’-î kavim olun-
dukda ahali-i kazâ-i Mendehoryalı Hasan efendi ibn-i Ali el-hacc Ahmed bin Ali Koca Abdullah ağa 
Halil oğlu Hüseyin körpe Mustafa Hamza Veli bin Abdullah el-hacc Mehmed bin Mustafa kethüda 

116  Ekim 1691
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Molla Süleyman Hacı Mustafa efendi Köse Sarı Halil Suhte Beşe oğlu Mehmed ve sâirleri ba- meclis-i 
makud-ı mezkure ayan-ı merkumun vekil-i şer’îsi el-hacc Mehmed mahzarında sabıkü’z-zikr-i Ada-
la kazasında eben an ceddin ba-izn-i sâhib-i arz beher sene ziraât ve hıraset edüb öşür ve resmi 
veregeldiğimiz işbu bir tarafdan Yağlu Taş ve bir tarafdan Killik Karaağacı ve bir tarafdan Alaşehir 
nehri ile mahdud arazi müteveffa-i müşarünileyhin Akşehirde vâki imâreti evkâfı karyeleri arazisin-
den vakıf arazidir ve bu dava etdiklerinde vekil-i mezbur cevabında bi-külliye inkar etmekle husus-ı 
merkûm vukûf-ı tammı olan müsin ve ihtiyar bi-garaz Müslimînden İbrahim Çelebizâde Abdullah 
ağa ve Hüseyin beşe oğlu Hüseyin ve Veli Hasan oğlu İbrahim oğlu Hasan imam oğlu Koca İbrahim 
Yusuf oğlu Hüseyin Receb beşe Koca Hamza ve sâir cemm-i gafir ve cem’-i kesir malûmü’l-esâmi 
şahıs kimesneler işbu bir tarafdan Yağlu Taş ve bir Taş Killik Kara Ağacı ve bir tarafdan Alaşehir nehri 
ile mahdud eben an ceddin mezburun ba-izn-i arz be her sene arazi hüccet-i şer’iyye baş mu-
haseBege ba’de’l-kayd mucebince amel olunmak bâbında es-seyyid Ahmed efendi işbu sene-i 
mübareke Rebiü’l-evvelinin yirmi beşinci günü tarihiyle muvarrah i’lâm etmeğin ve ber-vech-mücid 
emr ü mezkurun kaydı dahi divan-ı hümâyûndan ba’de’l-ihrâc baş muhaseBege dahi sual olun-
dukda bu makule ilâ ani’l-ağraz Müslimîn muvacehelerinde huzur-ı şer’de kat-ı niza ve fasl-ı davasın 
muhtevi verilen hüccet-i şe’riyye şer-i şerife muvafık ve ihticaca salahiyeti bade’l-i’lâm mahalline 
kayd-ı mesbukdur ancak müteveffâ el-hacc Hasan Paşa Akşehirde vaki imareti karyelerinin Adala 
kazasına tabi Killik Ova mezraası toprağında olan tarlalarından arazisi başka ve Aydın sancağın-
da İnegöl kazasında Foçalar çiftliği arazisi başka olduğundan mefhumundan verilen emr-i aliye 
münderic defter emini efendinin ilamından müsteban olduğu derkenar olundukda Baş muhaseb-
eye kayd ve defterhâneye ilm ü haberi ve i’lâm-ı hal emri tahrir ferman olmağın mucebince kayd 
olunub hüccet-i şer’iyye ve i’lâm-ı mezkur bi aynihi kayd olunub i’lâm-ı hali mutazammın emri tahrir 
olmağla defterhaneye dahi işbu ilm ü haber kâimesi verildi fi 8 CA sene 1192117

(EK 36)
Ya’lemu nazarı nemekahü’l-fakîr aleyhi azze şanehu es-seyyid Mehmed el-kadı bi-asker-i Anadolu 
afa anhu

Ma-fihi hasbema hurrire fihi nemekahü’l-fakir aleyhi sübhanehu ve teâlâ Feyzullah el-kadı bi-medi-
ne-i İzmir el-mahmiyye gafere lehu

Ya’lemu bima fihi nazarü’l-abdü’l-fakîr aleyhi sübhanehu ve teâlâ Ebu İshak İsmail el-kadı bi-asker-i 
Rumeli afa anhu

Sebeb-i tahrir kitab budur ki
Mahrusa-i Mağnisada vâki merhum ve mağfurün leh Sultan Murad han aleyhi’r-rahmete ve’l-gufran 
evkâfına berât-ı şerif-i âli-şân ile hâlâ mütevelli olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Yusuf ağa ibn-i 
Abdurrahman bin Abdülmennan tarafından mültezimi olub bî-vech üzere da’vaya vekil-i müsec-
cili el-hacc Mahmud ağa ibn-i Ahmed nam kimesne meclis-i şer’-i Ahmedî ve mahfil-i din-i münif-i 
Muhammedîde medine-i İzmir muzafâtından Burunabad nâhiyyesinde vâki Orta Döşek demekle 
ma’ruf Gögdelen hassı tımarına ber-vech-i malikane mutasarrıf olan es-seyyid Abdülkadir ağa 
hazır olduğu halde mezbur es-seyyid Abdülkadir ağanın yedinde olan malikâne beratı mucebince 
mutasarrıf olduğu arazisi hass karyelerinden nâhiyye-i mezbureye tâbi Yamanlar ve Manastır nam 
karyeler ahalilerinden Gülmen oğlu el-hacc Mustafa ve Veled Mustafa ve Gök Bekir ve Hüseyin ve 
Mahmud ve Hoca ve Kara Ahmed ve Hatib oğlu ve Ömer ve Veled-i Ali ve İmam ve karındaşları 
ve Monla Ali ve Hasan ve Yusuf ve Yörük Mehmed ve el-hac Mehmed ve el-Hacc Mustafa ve diğer 
el-hac Mustafa ve sâirleri mahzarlarında bi’l-vekale üzerlerine dava ve takrir-i kelam edüb ahali-i 
mezburun salifü’z-zikr Yamanlar ve Manastır karyelerinin işbu yedimde olan mühürlü sûret-i defter-i 
hakanîde mukayyed raiyyet ve raiyyet oğullarından oldukları meşhur ve tevatür olmağla bu ana 
değin karye-i mezburun raiyyet oğullarından olduklarını ikrar ve itiraf ve üzerlerine edâsı lâzım gelen 

117  4 Haziran 1778
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rüsûm-ı raiyyet ve bennak ve resm-i mücerredlerin vakf-ı mezbur mütevellisi vekillerine edâ ede-
gelmişler iken hâlâ taleb eylediğimde edâdan imtina ederler sual olunub resm-i raiyyet ve bennak 
ve resm-i mücerredlerin bana teslimi mezburuna tenbih olunmak muradımdır dedikde gıbbe’s-sual 
mezburun cevablarında fi’l-hakika sâlifü’z-zikr Yamanlar ve Manastır karyelerinde sakin oldukların 
ikrar lâkin hâsıl-ı mezkur-ı Yamanlar ve Manastır olub kadîmü’l-eyyâmdan bu ana gelince üzerler-
imize edâsı lâzım gelen rüsûm-ı raiyyet ve bennak resm-i mücerredlerimizi hass-ı mezkur zabitlerine 
edâ edegelmişizdir deyü vakf-ı mezkurun defterlü raiyyet ve raiyyeti oğlanları olmak üzere rüsum-ı 
raiyyet ve bennak ve resm-i mücerredlerin beher sene vakf-ı mezbur tarafından mütevelli vekillerin 
eda edegeldiklerin her biri bi’l-külliye inkar edecek vekil-i mezbur el-hac Mahmud ağadan reaya-i 
mezkurun yedinde olan sûret-i defterde mukayyed raiyyet ve raiyyet oğlanlarından oldukları müte-
vatir olmağla bu ana gelince karye-i mezburun raiyyet ve raiyyeti oğullarından ikrar ve itiraf ve 
rüsûm-ı raiyyet ve bennak ve resm-i mücerredlerin vakf-ı mezkur tarafına edâ edegeldiklerine 
Begyine taleb olundukda udûl-i ahrar-ı rical-i müslimînden es-seyyid Hüseyin efendi ibn-i es-seyyid 
Mehmed ve Ömer bin el-hac Osman ve el-hac Mehmed ibn-i Ahmed ve Halil bin Abdullah ve 
es-seyyid Hasan bin Osman ve Mustafa halife ibn-i Ahmed ve Ahmed halife ibn-i Halil ve Osman 
bin Musa ve Mustafa bin İsmail ve Ahmed beşe ibn-i Osman ve el-hac Veli bin Hızır ve Habib bin 
Hızır ve el-hacc Mustafa ve el-hac Hüseyin ve Ali beşe ve Mustafa beşe ibn-i Bayram ve Ahmed bin 
Şükür ve Monla Ahmed ve Mehmed ve diğer Mehmed bin Abdullah ve el-hacc Ahmed ve el-hacc 
Ali nam kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’de hazırun olun eserü’l-istişhad fi’l-vâki işbu reaya-i 
mezburun el-hac Mustafa ve veled-i Mustafa ve Gök Bekir ve Hüseyin ve Mahmud ve Kara Ahmed 
ve Hatiboğlu ve Ömer ve oğlu ve İmamve karındaşları ve Monla Ali ve Hasan ve Yusuf ve Yörük 
Mehmed ve el-hacc Mehmed ve el-hac Mustafa karye-i mezburede mukayyed vakf-ı mezburun 
raiyyet ve raiyyeti oğullarından oldukları meşhur ve mütevatir olub ve resm-i raiyyet ve bennak ve 
resm-i mücerredlerin ve yine karye-i mezburede mukayyed Sultan Murad han evkâfı reayası oğul-
larıdır deyü vakf-ı mezbur mütevellisi tarafından vekillerine edâ edegelmişlerdir biz bu hususa bu 
vech üzere şahidleriz şahadet dahi ederiz deyu her biri muvacehelerinde edâ-i şahadet-i şer’iyye 
eyledik yine ba’de’t-ta’dil ve’t-tezkiye şahadetleri hayyiz-i kabulde mürafaa olmağın bu haseble 
ba’de’t-tenbih maa-hâze’l-vak’a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fi-yevmi’s-samin ve’l-ışrin min-şehr-i 
Rebiülevvel li-sene erba’ ve ışrin ve mie ve elf118

Şuhudü’l-hal

Umdetü’l-ulemâi’l-izâm faziletli müfti Mehmed efendi 

Kıdvetü’l-emâcid el-hacc Mustafa 

Fahrü’l-emsal Şeyhî Mehmed ağa

Fahrü’l-müderrisîn Mağnisalı Mustafa efendi

Fahrü’l-akrân Nazik-zâde es-Seyyid Mehmed ağa

Ahmed Çelebi bin Mehmed Halil Çelebi bin Abdürrezzak

Hüseyin Çelebi bin el-hacc Mehmed

Hamza bin Selim ve gayruhu

(EK 37)
Mucebince defterhânede hıfz ve suret verilmek buyruldu gurre-i CA sene 124119 sahh

118  5 Mayıs 1712
119  Aralık 1824
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İNDEKS
VAKIFLAR İNDEKSİ120

120	 Rakamlar,	orijinal	metindeki	varak	numaralarıdır.

KISALTMALAR: 

M : Manisa
T : Tarhaniyat (Menemen)
G : Güzelhisar 
A : Akhisar
GÖ : Gördük
GÖR : Gördüs
D	 :	Demirci
K	 :	Kayacık
MA : Marmara 
AD	 :	Adala	
I	 :	Ilıca
N	 :	Nif
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-A-
A’mâ	Hüseyin	vakfı	(A)	55A

A’mâca	Hüseyin	vakfı	(A)	54B

Abacızâde	vakfı	(A)	52B

Abdal	bin	Musa	vakfı	(MA)	70A

Abdal	Ebri	Zâviyesi	vakfı	(I)	117B

Abdal	Hasan	vakfı	(A)	51A

Abdi	bin	Camus	vakfı	(M)	5B

Abdi	bin	Uzun	Ali	vakfı	(A)	51B

Abdi	Kassam	vakfı	(M)	7B	

Abdi	kızı	vakfı	(T)	40B	

Abdi	Mescidi	Evkâfı	(AD)	102A

Abdi	vakfı	(M)	1B,	5B

Abdi	vakfı	(T)	41A

Abdullah	Arab	vakfı	(A)	55B

Abdullah	Fakih	vakfı	(A)	54B,	55A

Abdullah	kızı	vakfı	(A)	60B

Abdullah	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Abdurrahman	bin	Gülüzâde	vakfı	(M)	5B

Acem	Efendi	vakfı	(A)	50A,	60A,	61A

Acem	Kadı	vakfı	(A)	52B,	53A

Acem	Kulu	Yusuf	vakfı	(A)	53A

Adacı	Ahmed	vakfı	(AD)	105A

Adil	Şeyh	vakfı	(T)	45A

Aferini	Kasım	vakfı	(D)	86A

Ahad	vakfı	(T)	34B

Ahi	Ahmed	Zâviyesi	vakfı	(T)	42A

Ahi	Ali	Zâviyesi	vakfı	(N)	123A

Ahi	Bahşı	vakfı	(D)	95A

Ahi	Keskin	Zâviyesi	vakfı	(N)	123A

Ahi	Mustafa	kayını	vakfı	(A)	55A

Ahi	Mustafa	vakfı	(A)	50B,	54B,	55A

Ahi	Sevindik	Zâviyesi	vakfı	(AD)	115A

Ahi	Sevle	Zâviyesi	vakfı	(N)	122B

Ahirzaman	vakfı	(A)	58B

Ahmed	bin	Ali	vakfı	(T)	46A

Ahmed	bin	Hacı	Bedir	vakfı	(A)	57A

Ahmed	bin	Hacı	Yusuf	vakfı	(MA)	70B

Ahmed	bin	Hüseyin	vakfı	(A)	57A

Ahmed	bin	Yağcı	vakfı	(T)	35A

Ahmed	Çelebi	ibn-i	Palamud	Mektebi	vakfı	(M)	1B

Ahmed	Çelebi	vakfı	(M)	8A

Ahmed	Çelebi	veled-i	Seydi	Hoca	vakfı	(M)	7A

Ahmed	Derzi	vakfı	(AD)	101B

Ahmed	Fakih	vakfı	(AD)	101B

Ahmed	Hoca	vakfı	(N)	121A

Ahmed	Paşa	Mahallesi	avarız	evkâfı	(A)	50A

Ahmed	Paşa	vakfı	(M)	19A

Ahmed	Renkger	vakfı	(A)	55B

Ahmed	vakfı	(A)	56A,	57A,	58B,	59B,

Ahmed	vakfı	(N)	120A,	120B,	121A

Ahmed	vakfı	(T)	36A,	37A,	42A

Ahmed	veled-i	Şaban	Hoca	vakfı	(T)	46B

Aişe	hatun	vakfı	(A)	54A

Aişe	bint-i	Mehmed	vakfı	(A)	56B

Aişe	hatun	bint-i	Hacı	Mehmed	vakfı	(A)	54B

Aişe	hatun	bint-i	Makramacı	vakfı	(A)	60A

Aişe	hatun	bint-i	Nasuhçu	İsa	vakfı	(A)	55A

Aişe	hatun	vakfı	(A)	50B,	51A,	52B,	53A,	53B,	55B,	
56A,	56B,	57A,	58A,	58B,	59B,	60B,

Aişe	hatun	vakfı	(AD)	100B

Aişe	hatun	vakfı	(D)	87B

Aişe	hatun	vakfı	(M)	6B

Aişe	hatun	vakfı	(MA)	77A

Aişe	hatun	vakfı	(N)	121A

Aişe	hatun	vakfı	(T)	30A,	31A,	33B,	36B,	37A,	
37B,38B,	39A,	40A,	40B,	41B,	42A,	46A,

Akçagül	vakfı	(A)	58B

Akçeli	Yunusu	vakfı	(T)	30A

Ala	Şirmerd	vakfı	(A)	60B

Alaaddin	bin	Turası	vakfı	(T)	41A

Alaaddin	Efendi	ibn-i	İbrahim	(GÖ)	68A

Alaca	Mescid	Mahalle	evkâfı	(A)	60B

Alagöz	vakfı	(A)	51B,	52A,	60B,	61A,

Alaşirmerd	vakfı	(A)	60B
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Alembeg	hatunu	vakfı	(M)	7B	

Ali	Çelebi	vakfı	(T)	30A

Ali	Bakkaloğlu	Ahmed	vakfı	(T)	46B

Ali	Beg	imâret	ve	Camii	evkâfı	(M)	14	A

Ali	Beg	İmâreti	vakfı	(AD)	109B

Ali	Beg	Saruhanî	vakfı	(T)	42B	

Ali	Beg	vakfı	(I)	118A

Ali	Beg	vakfı	(T)	30A

Ali	bin	Abdullah	vakfı	(N)	121A

Ali	bin	Abdullah	vakfı	(T)	32B

Ali	bin	Demirci	vakfı	(D)	86A

Ali	bin	Hacı	Turud	vakfı	(T)	38B	

Ali	bin	Kullu	vakfı	(A)	59B

Ali	bin	Mustafa	vakfı	(AD)	105A

Ali	bin	Tur	Ali	vakfı	(T)	47A

Ali	Çelebi	bin	Hacı	Bustan	vakfı	(T)	33A

Ali	Çelebi	bin	Hacı	Bustan	vakfı	(T)	34B

Ali	Çelebi	vakfı	(T)	30A,	31A,	33B,	34A,	34B,	41B,

Ali	Çelebi	vâlidesi	vakfı	(T)	34B

Ali	Fakih	vakfı	(N)	120A

Ali	Fakih	Vakfı	Bb

Ali	Fakih	veled-i	Bustan	(MA)	70B

Ali	hatunu	vakfı	(T)	40A

Ali	Karbanî	vakfı	(M)	6B

Ali	Paşa	evkâfı	(AD)	102A,	(AD)	102B,	(AD)	103A,	
(AD)	103B

Ali	Reis	vakfı	(T)	46A

Ali	vakfı	(A)	35B,	47A,	50A,	53A,	56A,	57B,	58B,	

Ali	veled-i	Ayinadar	vakfı	(A)	54B

Ali	veled-i	Bağcı	Ahmed	vakfı	(AD)	101B

Ali	veled-i	İlyas	vakfı	(MA)	70A

Ali	veled-i	Kıncı	vakfı	(MA)	70B

Ali	veled-i	Malcı	vakfı	(A)	56B

Ali	veled-i	Mehmed	vakfı	(A)	56A

Ali	veled-i	Resul	vakfı	(A)	57B

Ali	veled-i	Umur	vakfı	(T)	46B

Alice	Aziz	vakfı	(AD)	113B

Arab	Hasan	vakfı	(N)	121A

Arab	Hoca	vakfı	(T)	31B

Arab	Mustafa	kızı	(T)	46A

Arab	Süleyman	vakfı	(N)	121B

Arabacı	Memi	vakfı	(M)	2B

Araşış	Mahmud	vakfı	(T)	37A

Armağan	Terzi	hatunu	vakfı	(A)	58B

Armağan	vakfı	(M)	5A

Arslan	bin	Armağan	vakfı	(M)	27A

Asıl	Begi	vakfı	(T)	46B

Asıl	hatun	vakfı	(D)	85B

Aşık	Yunus	vakfı	(A)	58B

Atiye	vakfı	(T)	35B

Attar	Ece	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	5B	

Attar	Ece	vakfı	(M)	5B

Attar	Halil	vakfı	(A)	51B,	52A

Attar	Sinan	vakfı	(A)	50A

Avarız	vakfı	(M)	1A

Ayakali	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(G)	47B

Ayas	vakfı	(A)	53B

Ayas	veled-i	Abdullah	vakfı	(A)	49B

Ayn	Ali	Baba	Mescidi	vakfı	(M)	4B

Ayn	Ali	Baba	Sultan	Zâviyesi	evkâfı	(M)	10A

Ayşe	Hatun	dükkânı	vakfı	Bb

Aytemür	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(N)	120B	

Azize	bint-i	Hacı	Süleyman	vakfı	(A)	50A

Azize	hatun	vakfı	(M)	1B

-B-
Baba	Ali	Zâviyesi	vakfı	(M)	24B

Baba	Kara	vâlidesi	vakfı	(M)	9B

Baba	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(D)	88A

Babacani	vakfı	(T)	36A

Babuşcu	Veli	oğlu	vakfı	(M)	3A

Bağcı	Dede	vakfı	(A)	60B

Bağcı	veli	vakfı	(A)	60B

Bağırganlu	Hüseyin	vakfı	(MA)	70A
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Bahadır	bin	Abdullah	vakfı	(A)	60B

Bahir	hatunu	vakfı	(A)	51B

Bahşayış	vakfı	(N)	120A

Bahşı	Çelebi	ibn-i	Hacı	İlyas	vakfı	(M)	9A

Bahşı	veled-i	Âhir	zaman	vakfı	(A)	60A

Balaban	kuyusu	vakfı	(A)	57A

Balaban	Mescidi	Mahalle	evkâfı	(T)	41A

Balaban	Paşa	Camii	vakfı	(G)	47B

Balaban	vakfı	(A)	58B

Balaban	vakfı	(T)	30A,	41A

Balabanlu	hatun	vakfı	(T)	34A

Balı	bin	Ali	Fakih	vakfı	(D)	86A

Balı	bin	Hasan	vakfı	(A)	50A

Balı	Dede	ibn-i	Şucağ	vakfı	(GÖ)	67B

Balı	Koyuneri	vakfı	(A)	58A

Balı	vakfı	(A)	57A

Balı	vakfı	(T)	42A

Balı	veled-i	Çomaklu	vakfı	(A)	49B

Balı	veled-i	Müezzin	vakfı	(M)	6B

Bani	Beg	vakfı	(T)	37A

Basali	Huri	vakfı	(A)	55A

Başeri	vakfı	(M)	2B	

Başlamış	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(N)	121A

Bayezid	vakfı	(T)	30A,	38B,	41B,	42A

Bayezid-i	Hüdâvendigar	vakfı	(T)	43B

Bayram	bin	Yusuf	vakfı	(A)	60B

Bazar	Mescidi	evkâfı	(D)	87A

Bazarbaşı	dükkân	vakfı	Bb

Bazarbaşı	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	37A

Bazarlu	veled-i	Okçu	Hamza	vakfı	(MA)	77A

Bazergân	Mehmed	vakfı	(A)	55A

Bazergân	Muhammedî	vakfı	(A)	54B

Bediroğlu	vakfı	(T)	29B

Behiye	hatun	vakfı	(A)	53B

Bektaş	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	36A

Bektaş	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(M)	2A

Bektaş	vakfı	(A)	60B

Benli	Hacı	bin	Nasuh	vakfı	(A)	49B	

Bergamalı	Hamza	vakfı	(M)	9A

Bevvab	Göle	vakfı	(M)	6A

Beg	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Begce	Beg	veled-i	Saruhan	vakfı	(GÖR)	82B

Begza	hatun	vakfı	(A)	60B

Bıçakçı	Hızır	vakfı	(A)	55B

Boğdanzâde	vakfı	(A)	51B

Bostan	kuyusu	vakfı	(T)	33A

Boyacı	Hüseyin	vakfı	(T)	36A

Boyacı	Türk	Ali	vakfı	(A)	56A

Bölücek	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(M)	3A

Börekçi	Mustafa	vakfı	(A)	54B

Bula	Paşa	bint-i	Abdülkerim	vakfı	(A)	52B,	53B

Bulgarzâde	vakfı	(T)	31A

Buna	Hüsam	vakfı	(A)	50B

Burak	hatunu	vakfı	(A)	51B

Burak	Zâviyesi	vakfı	(M)	7A

Burukoğlu	vakfı	(A)	55B

Bustan	bin	Hamza	vakfı	(N)	121B

Bustan	bin	Kulfal	vakfı	(M)	7B

Bustan	bin	Yunus	vakfı	(A)	59B

Bustan	kethüda	vakfı	(T)	47A

Bustan	kızı	vakfı	(T)	40A

Bustan	vakfı	(N)	121B

Bustan	vakfı	(T)	41B

Bülbül	hatun	vakfı	(A)	56A

Bülbül	hatun	vakfı	(M)	7B	

Büyük	Ahmed	vakfı	(A)	56B

-C-
Cafer	Beg	vakfı	(N)	120A

Cafer	bin	Abdullah	vakfı	(A)	58A

Cafer	Çelebi	ibn-i	Taczâde	vakfı	(AD)	114A

Cafer	Dede	vakfı	(A)	54A

Cafer	vakfı	(T)	39B

Cami-i	Kebir	Mahallesi	Avarız	evkâfı	(T)	31B
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Camii-i	Cedid	Evkâfı	(D)	86A

Can	Balı	vakfı	(A)	56A

Can	Paşa	vakfı	(MA)	70A

Canı	hatun	vakfı	(T)	46A

Canızade	hatunu	vakfı	(T)	31A

Canı	hatun	vakfı	(T)	46B

Cansuz	hatun	vakfı	(A)	52B

Canzâde	vakfı	(T)	46A

Cebelü	Ali	vakfı	(A)	50A

Cemile	bint-i	İsa	vakfı	(A)	50A

Cemile	bint-i	Kaplan	vakfı	(A)	50A

Cemile	hatun	bint-i	Kulfal	vakfı	(A)	50B	

Cemile	hatun	vakfı	(A)	50A,	50B,	52B,	54A,	56B,	
59B,	60B

Cemile	hatun	vakfı	(MA)	77A

Cemile	hatun	vakfı	(N)	120B	

Cemile	hatun	vakfı	(T)	30A,	31A,	47A

Cemile	vakfı	(A)	59B

Cennet	hatun	vakfı	(N)	119B,	120A

Cennet	hatun	vakfı	(T)	35B

Cevher	hatun	bint-i	Nasuh	vakfı	(A)	55A

Cevher	hatun	vakfı	(A)	51B,	52B

Cicim	hatun	vakfı	(A)	56B

Cihan	hatun	bint-i	Hacı	vakfı	(A)	50B

Cinci	Mahmud	vakfı	(T)	46B

Cinci	Yusuf	vakfı	(T)	46B

Cüllah	bin	Hasan	vakfı	(A)	52A

Cüllah	Durmuş	vakfı	(D)	86A

Cüllah	Mustafa	vakfı	(A)	57A

Cüllah	Mustafa	vakfı	(N)	120B

Cürümcü	Musa	vakfı	(A)	60B

-Ç-
Çakal	Hızır	vakfı	(A)	53B

Çakır	Beg	evkâfı	(M)	25A

Çakır	hatunu	vakfı	(A)	52B

Çakır	Hoca	vakfı	(T)	46A

Çakır	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Çalapverdi	vakfı	(T)	36B

Çalapvermiş	Osman	vakfı	(A)	51B

Çapraz-ı	Kebir	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	3A

Çapraz-ı	Sagir	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	3A

Çaruk	Yakub	Çiftliği	vakfı	(T)	44B

Çaşnigir	Ferhad	Beg	vakfı	(M)	2B

Çavuş	kuyusu	vakfı	(T)	32B

Çıkrıkçı	Maden	vakfı	(A)	56A	

Çıkrıkçı	Musa	vakfı	(A)	50B

Çınarlı	kuyu	vakfı	(A)	58B

Çiçek	bacı	vakfı	(T)	31A

-D-
Danişmend	Hasan	vakfı	(A)	60B,	61A

Danişmend	Halil	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	Bb

Dâvud	Fakih	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	1B

Dâvud	vakfı	(M)	7A

Dâvud	vakfı	(N)	121A

Debbağ	Ali	vakfı	(T)	34A

Debbağ	Derebolu	vakfı	(A)	49B

Debbağ	Halil	vakfı	(T)	41B

Debbağ	Mehmed	vakfı	(N)	120A

Debbağ	Sevindi	vakfı	(A)	51B

Debbağlar	Mahalle	Camii	evkâfı	(A)	51A	

Debbağlar	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(M)	6A

Debbağoğlu	vakfı	(T)	39B

Dede	Balı	vakfı	(A)	56A

Dellak	Mustafa	vakfı	(A)	50B

Dellal	Ece	vakfı	(A)	58B

Dellale	Nefise	vakfı	(A)	58B

Demirci	Derviş	vakfı	(T)	41A

Demirci	Kara	Yusuf	vakfı	(A)	53A,	53B

Demirci	Kazası	evkâfı	(D)	85B

Demirci	Sevindik	vakfı	(A)	54B

Demirci	Şahkulu	vakfı	(A)	57A
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Deniz	hatun	bint-i	Şahkulu	vakfı	(A)	60A

Depecik	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	60A

Dere	Hamam	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	7A

Derviş	Dede	vakfı	(N)	121A

Derviş	Güvendik	vakfı	(D)	94A

Derviş	İshak	vakfı	(D)	97B

Derviş	vakfı	(T)	34A

Deve	Dayı	vakfı	(N)	120B

Deveci	Buna	Yusuf	vakfı	(A)	55A

Deveci	Hacı	Balı	vakfı	(A)	54B,	55A

Deveci	Hasan	vakfı	(A)	52A	

Deveci	Kara	vakfı	(A)	51B

Deveci	Muhammedî	vakfı	(A)	60A

Deveci	Velisi	vakfı	(T)	36B

Deveciler	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	5A

Devecizâde	zevcesi	Aişe	hatun	vakfı	(A)	54B

Devlet	hatun	vakfı	(A)	60B

Devlet	hatun	vakfı	(T)	30A

Dibçikci	vakfı	(T)	34B

Diğer	Cemile	hatun	vakfı	(A)	60B

Diğer	Mehmed	vakfı	(T)	40A

Diğer	Yahşi	vakfı	(A)	57A

Dilaram	hatun	vakfı	(M)	6B

Dilber	hatun	vakfı	(T)	40B,	46B

Dinkci	hatunu	vakfı	(M)	9A

Ditrek	Sinan	Beg	evkâfı	(M)	17A

Divâne	Ahmed	vakfı	(A)	61A

Divâne	Ali	kuyusu	vakfı	(T)	42A

Divâne	Mustafa	bin	Receb	vakfı	(A)	50A

Divâne	Mustafa	vakfı	(A)	56A,	60B

Divâne	Sefer	vakfı	(M)	3A

Divane	Yusuf	vakfı	(T)	40A,	41B

Divlek	hatun	vakfı	(A)	60B

Dizdar	İbrahim	vakfı	(T)	47A

Doğan	Çiftlik	vakfı	(M)	24B

Döndü	hatun	vakfı	(N)	120A

Durdu	hatun	vakfı	(MA)	77A

Durmuş	bin	Ahmed	vakfı	(A)	54B

Durmuş	bin	Bektaş	vakfı	(N)	119B

Durmuş	bin	Kasım	vakfı	(AD)	114B

Durmuş	Hacı	Burak	vakfı	(A)	51B

Durmuş	hatunu	vakfı	(T)	46B

Durmuş	vakfı	(A)	53B,	59B

Durmuş	vakfı	(T)	30A,	41A

Durmuş	veled-i	Bazarlu	vakfı	(D)	87B

Dursun	Hoca	vakfı	(T)	32B

Dursun	vakfı	(T)	32B

Dut	ağacı	vakfı	(M)	1B

Dülbendli	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	38A

Dülger	Murad	vakfı	(A)	57A

Dürrü	Melek	bint-i	Ahmed	vakfı	(A)	60A

-E-
Ebu	Bekir	bin	Mustafa	vakfı	(N)	120B

Ece	Halife	vakfı	(M)	9A	

Edikçi	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Edişah	vakfı	(A)	59B

Efendi	hatun	vakfı	(AD)	114B

Ekhel	Demirci	vakfı	(A)	50B

Elif	hatun	vakfı	(A)	53A,	58A

Elif	hatun	vakfı	(M)	1B,	6B

Elif	hatun	vakfı	(T)	30A,	36A,	39A,

Elvan	vakfı	(N)	120A

Emedlü	Ali	vakfı	(A)	56A,	56B

Emedlü	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	56A

Emine	bint-i	Kara	Kuyumcu	vakfı	(A)	51B,	52A

Emine	bint-i	Mehmed	vakfı	(T)	31A

Emine	bint-i	Şems	Muhammedî	vakfı	(T)	35A

Emine	hatun	vakfı	(A)	50B,	53B,	56B

Emine	hatun	vakfı	(AD)	101B

Emine	hatun	vakfı	(T)	30A,	31A,	32B,	39B,	41B,

Emine	hatun	vakfı(M)	22B

Eminüddin	Dede	vakfı	(D)	93B
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Eminzâde	vakfı	(A)	57A

Emir	Beg	vakfı	(T)	31A

Emîr	Buharî	evkâfı	128B

Emir	Hasan	veled-i	Ahmed	vakfı	(A)	50A

Emirhan	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	57A	

Emre	Hoca	vakfı	(T)	30A

Enekliye	hatun	vakfı	(N)	121B

Erdebil	vakfı	(A)	54A

Erdoğdu	vakfı	(M)	2B

Erdoğdu	vakfı	(MA)	77A

Esen	hatun	vakfı	(A)	59B

Esirüddin	Baba	Zâviyesi	vakfı	(M)	21B

Eskici	Hamza	vakfı	(M)	1B

Eskici	Hızır	vakfı	(A)	55A

Eskici	İbrahim	vakfı	(T)	37A

Eskici	Mustafa	vakfı	(M)	5B

Eşrefzade	Zâviyesi	vakfı	(N)	123B

Etmekçi	Nasuh	bin	Yusuf	vakfı	(A)	54A

Evhad	Sofu	hatunu	vakfı	(M)	27B	

Evhad	vakfı	(T)	34B

Evhad	veled-i	Timur	vakfı	(T)	42A

Eymirşah	vakfı	(A)	54A

Eymirze	bin	Nasuh	vakfı	(AD)	113A

Eyvan	bin	Hasan	vakfı	(A)	58B

-F-
Fahri	hatun	vakfı	(T)	46A

Fatıma	bint-i	Ali	vakfı	(A)	60A

Fatıma	bint-i	Emir	kadı	vakfı	(T)	35A

Fatıma	hatun	bint-i	Ahmed	Subaşı	vakfı	(MA)	70B

Fatıma	hatun	bint-i	Ali	vakfı	(A)	57B

Fatıma	hatun	bint-i	Mustafa	Çelebi	vakfı	(G)	47B

Fatıma	hatun	bint-i	Sofu	Balı	vakfı	(A)	56B

Fatıma	hatun	vakfı	(A)	54A,	56B,	57A,	57B

Fatıma	hatun	vakfı	(M)	1B

Fatıma	hatun	vakfı	(MA)	70A,	70B,	77A

Fatıma	hatun	vakfı	(T)	30A,	37B

Fatma	bint-i	Hacı	Mehmed	vakfı	(A)	51B

Fatma	bint-i	Kasım	vakfı	(T)	46B

Fatma	hatun	vakfı	(A)	56B

Fatma	hatun	vakfı	(M)	5B,	7A,	8A

Fatma	hatun	vakfı	(T)	32B	,	46B

Fazlullah	Paşa	evladı	vakfı	(T)	42A

Fenarizade	Mescidi	vakfı	(GÖR)	81B	

Ferhad	Ağa	vakfı	(M)	5B,	7A

Fındık	Ahmed	vakfı	(N)	120A	

Firdevs	hatun	vakfı	(A)	51B

Fürsi	bin	Mehmed	vakfı	(M)	7B	

-G-
Gaybi	Mahallesi	evkâfı	(T)	37B

Gaybi	vakfı	(A)	57A

Gazi	Hüdâvendigar	vakfı	(T)	43B

Gazi	Mustafa	vakfı	(A)	57A

Gâzi	Şuca’	vakfı	(G)	47B

Genc	Abdal	vakfı	(A)	60A

Göde	Mahmud	vakfı	(A)	58A,	59B

Gökçe	hatun	bint-i	Pir	Ahmed	vakfı	(A)	50A

Gökçe	hatun	bint-i	Tursunzâde	vakfı	(A)	55A

Gökleye	Camii	vakfı	(T)	45B

Gönlümüz	Memi	vakfı	(T)	46A

Gördüs	Kazası	evkâfı	(GÖR)	80B

Görülme	İsmail	vakfı	(A)	60B

Güdük	Hızır	vakfı	(MA)	77A

Gülay	vakfı	(D)	94B

Gülbahar	hatun	vakfı	(A)	60B

Gülbahar	hatun	vakfı	(M)	5B

Gülcihan	hatun	vakfı	(M)	3B

Gülllun	hatun	vakfı	(M)	4A

Güllü	hatun	vakfı	(T)	32B	

Gülnar	hatun	vakfı	(M)	5B

Gülpaşa	hatun	vakfı	(T)	31A
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Gülruh	hatun	vakfı	(GÖR)	81B

Gülşah	hatun	vakfı	(A)	57B,	60B

Gülşehri	hatun	vakfı	(M)	1A

Gümüş	Bula	vakfı	(A)	53B

Güneş	hatun	vakfı	(T)	46A

Güvendik	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(N)	121A

Güzel	hatun	vakfı	(T)	30A

-H-
Habibe	hatun	vakfı	(N)	120B

Habiboğlu	vakfı	(N)	120B

Hacce	vakfı	(A)	56B

Hacı	Abdi	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	35A

Hacı	Abdi	vakfı	(T)	35A,	35B,	41B

Hacı	Ahmed	vakfı	(A)	50A,	50B,	57A,	59B,

Hacı	Alaaddin	bin	Arslan	vakfı	(M)	8A

Hacı	Alaaddin	Mahalle	çeşmesi	vakfı	(M)	8A

Hacı	Ali	bin	İne	Begi	Tekkesi	vakfı	24A

Hacı	Ali	bin	Mustafa	vakfı	(A)	52B

Hacı	Ali	Çelebi	bin	Hacı	Bustan	vakfı	(T)	29B

Hacı	Ali	Çelebi	vakfı	(T)	30A,	31A,	31B,	32B,	33A,	
34A,	35B,36A,	37A,	37B,	38A,39A,	39B,	41A,41B,42A,

Hacı	Ali	vakfı	(A)	51B,	55B,	57A,	57B,58B,	59B,	60A,

Hacı	Ali	vakfı	(M)	7B

Hacı	Ali	vakfı	(MA)	70A

Hacı	Ali	vakfı	(T)	34A

Hacı	Ali	vakfı	(T)	34B	,35A,37A,	37B,	40A,	40B,	41B

Hacı	Armağan	vakfı	(M)	6B,	8A

Hacı	Baba	Camii	vakfı	(D)	94A

Hacı	Baba	Zâviyesi	vakfı	(N)	125A

Hacı	Bahşayış	Mescidi	vakfı	(D)	87B

Hacı	Bahşayış	vakfı	(D)	87A,	87B

Hacı	Bahşayış	vakfı	(M)	6B

Hacı	Bahşı	Halife	vakfı	(M)	27B

Hacı	Balı	bin	Arab	Sırcı	vakfı	(M)	26B

Hacı	Bayram	bin	Mustafa	vakfı	(AD)	105A

Hacı	Bayram	bin	Nasuh	vakfı	(A)	57B

Hacı	Bayram	Derviş	vakfı	(MA)	69A

Hacı	Bayram	dükkanları	vakfı	(M)	1B

Hacı	Bayram	hatunu	vakfı	(A)	52A

Hacı	Bayram	Mescidi	vakfı	(GÖR)	81B

Hacı	Bayram	vakfı	(GÖR)	81B

Hacı	Bayram	vakfı	(T)	46A

Hacı	Bekir	vakfı	(A)	57A,	59B,

Hacı	Beşir	vakfı	(A)	53B

Hacı	Beg	bağçe	vakfı	(M)	1A

Hacı	Beg	zevcesi	vakfı	(A)	50B

Hacı	Begi	vakfı	(A)	53A

Hacı	bint-i	Bayezid	vakfı	(A)	60A

Hacı	Bula	vakfı	(M)	7A

Hacı	Bustan	annesi	vakfı	(T)	33B

Hacı	Bustan	bin	Yahşi	vakfı	(T)	33B

Hacı	Bustan	vakfı	(A)	57A

Hacı	Bustan	vakfı	(T)	29B,	30A,	31A,	31B,	32B,	
33A,33B,	34A,	34B,	36A,	37A,	37B,	38B,	39A,	39B,	
40A,	40B,	41A,	41B,42A,	

Hacı	Cafer	vakfı	(T)	36B

Hacı	Cihan	bin	Gani	(D)	98A

Hacı	Çalapverdi	vakfı	(A)	55B

Hacı	Davud	Mahallesi	evkâfı	(T)	35B	

Hacı	Dede	vakfı	(T)	40B

Hacı	Devlet	vakfı	(M)	5B

Hacı	Dur	Ali	vakfı	(M)	7B	

Hacı	Halil	bin	Hacı	Hızır	Balı	vakfı	(A)	51A

Hacı	Halil	bin	Veli	vakfı	(A)	49B

Hacı	Halil	vakfı	(A)	52A,	55B

Hacı	Halil	vakfı	(M)	9A

Hacı	Hamza	bin	Abdullah	vakfı	(A)	49B

Hacı	Hamza	bin	Çalapvermiş	vakfı	(A)	58B

Hacı	Hamza	bin	Hacı	Mehmed	vakfı	(A)	55B

Hacı	Hamza	bin	Öksüz	vakfı	(A)	58B

Hacı	Hamza	bin	Yahşi	(T)	34B

Hacı	Hamza	hatunu	vakfı	(T)	40A

Hacı	Hamza	vakfı	(A)	57A
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Hacı	Hamza	vakfı	(I)	117B

Hacı	Hamza	vakfı	(MA)	70A

Hacı	Hamza	vakfı	(T)	30A,32B,	40A,	40B,	41A,	41B

Hacı	Hasan	bin	İsa	Balı	vakfı	(N)	121A,	121B

Hacı	Hasan	bin	Kara	vakfı	(AD)	114B

Hacı	Hasan	bin	Resul	Cami’-i	Cedid	Evkâfı	(D)	86B

Hacı	Hasan	Mektebhânesi	vakfı	(AD)	102A

Hacı	Hasan	vakfı	(A)	58B

Hacı	Hasan	vakfı	(T)	37B

Hacı	hatun	vakfı	(A)	51A,	56B

Hacı	Hatun	vakfı	(D)	87B

Hacı	hatun	vakfı	(T)	38B

Hacı	Hıdır	bin	İlyas	vakfı	(N)	121A,	121B

Hacı	Hızır	Balı	bin	Ahmed	vakfı	(A)	51A

Hacı	Hızır	bin	Bazarlu	vakfı	(A)	60A

Hacı	Hızır	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	53B

Hacı	Hızır	vakfı	(A)	53B,	54A,	58B,	

Hacı	Hızır	vakfı	(MA)	70B

Hacı	Hüsam	vakfı	(T)	37B

Hacı	Hüseyin	hatunu	vakfı	(AD)	114B

Hacı	Hüseyin	vakfı	(A)	50B,	58B

Hacı	Hüseyin	vakfı	(AD)	101B

Hacı	Hüseyin	vakfı	(MA)	69A,	70A

Hacı	Hüseyin	vakfı	(T)	47A

Hacı	Hüseyin	veled-i	Ali	vakfı	(A)	53B

Hacı	Hüsrev	vakfı	(N)	119B

Hacı	İbrahim	vakfı	(A)	52B

Hacı	İbrahim	vakfı	(M)	4B

Hacı	İbrahim	vakfı	(N)	120A

Hacı	İlyas	bin	Satı	vakfı	(N)	120B

Hacı	İlyas	Manisalı	vakfı	(N)	120A

Hacı	İlyas	Mescidi	evkâfı	(M)	9A

Hacı	İlyas	vakfı	(T)	31B

Hacı	İmam	vakfı	(M)	8A

Hacı	İnebegi	kızı	vakfı	(T)	33A

Hacı	İnebegi	vakfı	(T)	33A

Hacı	İsa	vakfı	(A)	55B,	56A

Hacı	İshak	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	55B

Hacı	İvaz	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Hacı	izzeddin	kuyusu	vakfı	(M)	26A

Hacı	Karaca	vakfı	(T)	29B,	30A,	31A,	31B,	
32B,33A,34A	,	34B,	35A,	35B,	36A,	37A,	37B,	39B,	
40A,	40B,	41A,	41B

Hacı	Karaca	veled-i	Hamza	vakfı	(T)	33B

Hacı	Karesi	vakfı	(T)	33A

Hacı	Kâsım	vakfı	(çengizâde)	(M)	2B

Hacı	Kazancı	vakfı	(N)	121A

Hacı	Kemal	vakfı	(A)	55B,	56A

Hacı	Lütfi	vakfı	(M)	7A

Hacı	Mahmud	vakfı	(T)	37B

Hacı	Mehmed	bin	Abdullah	Fakih	vakfı	(A)	54B,	55A

Hacı	Mehmed	bin	Abdullah	vakfı	(A)	55A

Hacı	Mehmed	bin	Hacı	Hızır	Balı	vakfı	(A)	51A

Hacı	Mehmed	bin	Seydi	vakfı	(N)	120B,	121A,	121B

Hacı	Mehmed	hatunu	vakfı	(T)	37B

Hacı	Mehmed	vakfı	(A)	51B,	56A,	56B,

Hacı	Mehmed	vakfı	(M)	26B

Hacı	Mehmed	vakfı	(MA)	69A

Hacı	Melek	bint-i	Hamza	vakfı	(T)	38B

Hacı	Meme	bin	Abdullah	vakfı	(A)	55A

Hacı	Meme	bin	Ahmed	vakfı	(A)	56B

Hacı	Meme	Mahallesi	evkâfı	(A)	50B

Hacı	Meme	vakfı	(A)	50B,	51B,	58B

Hacı	Meme	vakfı	(N)	122A

Hacı	Memi	bin	Nasuh	Fakih	vakfı	(M)	26B

Hacı	Memi	vakfı	(T)	38A

Hacı	Muhammedî	bin	Seydi	vakfı	(N)	121B

Hacı	Muhammedî	vakfı	(M)	27A

Hacı	Muhyiddin	vakfı	(M)	8B

Hacı	murad	vakfı	(T)	35B

Hacı	Mustafa	bin	Alemşah	evkâfı	(AD)	112B

Hacı	Mustafa	bin	İshak	vakfı	(A)	58B

Hacı	Mustafa	bin	Kazaz	(T)	41B

Hacı	Mustafa	vakfı	(A)	50A,	52B,	57A,	58A,	58B,	59B
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Hacı	Mustafa	vakfı	(MA)	70A

Hacı	Mustafa	vakfı	(T)	30A,	37A

Hacı	Mustafa	veled-i	Balı	vakfı	(MA)	70A

Hacı	Nasuh	bin	Abdullah	vakfı	(A)	60B

Hacı	Nasuh	bin	Aziz	vakfı	(GÖR)	81B

Hacı	Nasuh	vakfı	(T)	30A

Hacı	Palanduz	vakfı	(T)	35A

Hacı	Palanî	vakfı	(T)	31A

Hacı	Ramazan	vakfı	(A)	53B,	56A,	57A,	59B

Hacı	Ramazan	vakfı	(M)	5A

Hacı	Receb	vakfı	(T)	37A

Hacı	Reis	vakfı	(N)	121B

Hacı	Resul	Muallimhânesi	vakfı	(AD)	115A

Hacı	Resul	vakfı	(T)	47A

Hacı	Rumlu	Mescidi	vakfı	(T)	35A

Hacı	Sadaka	vakfı	(A)	56A

Hacı	Satılmış	vakfı	(M)	5B

Hacı	Sefer	vakfı	(T)	38B

Hacı	Sevindik	vakfı	(M)	9A

Hacı	Sıddıka	vakfı	(A)	50B

Hacı	Sinan	vakfı	(A)	51B,	52A

Hacı	Sinan	vakfı	(M)	2A

Hacı	Sinan	vakfı	(T)	33A,	38B

Hacı	Sinan	veled-i	Turgud	vakfı	(A)	50A

Hacı	Sofu	vakfı	(A)	52B

Hacı	Süleyman	vakfı	(T)	32B,	34B

Hacı	Şeyh	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	33B

Hacı	Timur	vakfı	(A)	56B,	57B

Hacı	Tur	Ali	vakfı	(A)	55B

Hacı	Tur	Ali	vakfı	(N)	122B

Hacı	Tur	Balı	vakfı	(A)	55B,	58A

Hacı	Tur	Begi	Mahallesi	evkâfı	(D)	87B

Hacı	Turgud	vakfı	(A)	56A

Hacı	Veli	bin	Bahşı	vakfı	(A)	58A

Hacı	Veli	vakfı	(A)	57A,	58A

Hacı	Veli	vakfı	(AD)	101B

Hacı	Veli	veled-i	Hüseyin	vakfı	(N)	119B

Hacı	Yahşi	Çelebi	ibn-i	Hacı	Bayram	vakfı	(GÖR)	80B

Hacı	Yahşi	vakfı	(A)	56B

Hacı	Yahya	vakfı	(M)	6B

Hacı	Yunus	vakfı	(T)	47A

Hacı	Yusuf	bin	Abdullah	vakfı	(A)	50A

Hacı	Yusuf	Pirinci	vakfı	(T)	40A

Hacı	Yusuf	vakfı	(MA)	70B

Hacı	Yusuf	vakfı	(T)	39B

Hacı	Yusuf	vakfı	Bb

Hacıoğlu	Paşa	vakfı	(A)	60A

Hadice	bint-i	Dayı	vakfı	(T)	36B

Hadice	bint-i	Hızırca	vakfı	(T)	46A

Hadice	hatun	bint-i	Ali	vakfı	(A)	60A

Hadice	hatun	bint-i	Hacı	İlyas	vakfı	(A)	51B

Hadice	hatun	vakfı	(M)	6A,	6B,9A,

Hadice	hatun	vakfı	(T)	30A

Hadice	hatun	vakfı	(A)	50B,	52B,	53A,	53B,	56B,

Hadice	hatun	vakfı	(AD)	101B,	114B

Hadice	hatun	vakfı	(G)	47B

Hadice	hatun	vakfı	(MA)	71A	

Hadice	hatun	vakfı	(T)	32B,	34B,	39A,	40B,	47A,

Haffaf	Hacı	vakfı	(A)	53A

Hafsa	bint-i	Hacı	Ahmed	vakfı	(A)	60A

Hafsa	bint-i	Kasım	vakfı	(T)	32B

Hafsa	hatun	bint-i	Hacı	Ahmed	vakfı	(A)	60A

Hafsa	hatun	bint-i	Hacı	Yeşil	vakfı	(T)	47A

Hafsa	hatun	vakfı	(A)	51B,	52A,	55B,	

Hafsa	hatun	vakfı	(AD)	101B

Hafsa	hatun	vakfı	(M)	7B

Haki	Baba	Mescidi	evkâfı	(M)	18A

Halife	Sultan	Camii	evkâfı	(MA)	70B

Halil	baba	vâlidesi	vakfı	(A)	52A

Halil	bin	İlyas	vakfı	(A)	57B

Halil	bin	Mustafa	vakfı	(A)	57A	

Halil	bin	Nasuh	vakfı	(A)	57A

Halil	Dede	vakfı	(MA)	77A

Halil	vakfı	(A)	61A
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Haliloğulları	vakfı	(D)	86A

Halime	hatun	vakfı	(A)	60B

Halime	hatun	vakfı	(D)	87B

Halise	hatun	vakfı	(A)	51B

Hallac	Ali	vakfı	(A)	50A

Hamdi	vakfı	(A)	50A

Hamidlü	vakfı	(A)	54A

Hamza	Baba	Zâviyesi	vakfı	(N)	123B

Hamza	Balı	bin	Bahşayış	Mektebhânesi	vakfı	(N)	122A

Hamza	Balı	vâlidesi	vakfı	(T)	37B	

Hamza	Beg	vakfı	(M)	3A

Hamza	bin	Dâvud	vakfı	(A)	58A

Hamza	bin	Kara	Yusuf	vakfı	(MA)	70A

Hamza	Fakih	vakfı	(MA)	69A

Hamza	Halife	vakfı	(T)	40B

Hamza	vakfı	(N)	120A

Hamza	vakfı	(T)	46B

Hamza	veled-i	Abdullah	vakfı	(A)	58B

Hamza	veled-i	Evhad	vakfı	(A)	58A

Hamza	veled-i	Hacı	Ahmed	vakfı	(A)	50B

Hamza	veled-i	Hayyat	Nasuh	vakfı	(T)	47A

Hamzca	Cüllah	vakfı	(N)	120A

Hangah	vakfı	(M)	25A

Hanımşah	hatun	bint-i	Aydın	Kadı	vakfı	(MA)	69B

Hanife	hatun	vakfı	(M)	1A

Has	Koca	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	58B	

Hasan	Balı	vakfı	(A)	52B,	55A

Hasan	bin	Hamza	vakfı	(MA)	77A

Hasan	bin	Hızır	vakfı	(M)	27A

Hasan	bin	Mellah	vakfı	(M)	27B

Hasan	bin	Umur	vakfı	(M)	1B

Hasan	Çelebi	veled-i	Sinan	Beg	vakfı	(M)	9B

Hasan	el-Hayyat	vakfı	(A)	58B

Hasan	Halife	vakfı	(D)	92B

Hasan	Halife	vakfı	(T)	39A

Hasan	Paşa	evkâfı	(AD)	103B

Hasan	Reis	vakfı	(T)	46A

Hasan	vakfı	(A)	58B,	60B

Hasan	vakfı	(D)	94A

Hasan	vakfı	(M)	8A

Hasan	vakfı	(T)	34A

Hasan	veled-i	Hacı	Ahmed	vakfı	(M)	6B

Hasan	veled-i	Yusuf	vakfı	(A)	52B

Hasırcı	Mustafa	vakfı	(T)	34A

Hassa	veled-i	Abdi	vakfı	(A)	60B

Hati	bint-i	Hacı	Mustafa	vakfı	(T)	47A

Hatunca	vakfı	(M)	4A

Haydar	Beg	vakfı	(MA)	70A

Haydar	Çelebi	vakfı	(M)	3B

Haydar	vakfı	(AD)	101B

Hayreddin	Beg	vakfı	(T)	39A,	Bb

Hayreddin	Fakih	vakfı	(T)	33A

Hayreddin	Halife	vakfı	(A)	59B

Hayreddin	vakfı	(T)	34A

Hekim	Alaaddin	vakfı	(T)	32A

Hekim	Ali	vakfı	(T)	30B

Helvacı	Ali	Mektebi	vakfı	(T)	39B

Helvacı	Ali	vakfı	(T)	39B

Helvacı	Hacı	Ahmed	vakfı	(MA)	70A

Helvacı	İskender	vakfı	(A)	60A

Hıdır	Balı	vakfı	(M)	5B

Hıdır	Neccar	vakfı	(A)	56B

Hızır	bin	Abdullah	vakfı	(T)	32B

Hızır	bin	Celal	Camii	evkâfı	(AD)	112B

Hızır	bin	Kılağuz	vakfı	(T)	46A

Hızır	bin	Yusuf	vakfı	(M)	27A

Hızır	Hoca	biraderi	vakfı	(T)	47A

Hızır	Işık	vakfı	(A)	54A

Hızır	oğlu	Şeyh	Mustafa	vakfı	(GÖR)	83A

Hızır	Paşa	bin	Saruhan	vakfı	(D)	89A,	(AD)	108B

Hızır	Paşa	ibn-i	Saruhan	İmâreti	evkâfı	(AD)	100B,	
(AD)	101A

Hızır	Paşa	veled-i	Saruhan	vakfı	100B,	(AD)	111A,	
(AD)	111B,	(AD)	112A
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Hızır	Sofu	vakfı	(M)	27A

Hızır	vakfı	(A)	51B

Hızır	vakfı	(M)	9A	

Hızır	vakfı	(T)	46B

Hızır	veled-i	İlyas	vakfı	(A)	56B

Hindi	Mescidi	evkâfı	(AD)	114B

Hisar	Mahallesi	evkâfı	(N)	122B

Hisarlık	Mahallesi	evkâfı	(T)	42A

Hoca	Bahşayış	veled-i	Kuyumcu	vakfı	(M)	6B

Hoca	Hasan	vakfı	(A)	54A

Hoca	Hüsam	vakfı	(T)	46B

Hoca	Ömer	Mescidi	evkâfı	(T)	45B

Hoca	Ramazan	evladı	vakfı	(D)	87A

Hoca	Salih	bin	Hacı	Abdi	vakfı	(D)	88A

Hoca	Süleyman	bin	Ali	vakfı	(AD)	114B	

Hoca	zeyni	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	34B

Hondi	bint-i	Ali	vakfı	(A)	50A

Hondi	hatun	vakfı	(A)	50A

Hondi	hatun	vakfı	(N)	120A

Huri	hatun	vakfı	(A)	60B

Hûrî	hatun	vakfı	(T)	31A

Hurşid	hatun	vakfı	(N)	119B

Hüccac	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	8A

Hüdâverdi	bin	Kabasakal	İsmail	vakfı	(A)	56B

Hümayun	bint-i	Kara	Ali	vakfı	(A)	55A

Hümâyûn	bint-i	Lütfi	vakfı	(A)	55B

Hümâyûn	hatun	bint-i	Hasan	vakfı	(A)	57B

Hümayun	hatun	bint-i	Hüseyin	vakfı	(A)	58A

Hürrem	Şad	hatun	vakfı	(M)	7A

Hüsam	Çelebi	vakfı	(D)	87A

Hüsam	Dede	vakfı	(T)	29B,	30A,

Hüsam	Manisalı	vakfı	(T)	46B

Hüseyin	bin	Acem	vakfı	(N)	122A

Hüseyin	bin	Çelebi	vakfı	(AD)	101B

Hüseyin	bin	Turud	vakfı	(M)	26B

Hüseyin	bin	Yusuf	vakfı	(A)	58A

Hüseyin	Fakih	vakfı	(A)	50B

Hüseyin	subaşı	vakfı	(T)	31B

Hüseyin	vakfı	(A)	57A,	58B,	59B

Hüseyin	vakfı	(M)	2A

Hüseyin	vakfı	(T)	36A	

Hüseyin	veled-i	Ali	vakfı	(A)	58A

Hüseyin	veled-i	Saltık	vakfı	(A)	60B

Hüseyin	veled-i	Şuca’	vakfı	(D)	88B

Hüsnü	Bula	hatun	vakfı	(T)	34B

Hüsnü	hatun	bint-i	Abdullah	vakfı	(A)	60A

Hüsnü	hatun	bint-i	Hacı	Ali	vakfı	(M)	6A

Hüsnü	hatun	vakfı	(A)	59B

Hüsnü	hatun	vakfı	(AD)	101B

Hüsnü	hatun	vakfı	(M)	1B,	6B

Hüsnü	hatun	vakfı	(T)	30A,	36A,	40A,	46A,

Hüsrev	Ağa	Camii	evkâfı	(M)	18A

Hüsrev	Ağa	vakfı	(AD)	110A

Hüsrev	Beg	vakfı	(A)	58B

Hüsrev	Çelebi	ibn-i	Kara	Halil	vakfı	(MA)	69A

Hüsrev	vakfı	(T)	34B

-I-İ-
Irgad	Hasan	vakfı	(A)	56B

Ispanşah	bint-i	Mustafa	vakfı	(N)	120B

İbrahim	bin	Ahmed	vakfı	(A)	54B

İbrahim	bin	Ali	vakfı	(A)	57B

İbrahim	bin	Bekir	vakfı	(T)	42A

İbrahim	bin	Dede	vakfı	(G)	47B

İbrahim	bin	Hacı	Ali	vakfı	(AD)	114B

İbrahim	bin	Mehir	vakfı	(MA)	69A

İbrahim	birâderi	Nurullah	vakfı	(AD)	114B

İbrahim	Çelebi	Mescidi	evkâfı	(M)	3B

İbrahim	kızı	vakfı	(MA)	70A

İbrahim	Seydi	Zâviyesi	vakfı	(M)	26A

İbrahim	vakfı	(A)	54A,	56B,	57B

İç	Hisar	Mahallesi	Evkâfı	(MA)	70A

İdris	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(N)	121B	
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İdris	vakfı	(T)	30A,	40A,	40B,	41A

İdris	vâlidesi	vakfı	(A)	54A

İğdelü	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	57B

İlyah	bin	Durasi	vakfı	(M)	26B

İlyas	Beg	vakfı	(A)	53A,	53B

İlyas	bin	Ak	Hasan	vakfı	(N)	120A

İlyas	bin	Hacı	Celal	vakfı	(AD)	112B

İlyas	bin	Hasan	vakfı	(M)	26B

İlyas	bin	İnesi	vakfı	(M)	26B

İlyas	bin	İshak	vakfı	(T)	37B

İlyas	bin	Mustafa	vakfı	(A)	51B	

İlyas	Neccar	vakfı	(A)	56B

İlyas	Penbedûz	vakfı	(A)	56B

İlyas	vakfı	(A)	59B

İlyas	vakfı	(T)	34A,	37B

İlyas	veled-i	İsa	vakfı	(A)	58A

İlyasca	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(N)	121B	

İmad	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	1A

İmam	Kulu	Dede	Zâviyesi	evkâfı	(GÖ)	67B

İnal	Mescidi	vakfı	(MA)	71A	

İne	Alisi	vakfı	(M)	6A

İne	Begi	bin	Kulfal	vakfı	(N)	121A,	121B

İne	hatun	vakfı	(T)	34A,	34B

İnese	Hoca	vakfı	(T)	36B

İnsan	kız	kardeşi	vakfı	(AD)	114B

İsa	Balı	vakfı	(MA)	70A

İsa	Fakih	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	7B

İsa	Fakih	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(MA)	69A

İsa	Halife	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(A)	49B

İsa	Hoca	vakfı	(T)	36B

İsa	Şah	bint-i	Memi	Çelebi	vakfı	(AD)	113A

İsa	Şah	hatunu	vakfı	(AD)	113A

İsa	vakfı	(A)	54A,	55A

İsa	vakfı	(M)	3B

İsa-zade	vâlidesi	vakfı	(T)	40A

İshak	Beg	bin	Saruhan	vakfı	(G)	47B,	(M)	10B,	11A,	
(M)	26A,	(T)	43A,	(T)	43B,	(T)	44B

İshak	Fakih	vakfı	(T)	35A,	37B

İskender	Beg	vakfı	(A)	49B

İskender	bin	Hacı	Balı	vakfı	(N)	121A

İskender	Çelebi	vakfı	(N)	120B

İskender	vakfı	(A)	58B

İskender	vakfı	(T)	41B

İsmail	Divâne	vakfı	(A)	52A,	52B

İsmail	vakfı	(A)	59B

İsmail	vakfı	(MA)	77A	

İvaz	Paşa	evkâfı	(M)	15A

İvaz	vakfı	(M)	8A

İzzeddin	vakfı	(T)	31A

-K-
Kabil	vakfı	(T)	35B

Kadem	hatun	vakfı	(T)	36A

Kademşah	hatun	vakfı	(N)	120A

Kadı	ihvan	vakfı	(T)	42A

Kadı	vakfı	(T)	29B

Kadın	hatun	vakfı	(T)	46A

Kadızâde	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	58B

Kadızâde	vakfı	(A)	58B

Kalaycı	kızı	vakfı	(A)	58A

Kalaycı	Pir	Gâib	vakfı	(A)	58B

Kalem	Arab	vakfı	(M)	7B

Kamer	hatun	vakfı	(A)	55A,	60B

Kamer	hatun	vakfı	(N)	120A

Kamer	hatun	vakfı	(T)	35B

Kan	Alıcı	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	39B	

Kara	Ali	bin	Kuran	Şeh	vakfı	(A)	55B

Kara	Beg	vakfı	(D)	87B

Kara	Çavuş	vakfı	(T)	36B

Kara	Halil	vakfı	(MA)	77A

Kara	Hasan	vakfı	(N)	119B

Kara	Huri	vakfı	(A)	55A

Kara	İlyas	bin	Ali	vakfı	(N)	119B



332

Kara	Kız	vakfı	(A)	50B

Kara	Kız	ve	Dur	Aziz	Zâviyesi	vakfı	(N)	123A

Kara	Musa	vakfı	(T)	41B

Kara	Muslihiddin	Halife	vakfı	(A)	54B

Kara	Mustafa	vakfı	(A)	60A

Kara	Mustafa	vakfı	(T)	39A

Kara	Mümin	vakfı	(M)	7B

Kara	Sefer	vakfı	(A)	55B

Kara	Sevinç	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	41B

Kara	Süleyman	vakfı	(T)	38A

Kara	vakfı	(A)	51B

Kara	Veli	vakfı	(A)	58B

Kara	Veli	vakfı	(AD)	101B

Kara	Yazıcı	vakfı	(A)	58B

Kara	Yusuf	vakfı	(A)	54A

Karaca	Foça	kalesinde	Camii	evkâfı	(T)	46A

Karaca	İbrahim	vakfı	(A)	53A

Karaca	Muhammedî	vakfı	(A)	58A

Karaca	vakfı	(N)	120A

Karaca	vakfı	(T)	36B,	39A

Karaca	zevcesi	vakfı	(A)	58B

Karagöz	vakfı	(A)	60B

Karahisarlı	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	5A

Karaköy	Mahalle	evkâfı	(M)	4A

Karaman	Derviş	vakfı	(AD)	114A

Karaman	vakfı	(AD)	100B

Karaman	vakfı	(T)	41B

Karamanî	Mustafa	vakfı	(A)	58A

Karamanî	Yusuf	vakfı	(A)	58A

Karkın	Şeyh	vakfı	(AD)	113A

Kasab	Bazarlu	vakfı	(A)	58B

Kasab	Hızır	zevcesi	vakfı	(A)	55A	

Kasab	Şirin	vakfı	(A)	54A

Kasım	bin	Abdullah	vakfı	(A)	50A

Kasım	bin	Ali	vakfı	(AD)	114B

Kasım	bin	Sırmakeş	vakfı	(M)	5A

Kâsım	Paşa	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	1A

Kasım	Paşa	veled-i	Cezeri	evkâfı	(T)	29B,	(N)	119B

Kasım	Simkeş	vakfı	(M)	7A

Kâsım	vakfı	(A)	52A,	52B

Kasım	veled-i	Kapucu	vakfı	(T)	46B

Kassab	Saruca	vakfı	(M)	5B

Kaşıkçı	vakfı	(A)	57A

Katırcı	Hüseyin	vakfı	(T)	46A

Katib	Âdil	vakfı	(M)	24A

Katib	Hüsam	vakfı	(A)	59B

Katib	Mustafa	vakfı	(M)	7B	

Kavak	kuyusu	vakfı	(GÖR)	81B

Kayacık	Kazası	evkâfı	(K)	78B

Kayyım	mirza	vakfı	(A)	52A

Kazancı	Hacı	vakfı	(N)	121A

Kazaz	Mustafa	vakfı	(T)	37B

Kazaz	vâlidesi	vakfı	(T)	36A

Kazir	Ramazan	vakfı	(M)	7B	

Keçeci	kuyusu	vakfı	(T)	41A

Kemal	Efendi	vakfı	(T)	41B

Kemal	Halife	vakfı	(T)	38B

Kemal	vakfı	(M)	1B,	3A

Kemal	veled-i	Nasuh	vakfı	(M)	6B

Kerim	bin	Muhyiddin	vakfı	(M)	4B

Kethüda	balı	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	36A

Kılıç	Beg	vakfı	(M)	3A

Kılıçcı	Veli	vakfı	(M)	6B

Kırk	Yalan	Durmuş	vakfı	(A)	53A

Kızılemli	Zâviyesi	vakfı	(I)	116A

Kızlarca	hatun	vakfı	(A)	50A

Kilise	Pınarı	vakfı	(T)	45A

Killik	köyü	Camii	vakfı	(AD)	105A

Kilyosî	Memesi	vakfı	(A)	58A

Kirişci	Ahmed	vakfı	(A)	50B

Kirişci	Umur	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(Gözsüzler)	
(M)	9A

Kitabî-zâde	kızı	vakfı	(M)	9A

Kizir	Ali	vakfı	(A)	56B
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Koca	Burak	vakfı	(A)	52A

Koca	mezar?	vakfı	(T)	37B

Koçu	veled-i	Ahad	vakfı	(A)	56A

Kolancı	Mustafa	vakfı	(M)	5B

Korucu	Nebi	vakfı	(A)	55A,	55B

Koyun	Dede	vakfı	(A)	54A

Koyunlu	Demirci	vakfı	(A)	54A

Köhne	Camii	evkâfı	(MA)	69A

Köhne	Camii	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	49B

Köhne	Camii	Mahallesi	evkâfı	(D)	85B

Kör	kuyu	vakfı	(T)	32B

Körhâne	Mescidi	evkâfı	(M)	3B

Köse	İmam	hatunu	vakfı	(M)	9A

Köse	Bahşı	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	40A

Köse	Balaban	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	39A

Köse	Balaban	vakfı	(T)	39A

Köse	Cüllah	vakfı	(M)	5B

Kötek	Ali	bin	Devlet	Han	vakfı	(A)	60A

Kulfal	oğlu	vakfı	(T)	30A

Kulfal	vakfı	(T)	30A

Kurd	Balı	vakfı	(T)	31A

Kurd	Dede	vakfı	(A)	50B

Kurdum	bin	Hacı	Hızır	vakfı	(GÖR)	81B

Kurnaz	Mahallesi	Mescidi	vakfı	(GÖR)	81B

Kurşuncu	Cemile	hatun	vakfı	(A)	60B

Kuruca	Şeyh	vakfı	(AD)	113B

Kuş	hatun	vakfı	(T)	37B

Kutlu	Beg	Zâviyesi	vakfı	(I)	115B

Kuyumcu	Cafer	vakfı	(M)	9A

Kuyumcu	Hacı	Memi	vakfı	(A)	50A

Kuyumcu	Hacı	Mustafa	vakfı	(A)	58B

Kuyumcu	Sefer	Şah	vakfı	(MA)	70A

Kuyumcu	vakfı	(M)	5A

Kuzu	köyü	evkâfı	(MA)	77A

Küçük	Debbağ	vakfı	(A)	52A

Küçük	İlyas	hatunu	vakfı	(M)	8A	

Küçük	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	50B

Küçük	Şâhî	vakfı	(M)	7B	

Külahçı	kuyusu	vakfı	(A)	53B

Kürek	Oğlu	kızı	vakfı	(A)	60A

-L-
Leğenci	Ömer	vakfı	(A)	50A

-M-
Mah	Paşa	hatun	vakfı	(A)	57A

Mahdume	hatun	kuyusu	vakfı	(T)	41B

Mahdume	hatun	vakfı	(M)	6B

Mahdume	hatun	vakfı	(T)	33A

Mahdume	kuyusu	vakfı	(T)	42A

Mahi	hatun	bint-i	Muhsin	vakfı	(A)	51B

Mahi	hatun	vakfı	(MA)	77A

Mahmud	Beg	hatunu	vakfı	(A)	52B

Mahmud	Beg	vakfı	Bb

Mahmud	bin	Abdullah	vakfı	(M)	2B

Mahmud	Çavuş	vakfı	(M)	1B

Mahmud	Çelebi	vakfı	(A)	55B,	56A

Mahmud	Derviş	vakfı	(D)	86A

Mahmud	vakfı	(N)	120A

Mahmud	veled-i	Ali	vakfı	(A)	57B

Mahmud	veled-i	Benli	vakfı	(T)	37A

Mahmud	veled-i	Kıncı	Hacı	Ali	vakfı	(M)	9B

Makramacı	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(A)	53A

Malkoç	kızı	vakfı	(T)	36B

Manisa	Çelebisi	Muhyiddin	Camii	evkâfı	(T)	30A

Manisa	Çelebisi	Muhyiddin	Efendi	vakfı	(D)	88B

Manisalı	vakfı	(A)	54B

Manisalı	vakfı	(A)	55A

Masum	hatun	vakfı	(T)	34A

Mazlume	hatun	bint-i	Emir	hayreddin	vakfı	(A)	56B

Mazlume	hatun	bint-i	Seyyid	Hızır	vakfı	(A)	57A

Mazlume	hatun	vakfı	(A)	58B



334

Medine	hatun	bint-i	Alabaş	vakfı	(A)	58B

Medine	hatun	bint-i	Hacı	Ahmed	vakfı	(A)	54B	

Medine	hatun	bint-i	Hacı	İvaz	vakfı	(A)	55A

50A,50B,	52B,	55A,	56B,	58A,58B	

Medine-i	Münevvere	evkâfı	126B

Mehdi	hatun	vakfı	(M)	8B

Mehmed	bin	Abacı	vakfı	(A)	52B

Mehmed	bin	Abdullah	vakfı	(T)	37B

Mehmed	bin	Ali	vakfı	(D)	87B

Mehmed	bin	Dizdar	vakfı	(T)	40B

Mehmed	bin	Esenli	vakfı	(A)	60A

Mehmed	bin	Evveli	vakfı	(A)	55A

Mehmed	bin	Hacı	Ali	vakfı	(AD)	114B

Mehmed	bin	Hacı	Balı	vakfı	(N)	121B

Mehmed	bin	Hacı	Halil	vakfı	(N)	120B

Mehmed	bin	Hacı	Hızır	vakfı	(M)	3A

Mehmed	bin	Hacı	Pirî	vakfı	(T)	35A

Mehmed	bin	Hamza	Balı	vakfı	(N)	122A

Mehmed	bin	Hasırcı	vakfı	(T)	38A

Mehmed	bin	Hızır	vakfı	(D)	85B

Mehmed	bin	Musa	vakfı	(M)	27B

Mehmed	bin	Sevle	vakfı	(N)	122A

Mehmed	bin	Seydi	vakfı	(N)	120B

Mehmed	bin	Üveys	vakfı	(T)	47A

Mehmed	Çelebi	ibn-i	Hacı	Yahşi	Çelebi	vakfı	
(GÖR)	81A

Mehmed	Çelebi	Niflizâde	vakfı	(M)	2B

Mehmed	Fakih	vakfı	(A)	57B

Mehmed	hatunu	vakfı	(AD)	114B

Mehmed	vakfı	(A)	58B

Mehmed	vakfı	(M)	5A

Mehmed	vakfı	(T)	30A,	35B,	39B,	40A,	46B

Mehmed	veled-i	Elvan	vakfı	(T)	38A

Mehmed	veled-i	Erdebil	vakfı	(A)	54A

Mehmed	veled-i	Hacı	Pirî	vakfı	(T)	30A	

Mehmed	veled-i	İlyas	vakfı	(T)	47A

Mehmed	veled-i	Muhtesib	Cafer	vakfı	(D)	86A

Mehmed	veled-i	Yahşi	vakfı	(A)	56A

Melek	hatun	vakfı	(A)	55A

Melek	hatun	vakfı	(T)	36B

Melekî	hatun	vakfı	(A)	57B

Memece	vakfı	(MA)	70A

Memi	bin	Dayı	vakfı	(M)	8A,	8B

Memi	Pabuşcu	vakfı	(A)	54A

Memi	vakfı	(T)	36A

Memi	veled-i	Şirmerd	vakfı	(T)	46B

Memi	veled-i	Veli	(A)	56A	

Memi	veled-i	Yahya	vakfı	(M)	6B

Memice	Dede	vakfı	(M)	27A

Menemenlü	Hacı	İne	Begi	Mahalle	Mesicidi	evkâfı	
(T)	33A

Menteş	Fakih	vakfı	(N)	120B

Menteşe	alanı	kuyusu	vakfı	(A)	57A

Menteşe	Dede	vakfı	(K)	79A

Mercan	hatun	vakfı	(A)	52B

Merduşe	bint-i	Pirce	Reis	vakfı	(T)	46B

Mermerli	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	39A

Meryem	Bula	vakfı	(A)	55A

Meryem	hatun	vakfı	(A)	55B,	56A,	57B

Meryem	hatun	vakfı	(N)	120A

Mesih	Paşa	vakfı	(G)	47B

Mestanzâde	vakfı	(A)	52A

Mevlana	Ali	Çelebi	veled-i	Muslihiddin	kadı	Mesci-
di	evkâfı	(MA)	69A

Mevlana	Hamza	efendi	bin	halil	el	–	müderris	vakfı	
(M)	28B

Mevlana	Hayreddin	vakfı	(AD)	109A,	(MA)	75B,	
(MA)	76B

Mevlana	Kırcı	vakfı	(A)	53A

Mevlana	mezarı	vakfı	(MA)	69A

Mevlana	Sinan	vakfı	(sultan	Bayezid’in	Hocası)	
(MA)	75A

Mevlana	Şuca’	el-Müderris	vakfı	(A)	49B
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Mihri	hatun	vakfı	(T)	31A

Mihriban	hatun	vakfı	(T)	32B

Mirî	hatun	vakfı	(A)	54B

Mirza	Beg	veled-i	Mehmed	Beg	vakfı	(A)	50A	

Muarrif	Divânî	Şeyh	vakfı	(A)	58A

Muarrif	Hamza	bin	Hasan	vakfı	(A)	58A

Mugal	hatun	vakfı	(T)	31A,	38A

Muğni	hatun	vakfı	(M)	8B,	

Muğni	hatun	vakfı	(A)	60A

Muhammedî	bin	Behlül	vakfı	(A)	58B	

Muhammedî	vakfı	(A)	52B

Muhammedî	veled-i	Mustafa	vakfı	(A)	49B

Muhammedî	veled-i	Nasuh	vakfı	(MA)	71A

Muhibbe	hatun	vakfı	(T)	33A

Muhsin	Efendi	vakfı	(N)	121A

Muhsin	vakfı	(A)	51B

Muhsine	hatun	vakfı	(A)	53A	

Muhsine	hatun	vakfı	(N)	120B

Muhyiddin	bin	Çalapvermiş	vakfı	(A)	55A

Muhyiddin	kız	kardeşi	vakfı	(MA)	70A

Muhyiddin	vakfı	(M)	8A

Muhyiddin	veled-i	Uzun	Ali	vakfı	(M)	8A

Murad	vakfı	(A)	57A

Musa	Beg	vakfı	(M)	6B

Musa	bin	Hacı	Ali	vakfı	(A)	49B

Musa	bin	İne	vakfı	(T)	32B

Musa	bin	Karamanî	vakfı	(M)	26B

Musa	bin	Yağmur	vakfı	(T)	32B

Musa	Çelebi	vakfı	(M)	5A

Musa	Fakih	vakfı	(A)	60B

Musa	Reis	vakfı	(T)	46A,	46B

Musa	vakfı	(A)	54A,	61A

Musalıoğlu	vakfı	(A)	56A

Musalla	vakfı	(T)	46A

Muslihiddin	bin	Hacı	Lütfi	Muallimhânesi	vakfı	(M)	7A

Muslihiddin	vakfı	(A)	54A

Mustafa	bin	Ali	vakfı	(N)	120A

Mustafa	bin	Hatib	vakfı	(N)	121A

Mustafa	bin	İlyas	vakfı	(T)	47A

Mustafa	bin	İsa	vakfı	(A)	50A

Mustafa	bin	Kanber	vakfı	(N)	120B

Mustafa	bin	Nasuh	et-Tâcir	vakfı	(D)	86A

Mustafa	bin	Pirî	vakfı	(MA)	70B

Mustafa	bin	Satı	vakfı	(N)	120B

Mustafa	Dede	vakfı	(A)	49B

Mustafa	Mektebi	vakfı	(T)	30A

Mustafa	Mescidi	vakfı	(MA)	71A

Mustafa	Reis	vakfı	(T)	46A

Mustafa	Sipahi	vakfı	(M)	8A

Mustafa	Subaşı	vakfı	(T)	46B

Mustafa	vakfı	(A)	53A,	57A,	58B,

Mustafa	vakfı	(M)	26B

Mustafa	vakfı	(T)	41B,	42A

Mustafa	vâlidesi	vakfı	(A)	50A

Mustafa	veled-i	Demirci	vakfı	(T)	46A

Mustafa	veled-i	Eminlik	vakfı	(M)	9B

Mustafa	veled-i	İsa	vakfı	(A)	50A

Muytab	Hacı	vakfı	(M)	9A

Muytab	Muhammedî	vakfı	(A)	53B

Mübarek	Arab	vakfı	(M)	4B

Müezzin	Muhammedî	vakfı	(A)	53A

Müezzin	Sofu	vakfı	(M)	3A

Münevver	hatun	bint-i	Müezzin	Ahmed	vakfı	(A)	
55B,	

Münevver	hatun	vakfı	(A)	55A

Münevver	hatun	vakfı	(N)	121B

Münevvere	hatun	vakfı	(N)	120B,	121B

Mürsel	bin	Kurdca	vakfı	(T)	41A

Mürsel	vakfı	(T)	31B

Müslüman	Ali	vakfı	(A)	52A

Müselleman	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(N)	122A
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-N-
Nalband	Ali	vakfı	(T)	46A

Nalband	Durmuş	vakfı	(T)	35B

Nalband	Hamza	vakfı	(M)	6B

Nalband	Seydi	Ahmed	vakfı	(A)	54B

Nalband	vakfı	(T)	36A

Nalband	Yusuf	vakfı	(T)	46B

Narlıca	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	7B	

Nasırlu	Mescidi	evkâfı	(M)	7B

Nasuh	Baba	Zâviyesi	vakfı	(D)	95B

Nasuh	bin	Ali	vakfı	(A)	56B

Nasuh	bin	Bazarlu	vakfı	(A)	58B

Nasuh	bin	Cafer	vakfı	(A)	57A

Nasuh	bin	Yusuf	vakfı	(M)	3A

Nasuh	Çelebi	ibn-i	Ahmed	(T)	45B

Nasuh	hatunu	vakfı	(AD)	114B

Nasuh	İsa	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Nasuh	vakfı	(A)	51A,	54B

Nasuh	vakfı	(M)	6A,	22B

Nasuh	veled-i	Muhammedî	vakfı	(A)	50A

Nasuhcu	İsa	vakfı	(A)	54B

Nâzi	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(M)	2B

Nebi	Fakih	vakfı	(AD)	101B

Nebi	vakfı	(M)	9A

Nebi	vakfı	(T)	39B

Nebi	veled-i	Abdullah	vakfı	(A)	50A

Nebi	veled-i	Dâvud	vakfı	(A)	52A

Nebi	veled-i	Küçük	vakfı	(T)	46B

Nefise	hatun	bint-i	Hızır	vakfı	(A)	57A

Nefise	hatun	vakfı	(A)	50B,	52B,	53A,	54A,	55B,	56A,	60A,	

Nefise	hatun	vakfı	(M)	6B,	7A,	22B

Nefise	hatun	vakfı	(MA)	70A

Nefise	hatun	vakfı	(N)	122B

Nefise	hatun	vakfı	(T)	30A,	32B,	39A,	39B

Nefise	vakfı	(A)	57A

Nif	Cami’-i	Şerif	Evkâfı	(N)	119B

Nifli	bağı	vakfı	(M)	1A

Nişancı	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(M)	5A

Niyaz	hatun	bint-i	Pir	Ahmed	vakfı	(A)	57A

Numan	Ece	vakfı	(D)	92A

Nur	hatun	vakfı	(M)	8B

Nur	Paşa	hatun	vakfı	(A)	54A	,	58A

Nurlu	hatun	vakfı	(T)	38A

Nurullah	Çelebi	bin	Hacı	İvaz	vakfı	(N)	121A

Nurullah	vakfı	(T)	37A

Nusret	Şeyh	vakfı	(N)	124A

Nühasi	Hızır	Balı	vakfı	(A)	55B

-O-Ö-
Odul	Derviş	vakfı	(D)	97B

Odulca	vakfı	(GÖR)	81B

Orta	kuyu	vakfı	(A)	57A

Orta	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	27A

Osman	Ağa	vakfı	(M)	4A

Osman	bin	Hacı	vakfı	(T)	31A

Osman	bin	Ramazan	vakfı	(T)	31B

Osman	el-Hayyat	vakfı	(A)	56B

Osman	Fakih	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	34A

Osman	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Osman	vakfı	(A)	58B

Osman	vakfı	(T)	39B

Osman	veled-i	Balı	vakfı	(A)	49B

Öldürücüzâde	vakfı	(A)	51B,	52A

Ömer	bin	Musa	vakfı	(T)	46A

Ömer	Emre	vakfı	(AD)	107A

Ömer	Fakih	vakfı	(T)	44A

Ömer	Reis	vakfı	(T)	47A

Ömer	vakfı	(T)	36B,	39B

-P-
Pabuçcu	Muhammedî	biraderi	vakfı	(M)	6B

Paşa	Bula	vakfı	(M)	6B

Paşa	hatun	kocası	vakfı	(A)	52A
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Paşa	hatun	vakfı	(GÖR)	81B

Paşa	hatun	vakfı	(T)	34A

Paşa	Melek	bint-i	Kurd	Yiğit	vakfı	(A)	60A

Paşa	Melek	hatun	vakfı	(M)	7A

Paşaca	hatun	vakfı	(M)	9A

Pırnaz	Hamza	vakfı	(A)	54B,	55B

Pir	Ahmed	bin	Bayram	vakfı	(A)	57B

Pir	Ahmed	bin	Hac	ı	Ali	vakfı	(A)	49B

Pir	Ahmed	bin	Hüdaverdi	vakfı	(A)	54B

Pir	Ahmed	vakfı	(A)	49B,	60A

Pir	Ahmed	vakfı	(M)	26B

Pir	Ali	vakfı	(T)	38A

Pir	Balı	Ali	vakfı	(T)	46B

Pirce	Reis	dayısı	vakfı	(T)	46A	

Pirce	Reis	vakfı	(T)	46A,	46B,	47A

Pirce	Reis	vâlidesi	vakfı	(T)	46A

Pirce	vakfı	(T)	41B

Pirce	veled-i	Güzel	vakfı	(T)	34B

Piri	Çavuş	Muallimhânesi	vakfı	(G)	47B

Piri	Çelebi	ibn-i	Seydi	Beg	vakfı	(MA)	77A

Pirî	vakfı	(A)	56A

Piri	veled-i	Mustafa	vakfı	(A)	50A

Piyale	Beg	evkâfı	(M)	15B

-R-
Râbia	bint-i	Dedem	İsa	vakfı	(T)	33B

Râbia	bint-i	Hacı	Balı	vakfı	(T)	46B

Râbia	bint-i	Hatib	Seydi	Ali	vakfı	(T)	33B

Râbia	hatun	vakfı	(A)	53A,	54A,	57B,

Râbia	hatun	vakfı	(D)	86A	

Râbia	hatun	vakfı	(M)	1B

Râbia	hatun	vakfı	(N)	121B

Râbia	hatun	vakfı	(T)	30A,	31A,	32B,	34A,	37B

Ramazan	bin	Turası	vakfı	(D)	87B

Ramazan	Dede	vakfı	(T)	34A

Ramazan	Efendi	vakfı	(MA)	70B

Ramazan	vakfı	(A)	52A,	54B,	57B,	59B,

Ramazan	vakfı	(T)	31B,	41B

Recai	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	8A

Receb	bin	Hacı	Mustafa	vakfı	(D)	86A

Receb	vakfı	(D)	87A

Resul	vakfı	(A)	54A

Reşid	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(A)	52B	

Ruh	hatun	vakfı	(A)	54B

Ruh	Paşa	hatun	vakfı	(A)	51B

Rukiye	hatun	vakfı	(A)	54B,	57B,	58A,

Ruşen	hatun	vakfı	(A)	52B

Ruşen	hatun	vakfı	(MA)	70B

-S-
Saadet	hatun	vakfı	(A)	53A

Sabur	hatun	vakfı	(MA)	71A

Saferi	Hoca	kızı	vakfı	(A)	51B

Saferiye	hatun	vakfı	(N)	120B

Safiye	hatun	bint-i	Ahmed	Paşa	vakfı	(GÖ)	67A

Safiye	hatun	vakfı	(A)	51B,	58A,

Safiye	hatun	vakfı	(AD)	114B

Safiye	hatun	vakfı	(N)	121B

Sakalar	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	6B

Sakka	Veli	vakfı	(A)	58B

Salibe	hatun	vakfı	(A)	53A,	54B

Salih	bin	Ahmed	vakfı	(GÖR)	81B

Salih	Ece	vakfı	(D)	92B

Saliha	hatun	vakfı	(A)	53B

Saliha	hatun	vakfı	(T)	36A,	41A,	42A,

Saltık	bin	Hasan	vakfı	(D)	87B

Salurlu	Mustafa	vakfı	(A)	54B

Sancakdar	Karacası	vakfı	(T)	34B

Saniye	hatun	vakfı	(M)	9A

Sara	bint-i	Musa	vakfı	(T)	33A

Sarac	Ahmed	bin	İskender	vakfı	(M)	6B

Sarac	Musa	kızı	vakfı	(A)	54A
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Sarac	Yunus	vakfı	(A)	51A

Saraç	Seydi	vakfı	Bb

Saraç	Ahmed	vakfı	(T)	37B

Saraç	Seydi	vakfı	Bb

Sarban	Karaca	vakfı	(A)	50B

Sara	hatun	vakfı	(T)	36A

Sarı	Çavuş	vakfı	(T)	36B

Sarı	Dede	vakfı	(A)	55B

Sarı	Dede	vakfı	(GÖ)	67B

Sarı	Güle	vakfı	(T)	30A

Sarı	Sofu	hatunu	vakfı	(A)	52A

Sarı	vakfı	(T)	36A

Saru	Ahmed	paşa	vakfı	(A)	61B

Saru	İsa	vakfı	(N)	124B

Saru	Şeyh	vakfı	(N)	124A

Saru	Yazıcı	vakfı	(M)	3A

Saruhan	Beg	ibn-i	Alpağı	vakfı	(AD)	105A

Saruhan	türbesi	vakfı	(M)	25B

Saruhanoğlu	vakfı	(M)	9B,	23A,	23B

Saruhanoğlu	vakfı	(T)	40A	

Sasa	hatun	vakfı	(T)	36A

Sasa	kuyusu	vakfı	(MA)	70B

Sasalu	vakfı	(A)	54A

Satılmış	vakfı	(T)	39A,	43B

Sefer	Şah	vakfı	(MA)	70A

Sefer	Vakfı	Bb

Seferşah	bin	Veli	vakfı	(N)	119B

Selçuk	bint-i	Yusuf	vakfı	(T)	34A

Selçuk	hatun	vakfı	(A)	53B

Selçuk	hatun	vakfı	(M)	1A,	8B

Selçuk	hatun	vakfı	(T)	46B

Selçuk	kızı	vakfı	(M)	8A

Selçuk	vakfı	(A)	56A

Sele	hatun	vakfı	(MA)	77A

Selim	hatun	bint-i	Sarı	Mustafa	vakfı	(A)	52A

Selim	hatun	vakfı	(MA)	71A

Selim	hatun	vakfı	(T)	34A

Selim	vakfı	(A)	57A

Selime	bint-i	Eymir	vakfı	(A)	58A

Selime	hatun	vakfı	(A)	53A,	58B,	59B

Selime	hatun	vakfı	(AD)	114B

Selime	hatun	vakfı	(T)	32B,	38B,	46B

Selim	hatunu	vakfı	(M)	26B

Selver	hatun	vakfı	(A)	56B

Selver	hatun	vakfı	(GÖR)	81B

Selver	hatun	vakfı	(T)	33B,	35A,	35B

Semed	vakfı	(A)	55A

Seniyye	hatun	vakfı	(A)	58B

Serçe	bint-i	Hacı	Ramazan	vakfı	(A)	52B

Serücihan	vakfı	(A)	54A

Servinaz	hatun	vakfı	(N)	121B

Sevinçzade	vakfı	(T)	31A,	31B

Sevindik	dede	vakfı	(A)	51B

Sevle	Fakih	vakfı	(AD)	101B

Sevle	Mescidi	evkâfı	(N)	122A	

Sevle	vakfı	(N)	120A,	120B

Sevle	veled-i	Abdullah	vakfı	(A)	57B

Seydi	Ahmed	vakfı	(A)	58B

Seydi	Ahmed	vakfı	(N)	120B

Seydi	Ali	bin	Hacı	Balı	vakfı	(T)	33A

Seydi	Ali	bin	Mehmed	vakfı	(GÖR)	82A

Seydi	Ali	Çelebi	vakfı	(T)	41B

Seydi	Ali	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(T)	41A

Seydi	Ali	vakfı	(A)	52B

Seydi	Ali	vakfı	(A)	59B

Seydi	Ali	vakfı	(T)	41B

Seydi	bin	Acem	vakfı	(N)	122A

Seydi	Hoca	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	7A

Seydî	vakfı	(A)	56B

Seydi	vakfı	(N)	119B	

Seydi	vakfı	(T)	40B

Seydi	zevcesi	vakfı	(A)	57A

Seydîzâde	vakfı	(A)	57A

Seyyid	Ali	Çelebi	bin	Hoca	Lütfi	vakfı	(M)	5B

Seyyid	Nasrullah	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	33B

Sıdıka	hatun	vakfı	(A)	56B
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Sırcı	Halil	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(MA)	70A

Sidre	hatun	vakfı	(N)	121B

Sinan	Beg	Camii	evkâfı	(M)	9B

Sinan	Çavuş	Camii	evkâfı	(M)	26B

Sinan	Çavuş	Mektebi	vakfı	(M)	1A

Sinan	Çavuş	vakfı	(M)	27A

Sinan	Dede	vakfı	(T)	37B

Sinan	Habeşci	vakfı	Bb

Sinan	hatunu	vakfı	(T)	32B

Sinan	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(M)	26B

Sinan	Sofu	vakfı	(MA)	77A

Sinan	Subaşı	vakfı	(M)	5A

Sinan	vakfı	(A)	51B,	52B,	57B

Sirkeci	hatun	vakfı	(M)	1A

Sitti	hatun	bint-i	Hacı	Çalapvermiş	vakfı	(A)	50B

Sitti	hatun	bint-i	Özbek	dede	vakfı	(A)	51B

Sitti	hatun	vakfı	(G)	47B

Sitti	hatun	vakfı	(M)	5B

Siyah	vakfı	(M)	9A

Siyami	Halife	vakfı	(T)	34A

Sofu	Ali	vakfı	(M)	5B,	25A

Sofu	Hamza	vakfı	(T)	46A

Sofu	Kethüda	vakfı	(A)	49B

Sofu	Mehmed	vakfı	(A)	57B	

Sofu	Muhammedî	vakfı	(A)	58A

Sofu	Mukbil	rumelili	vakfı	(M)	6A

Sofu	Sinan	vakfı	(M)	8A

Sofu	Süleyman	kuyusu	vakfı	(T)	42A

Sofu	Süleyman	vakfı	(T)	42A

Sofu	Zerdülhayyat	vakfı	(A)	49B

Sofular	köyü	evkâfı	(MA)	70B	

Solak	veled-i	Saltık	vakfı	(A)	60B

Sovuk	Pınar	Mahalle	Mescidi	Evkâfı	(N)	120A

Sultan	hatun	vakfı	(A)	54B,	55B,	56B,

Sultan	hatun	vakfı	(N)	120A

Sultan	Murad	Han	evkâfı	136B

Sultan	Paşa	bint-i	Sarı	Mehmed	vakfı	(A)	51B,	52A

Sultan	Süleyman	Han	vâlidesi	imâreti	evkâfı	(M)	13A

Sultan	Süleyman	Hocası	Vakfı	Bb

Sultan	Şehinşah	vâlidesi	vakfı	(MA)	71B,	(MA)	72B,	(MA)	73B

Surnazan	Mahallesi	evkâfı	(M)	6A

Süca’	Beg	vakfı	(D)	87B

Süleyman	bin	Abdullah	vakfı	(A)	57A,	59B,	60B,

Süleyman	bin	Ahmed	vakfı	(M)	23B

Süleyman	bin	Ali	vakfı	(M)	1B

Süleyman	bin	el-Hayyat	vakfı	(A)	58B

Süleyman	bin	Kara	Subaşı	vakfı	(D)	86A

Süleyman	bin	Safa	vakfı	(T)	32B,	38B,

Süleyman	bin	Seydi	Ali	Vakfı	(A)	50A

Süleyman	vakfı	(M)	26B

Süleyman	vakfı	(N)	120A

Süleyman	vakfı	(T)	31A,	33A,	34A

Sünbül	paşa	medresesi	evkâfı	(T)	31B

Sünbül	paşa	vakfı	(T)	30B,	31B

-Ş-
Şaban	Hoca	hatunu	vakfı	(T)	46B

Şaban	vakfı	(A)	52A

Şâdi	vakfı	(A)	60B

Şah	Bula	hatun	vakfı	(A)	56B,	59B,	60B,

Şah	Bula	hatun	vakfı	(M)	1B

Şah	Bula	vakfı	(A)	57A,	59B

Şah	Bula	vakfı	(T)	39A

Şah	Çoban	hatun	bint-i	Veli	vakfı	(A)	50A

Şah	Huban	bint-i	İbrahim	paşa	Camii	evkâfı	(MA)	69B

Şah	Melek	hatun	vakfı	(A)	50B

Şah	Paşa	bint-i	Malkos	vakfı	(T)	46B

Şah	Paşa	hatun	vakfı	(A)	51A,	52B,	54A

Şah	Paşa	hatun	vakfı	(AD)	101B

Şah	Veli	bin	Musa	vakfı	(T)	46A

Şah	Veli	vakfı	(N)	119B

Şahbula	hatun	vakfı	(T)	36B

Şahdane	hatun	vakfı	(M)	8A

Şahdane	hatun	vakfı	Bb

Şâhî	bint-i	Abdullah	vakfı	(M)	7B	
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Şâhî	hatun	(T)	32B

Şâhî	hatun	vakfı	(A)	55B

Şahî	hatun	vakfı	(M)	1B,	9A,	9B

Şahkulu	bint-i	Aykır	vakfı	(A)	60A

Şahkulu	Fakih	vakfı	(M)	27A

Şahkulu	vakfı	(A)	50B,	51A,	56B,	60B,

Şahkulu	vakfı	(M)	26B

Şahkulu	vakfı	(MA)	77A

Şahlı	hatun	vakfı	(AD)	101B

Şahpaşa	hatun	vakfı	(A)	61A

Şahpaşa	hatun	vakfı	(T)	31A

Şehre	küstü	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(A)	59B

Şehribanı	hatun	bint-i	Hacı	Bahşayış	vakfı	(N)	121B

Şehriyar	hatun	vakfı	(D)	87B

Şekerim	oğlu	Şeyh	Yusuf	atası	vakfı	(D)	91B

Şemseddin	bin	sarıca	vakfı	(T)	35A

Şemseddin	Hoca	kızı	vakfı	(A)	51B

Şeyh	Bula	hatun	vakfı	(M)	5B

Şeyh	Erik	Zâviyesi	vakfı	(D)	96A

Şeyh	Hızır	vakfı	(M)	25A

Şeyh	İlyas	Çelebi	ibn-i	Şeyh	İsa	vakfı	(A)	50A

Şeyh	İlyas	Zâviyesi	evkâfı	(M)	10A

Şeyh	İne	Begi	vakfı	(K)	78B

Şeyh	İnebegi	vakfı	(D)	93A

Şeyh	Kandırmış	vakfı	(D)	93B

Şeyh	Muhyiddin	vakfı	(N)	121A

Şeyh	Musa	vakfı	(D)	97A

Şeyh	Muslihiddin	vakfı	(N)	119B

Şeyh	Osman	Zâviyesi	vakfı	(G)	49A

Şeyh	Salur	vakfı	(N)	124B

Şeyh	Turahan	vakfı	(AD)	113A

Şeyh	Yunus	vakfı	(D)	94A

Şeyhdane	hatun	vakfı	(M)	4B,	5B,	6B

Şeyhler	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Şeyhler	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(A)	54B

Şirmerd	Beg	vakfı	(M)	7B	

Şirmerd	bin	Abdullah	vakfı	(A)	60B

Şirmerd	bin	Abdullah	vakfı	(D)	87A

Şirmerd	bin	Abidin	vakfı	(A)	49B

Şirmerd	vakfı	(A)	60B

Şirmerd	vakfı	(M)	8A

Şuca’	Baba	Zâviyesi	vakfı	(M)	23B

Şuca’	bin	Yusuf	vakfı	(A)	50A

Şuca’	Efendi	vakfı	(MA)	70B

Şuca’	Mahalle	Mescidi	vakfı	(D)	88B

-T-
Tabbah	Hacı	vakfı	(AD)	101B

Taceddin	Halife	muallimhâne	vakfı	(M)	5A

Tacir	Hacı	Hasan	Karamanî	vakfı	(A)	58B

Taczâde	vakfı	(A)	52A

Tamak	hatunu	vakfı	(A)	60B

Tatar	Fakih	vakfı	(D)	87B

Tatar	Şihabeddin	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	2B

Tatar	zevcesi	vakfı	(A)	58B

Teberrük	Sofu	vakfı	(MA)	69A

Teke	Hasan	vakfı	(T)	36B

Tekür	Şeyh	Zâviyesi	vakfı	(AD)	107B

Terzi	Hacı	Ramazan	vakfı	(A)	53A,	53B

Terzi	Hasan	hatunu	vakfı	(A)	58B

Terzi	hatunu	vakfı	(T)	36B

Terzi	Hızır	vakfı	(A)	55A

Terzi	İlyas	vakfı	(M)	5B

Terzi	Yusuf	vakfı	(A)	52A

Timur	bin	İsa	vakfı	(A)	51A	

Timur	vakfı	(A)	50A

Tireli	Mustafa	vakfı	(M)	7B	

Tirkeş	hatun	vakfı	(N)	119B,	120A

Tokuş	İdris	vakfı	(T)	43A

Tomşak	kızı	vakfı	(M)	5B

Torasan	Ece	vakfı	(D)	89A

Toycu	hatun	vakfı	(MA)	77A

Tunç	Mahallesi	Mescidi	evkâfı	(A)	52A

Tur	Ali	vakfı	(A)	52B

Tur	Balı	Sofu	vakfı	(A)	57B	
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Tur	Bula	hatun	vakfı	(T)	34B,	37A

Tur	Hoca	bin	Sultan	Şeyh	vakfı	(T)	36B

Tur	Hoca	hatunu	vakfı	(T)	40B

Tur	Hoca	vakfı	(T)	34A,	36B	

Tur	Paşa	hatun	bint-i	Ali	vakfı	(A)	49B

Tur	Paşa	hatun	vakfı	(N)	120B

Tur	Paşa	hatun	vakfı	(T)	34A,	34B

Tura	Paşa	hatun	vakfı	(A)	57A

Tura	Paşa	vakfı	(MA)	77A

Turahan	vakfı	(M)	7B	

Turan	veled-i	Köse	vakfı	(T)	47A

Turasan	Ece	vakfı	(D)	90B

Turası	hatunu	vakfı	(M)	6A

Turbalı	bin	Kara	Mustafa	vakfı	(A)	55B

Turbalı	vakfı	(A)	55A

Turbula	hatun	vakfı	(T)	30A,	32B,	34A,	46B,	

Turfade	hatun	vakfı	(T)	32B

Turfade	vakfı	(T)	41A

Turgud	Buna	vakfı	(A)	54A

Turgud	Dellal	vakfı	(T)	47A

Turgud	vakfı	(D)	87A

Turgud	vakfı	(M)	5A,	9A

Turhan	Çelebi	vakfı	(A)	55A

Turpaşa	hatun	vakfı	(T)	36B

Turud	kuyusu	vakfı	(T)	36A

Turud	vakfı	(T)	35B

Tûti	bint-i	Mehmed	vakfı	(A)	57B

Tûti	hatun	vakfı	(MA)	77A

Tuti	hatun	vakfı	(T)	38B

Tüfenkçi	Yusuf	vakfı	(M)	4B

Türk	Hızır	hatunu	vakfı	(A)	52A

Türk	Hızır	vakfı	(A)	51B

-U-
Uçbegi	vakfı	(T)	36B

Uğurlu	veled-i	Arab	Ağa	vakfı	(A)	49B

Umreli	Kızı	vakfı	(M)	3A

Umreli	vakfı	(M)	3B

Umur	bin	Bayram	vakfı	(D)	87B	

Umur	bin	Hacı	Bayram	vakfı	(M)	1B

Umur	İsa	vakfı	(T)	46A

Umur	Reis	vakfı	(T)	46A

Umur	vakfı	(A)	57A

Uncu	Evhad	vakfı	(T)	39A

Urgancı	kuyusu	vakfı	(A)	55A

Usul	hatun	vakfı	(T)	33B

Usül	hatun	vakfı	(A)	53A,	54B,	58B

Uzge	Bazergân	vakfı	(M)	26B,	27A

Uzun	Ali	vakfı	(T)	46A

Uzun	Hasan	Mescidi	evkâfı	(T)	40B

Uzun	Hasan	vakfı	(M)	2B

Uzun	Hızır	vakfı	(T)	32B

-Ü-
Ümmi	bint-i	Müezzin	Nasuh	vakfı	(A)	53B

Ümmi	hatun	bint-i	Ramazan	vakfı	(A)	53B

Ümmi	hatun	vakfı	(A)	57B

Ümmi	hatun	vakfı	(T)	30A,	32B,	35B,	41A

Üveys	Çelebi	vakfı	(M)	9B

Üveys	vakfı	(T)	34A

Üveys	veled-i	Mustafa	vakfı	(A)	50A

-V-
Valacı	İsa	vakfı	(M)	9B

Valnacı	İsa	vakfı	(M)	3B

Veled	vakfı	(T)	30A	

Veled-i	Saruhan	vakfı	(N)	119B

Veled-i	Saruhan	vakfı	(T)	43A

Veli	bin	Ali	vakfı	(A)	57A

Veli	bin	Dede	vakfı	(AD)	114B

Veli	bin	Mustafa	vakfı	(A)	57A

Veli	bin	Mühim	vakfı	(AD)	114B

Veli	hatunu	vakfı	(AD)	114B

Veli	Külahduz	vakfı	(M)	9B
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Veli	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(T)	38B

Veli	Polad	Beg	vakfı	Bb

Veli	vakfı	(A)	52A

Veli	vakfı	(T)	38B

Veli	veled-i	Saltık	vakfı	(A)	60B

Velid	Beg	Medresesi	evkâfı	(M)	16B

-Y-
Yağ	Basan	Seydi	Zâviyesi	vakfı	(AD)	112A

Yağmur	Mahallesi	evkâfı	(D)	87B

Yahşi	Fakih	vakfı	(M)	26B

Yahşi	hatunu	vakfı	(A)	52A

Yahşi	vakfı	(A)	52A,	57A,

Yahşi	vakfı	(T)	35B,	41B

Yahşi	vâlidesi	vakfı	(A)	57A

Yahşi	veled-i	Ali	vakfı	(MA)	77A

Yahşi	veled-i	Kürek	vakfı	(A)	60A

Yahşizâde	hatunu	vakfı	(T)	36A

Yahya	kızı	vakfı	(M)	1A

Yakub	bin	Devlet	han	vakfı	(D)	85B

Yakub	Halıcı	vakfı	(A)	58B

Yakub	Tekyesi	vakfı	(I)	118A

Yakut	Ağa	vakfı	(M)	28A,	28B

Yardım	vakfı	(A)	59B

Yardımcı	Hacı	Ahmed	vakfı	(A)	54B

Yardımcı	Mehmed	Mescidi	evkâfı	(A)	58A	

Yardımcı	Memece	vakfı	(A)	54B

Yar	Hasanlar	Mahallesi	evkâfı	(M)	4A

Yaviler	Mescidi	evkâfı	(Bezci	İne	Begi)	(M)	9A

Yaylacıoğlu	vakfı	(G)	47B

Yel	değirmeni	Mescidi	evkâfı	(T)	46B

Yeni	Mescid	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	27A

Yeniçeri	Ağası	vakfı	(T)	46A

Yeniçeri	Mescidi	evkâfı	(T)	46B

Yörükân	vakfı	(A)	52A

Yunus	bin	Zekeriyya	vakfı	(N)	120B

Yunus	Derviş	vakfı	(M)	25A

Yunus	vakfı	(A)	56A

Yunus	vakfı	(T)	44B

Yusuf	bin	Abdullah	vakfı	(A)	52B,	58B,	60B

Yusuf	bin	Bektaş	vakfı	(MA)	70A

Yusuf	bin	Fakih	hatunu	vakfı	(A)	58B

Yusuf	bin	Fakih	vakfı	(A)	58B

Yusuf	bin	Has	Koca	vakfı	(A)	58B

Yusuf	bin	Kaya	vakfı	(M)	5A

Yusuf	bin	Tekür	vakfı	(D)	87B

Yusuf	bin	Tur	Balı	vakfı	(A)	49B

Yusuf	bin	Zeynel	vakfı	(A)	55B

Yusuf	Fakih	hatunu	vakfı	(A)	58A

Yusuf	Fakih	vakfı	(A)	58A

Yusuf	Has	Koca	vakfı	(A)	58B

Yusuf	Kasab	vakfı	(MA)	77A

Yusuf	Meremmatcı	vakfı	(T)	37B

Yusuf	vakfı	(A)	54B,	55B,	61A

Yusuf	vakfı	(T)	30A,	32B,	37B

Yusuf	veled-i	Abdullah	vakfı	(T)	32B

Yusuf	veled-i	Eskici	Nasuh	vakfı	(M)	9B

Yusuf	veled-i	Şâdi	vakfı	(A)	51B,	52A

Yusuf	zevcesi	vakfı	(A)	58B

-Z-
Zağanos	Paşa	Evkâfı	(GÖ)	63A,		64A,	64B,		65A,		65B

Zekeriyya	bin	Ekremin	vakfı	(N)	122A

Zekeriyya	vakfı	(M)	6A

Zekeriyya	vakfı	(N)	120B	

Zeliha	hatun	vakfı	(T)	38B

Zeyneb	hatun	vakfı	(A)	58B

Zeyneb	hatun	vakfı	(N)	120B

Zeyneb	hatun	vakfı	(T)	33A,	33B,	35B,	39A

Zeyneddin	bin	Hamza	vakfı	(GÖR)	81B

Zeyni	hatun	vakfı	(T)	30A

Zeytunlu	Koca	vakfı	(T)	36B

Zindan	Mahalle	Mescidi	evkâfı	(M)	8B

Zülfi	hatun	vakfı	(A)	53A,	54B,	55A

Zülfi	hatun	vakfı	(N)	121B
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YER İSİMLERİ İNDEKSİ

-A-
Abdal	Habib	mezraası	(Adala),	110B

ADALA,	62A,	108B-Bazarı,	101A,-Camii,	100B,-Kadılı-
ğı,	19a-Kadısı,	61B,	108B,-Kaza	mahkemesi,	171-Ka-
zası,	Aa,	100B,	112A,	113A-B-Nefsi,	100B,	101B,	102A,	
107B-Tevabii,	61B

Adillü	köyü	(Akhisar)	130A

Ahad	Şeyh	mezraası	(Gördük)	66B

Ahi	Kayser	mezraası	(Akhisar	62B)

Ahi	Teslim	çiftliği	mezraası	(Gördüs),	82A

Ak	köy	(Gördük)	131A

Akça	Alan	köyü	(Demirci),	94A

Akça	Köy	(Adala),	127B	Bkz.	Ötmeli	köy

Akça	Köy	(Demirci),	93A

Akçalu	köyü	(127)

AKHİSAR,	14B-Çayırı,61B,-Çeltüği,	66A-Evkaf	defteri,	
19A-Havassı	Voyvodası,	116-Kadısı,	117-Kazası,	Aa,	
19A,	49B,	67A,	Medine,	117-naibi,	115-Nefsi,	49A,	
50B,	51A,	52A-B,	59B,	62B-Subaşısı,	66A-Zeameti,	61b

AKHİSAR-I	SARUHAN	KAZASI,	bkz.	AKHİSAR

Akviran	köyü	(Adala)	102A,	108A,

Ala	Yundlu	köyü	(Gördük)	139B

Alaca	İli	köyü	(Demirci)	106A

Alancık	köyü	(Adala)	103B,104B

Ali	Beg	mezraası	(Marmara)	74B

Ali	Fakih	köyü	(Gördük)	131A)

Ali	Fakihler	köyü,	139B

Ali	mezraası	(Demirci),	85B

Anaklu	mezraası	(Adala),	104B

Armağanlar	köyü	(Manisa)	136B

Arnavudlar	köyü	(Güzelhisar)	129B

Arslan	Beg	köyü	(Manisa)	24A

Asım	Beglü	köyü	(Menemen)	43A

Avsallar	köyü	(Gördüs)	134A

Aziz	Beglü	köyü	(Demirci)	92B

Aziz	Beglü	köyü	(36A)

Aziz	Beglü	köyü	(Manisa)	21A

Azizli	köyü	(Nif)	123A

-B-
Baba	köyü	(65B)

Bademlik	mezraası	(Manisa)	12B,	126

Bağ	Havlısı	köyü	(Mendehorya)	116A

Bahadır	köyü	(Güzelhisar)	48A

Bahadırlu	köyü	(Manisa)	136B

Bahşılı	köyü	(Adala)	109A

Bakır	köy	(Manisa)	13A

Bakır	köyü	(Gördük)	68A

Balcalu	köyü	(Gördük)	126B

Balçık	Hisarı	köyü	(Demirci)	91A

Balıklağu	köyü	(Adala)	109B

Balıklı	köyü	(Gördüs)	83A

Başlamış	köyü	(Gördük	132B)

Başlıca	Kilise	köyü	(Manisa)	26A,	

Bayat	köyü	(Gördüs)	82A,	83A)

Bayıklu	köyü	(Manisa)	24B

Bayramişlü	köyü	(Ilıca)	118A

Bazarköy	(Adala)	108A

Bazarlu	köy	(Güzelhisar)	130A

Bedravin	köyü	(Adala)	102B

Beğce	köyü	(Adala)	103A

Bektaşlar	köyü	(Adala)	108B

Belenköy	(Manisa)	23B

Begli	köyü	(Ilıca)	118A

Begmiş	köyü	(Nif)	126A

Begmişlü	köyü	(Akhisar)	56B

Biçerlü	köyü	(Manisa)	10A

Boğa	Deresi	köyü	(Gördük)	139B

BORLU	 (Demirci	 kazasına	bağlı)-bazarı,	 98B-nahiy-
yesi,	94B,	95A,	96A-B

Boyalı	köyü	(15B)

Boyalı	köyü	(Gördüs)	101A,	134B

Boz	Hisar	köyü	(Kayacık)	63A,	133B

Bozca	Atlu	köyü	(Demirci)	127A

Bozköy	(Manisa)	23B,	26B



344

Bögetçiler	köyü	(Akhisar)	52A

Börekçi	Oğlu	köyü	(Manisa)	23B

Bulduklu	köyü	(Borlu)	98A

Burun	Virancık	köyü	(Manisa)	61A,	61B

Büdüklüce	köyü	(Bergama)	61B

Büyük	Şeyhli	köyü	(Menemen)	45A

Büyük	Tolaşa	köyü	(Borlu)	136A

Büyük	Yahşılı	köyü	(Menemen)	43A

-C-Ç-
Canşa	Köyü	(Manisa)	12A

Cece	köyü	(Marmara)	76B

Cüllahlar	köyü	(Güzelhisar)	130A

Çağatay	köyü	(Menemen)	45A

Çağrayık	mezraası	(Adala)	113A

Çakallu	köyü	(Adala)	113B

Çakırlıca	mezraası	(Manisa)	19A)

Çal	Bahçe	köyü	(Güzelhisar)	48A,	129B

Çanakçı	köy	(Gördük)	116

Çanak	Deresi	köyü	(Güzelhisar)	48A

Çardekinlü	köyü	(Yund	Dağı)	22B

Çarta köyü (Adala) 110A

Çataklu köyü (Adala) 101A

Çatalkilise	köyü	(Manisa)	12B

Çavuş	köy	(30A)

Çekirdeklü	mezraası	(Menemen)	29B

Çernik	köyü	(Adala)	112A,	118B

Çiftçili	Köyü	(Manisa)	21A

Çiftlik	köyü	(Gördüs)	82A,	134B

Çiftlik	köyü	(Bkz.	Beğce	köyü)

Çilekler	köyü	(Borlu)	98A

Çorak	köy	(Demirci)	136A

Çosallar	köyü	(Adala)	104A,104B

Çukur	köy	(Manisa)	26A

Çukur	köy	(Menemen)	43A,	43B

Çukuroğlu	Hamza	mezraası	(Adala)	104A,104B

-D-
Dağan	Oğlu	köyü	(Güzelhisar)	129B,	138B

Dalyanlu	köyü	(Nif)	124B,126A

Damlaluca	köyü	(Borlu)	96A

Danişmendlü	köyü	(Gördük)	64A,	83B

Dede	köyü	(Güzelhisar)	48A

Dedeler	köyü	(Demirci)	86B,	93B

DEMİRCİ-Ahalisi,	88A-Kasabası,88A-Kazası,	Aa,	85B,	
89A,	92B,	96A,	140A-Nefsi,	85B,	86B,	87B,	88A-B-Te-
vabii,	91B-Yörükleri,	136B

Depecik	köyü	(Adala)	104B,	110A

Depecik	köyü	(Gördüs)	83B

Depecik	mezraası	(Adala)	104A,104B

Dere	köy	(Kayacık)	65B,78B,	126B,	133B

Dere	köy	(Marmara)	75A

Derziler	köyü	(Güzelhisar)	138B

Döğmeci	köyü	(Yund	Dağı)	128B

Dönekistan	köyü	(Adala)	108A

Dumanlı	köyü	(Gördük)	64A,	65B

Dündar	köyü	(Manisa)	11A

-E-
Ebri	mezraası	(Demirci)	85B

Ecekli	köyü	(Borlu)	136A

Eğri	Gölcük	köyü	(Güzelhisar)	138B

Eğri	köy	(Manisa)	5B

Elecek	köyü	(Borlu)	136A

Eminler	köyü	(Gördüs)	83A

Erdemişlü	köyü	(Manisa)	11A

Erderli	köyü	(Manisa)	13A,	14B,	15A

Esed	viran	köyü	(Demirci)	135A

Esed	viranı	mezraası	(Demirci)	93B

Esefler	köyü	(Adala)	109B

Esen	köyü	(İzmir)	3B)

Evciler	köyü	(Gördüs)	82A,	83B
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-F-
Fenari	mezraası	(Demirci)	85B

Fitillü	mezraası	(Marmara)	77B

Frenklü	köyü	(Akhisar),	ek	30

Fukaracıklar	köyü	(Adala)	103B

-G-
Gebelüce	mezraası	(Gördüs)	82A

Geçdik	köyü	(Gördüs)	134B

Gencer	köyü	(Demirci)	127A

Giregir	köyü	(Güzelhisar)	139A

Göbekli	köyü	(Marmara)	75B

Göbeklü	köyü	(Marmara)	133A

Gök	Ali	köyü	(Demirci)	94A

Gökbaşlu	köyü	(Akhisar)	130B

Gökçe	köy	(Adala)	113B

Gökçe	köy	(Kayacık)	133B

Gökçe	köy	(Manisa)	42B

Gökçek	Hisar	köyü	(Kayacık)	133B

Gömeçli	köyü	(Marmara)	72A

GÖRDÜK,	61B,	-Çayı,	67A,-Kazası,	Aa,	63A,	66B,	
67A-B,	68B,	126B,	130B,	131A,	139B,-Kadılığı,	
19A,-Nehri,	66A

GÖRDÜS-Fukarası,	81A-Hamamı,	82B-Kadısı,	78B,	
82B,-Kazası,	Aa,	80B,	82A-B,	83B,	134A-Nefsi,	80B,	
81A-B,	82A-B-Şehri,	81A-Tevabii,	61B

Güneri	köyü	(Menemen)	43B,	44A,	45B

Güneyce	köyü	(Demirci)	97B

Gürcü	köyü	(Kayacık)	133B

4B,7A,9B,16A,19a,26A,	61B

Güvençler	köyü	(Demirci)	140A

GÜZELHİSAR,,	48a-kasabası,	49a-kazası,	47b,	48a-b,	
138b,	-kurb-ı-	49A-nahiyyesi,	49A,	-nefsi,	47B

-H-
Hacı	Halil	köyü	(Adala)	104B

Hacı	Haliller	köyü	(10B)

Hacı	İbrahim	köyü	(Bkz.	Börekçioğlu	köyü	)

Halfelü	köyü	(Gördük)	66A,	130B

Halidlü	köyü	(Manisa	25B)

Halil	Beglü	köyü	(Nif)	124B,	125A

Hamid	köyü	(Gördüs)	82A

Hamidlü	köyü	(Balıkesri)	65B

Hamza	Beglü	köyü	(Manisa)	11A

Hamza	Begli	köyü	(Menemen)	47B

Hamza	Beglü	köyü	(44A)

Harmanlı	köyü	(Kite)	10B

Hartı	köyü	(Gördük)	130B

Hatun	mezraası	(Gördüs)	83B

Hatun	Deresi	köyü	(Menemen)	45B

Haydar	köyü	(Kayacık)	78B

Haydaran	Obası	(Palamud)	128B

Hersek	köyü	(Adala)	108A

Hızır	Paşa	mezraası	(Adala)	114A

Hisarlık	köyü	(Menemen)	42A

Hoca	Ömerlü	köyü	(Ilıca)	118A

Homa	köyü	(Manisa)	25B

Horos	köy	(Manisa)	10A,	14B

-I-İ-
ILICA-Ilıca-i	Saruhan	Kadısı,	ek	27-kazası,	Aa,	115B,	
116A,	117A-B,	118A,	127B-tevabii,	117B

Işıklar	köyü	(Demirci)	93A

Işıklar	köyü	(Güzelhisar)	129B

İlvadı	köyü	(Menye)	105A,	107A

İlyas	köyü	(Gördük)	68A

İlyaslar	köyü	(Gördük	130B)

İnciklü	köyü	(Ilıca	117B)

İncilü	köyü	(Adala)	100B,	11A

İniş	köyü	(Demirci	136A)
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-K-
Kabaağaç	köyü	(Güzelhisar)	138B

Kadı	köyü	(Manisa)	ek	22

Kalafatlu	köyü	(Menemen)	45A

Kalbak	köyü	(Güzelhisar)	ek	24

Kalem	Oğlu	köyü	(Kayacık)	133B

Kara	Ali	köyü	(Akhisar)	52A

Kara	Ali	köyü	(Gördük)	130B

Kara	Ali	köyü	(Ilıca)	118B

Kara	Almacık	köyü	(Borlu)	98A,	99A

Kara	Beglü	köyü	(Demirci)	140A

Kara	Beglü	köyü	(Demirci)	93B

Kara	Kurd	köyü	(Gördük)	139B

Kara	Oğlanlu	köyü	(Nif)	122B

Kara	Pavlu	köyü	(Gördük)	66B

Kara	Pınar	köyü	(Demirci)	94A

Karaca	Ahmed	mezraası	(Manisa)	17B

Karaca	Aliler	köyü	(Gördüs)	134B

Karaca	Foça	köyü	(Menemen)	45B

Karaca	Hisar	köyü	(Demirci)	94A

Karaca	Viran	köyü	(Adala)	104A,	104B

Karaca	Viran	köyü	(Gördük)	65A,	131	A

Karaköy	(Manisa)	18B

Karaköy/Karancalu	köy	(Selendi)	72B

Kara	Kurtlu	köyü	61B

Karaman	köyü	(Gördük)	139B

Karaman	köyü	(Menye)	114A

Kara	Oğlanlu	köyü	(Manisa)	10B

Kara	Pınar	köyü	(Gördük)	67B

Karesili	köyü	(Güzelhisar)	130A

Kargucak	köyü	(Adala)	10B,	111A

Kargucak	mezraası	(Adala)	111A

Karı	Yolu	köyü	(Nif)	124B

Karkın	köyü	(Akhisar)	130B

Karsumba	köyü	(Akhisar)	130B

Kassablu	köyü	(Marmara)	133A

Kaşıkçı	köyü	(Marmara)	73B

Katlıc	köyü	(Menemen)	44A

KAYACIK-kadısı,	78B-kazası,	Aa,	78B,	79A,	126B,	
133B-kurbü,	78B,-nefsi,	78B-subaşısı,	79A

Kayrucak	mezraası	(Güzelhisar)	48A

Keçili	köyü	(Manisa)	106A

Kemer	köy	(Karesi)	61B

Kenas	köyü,	ek	34

Kerbansaraylu	köyü	(Gördük)	132B

Kerdeme	köyü	(Mihaliç)	97A

Kerdeme	köyü	(Nif)	123B

Kerpiçlik	köyü	(Demirci)	127B

Kestel	köyü	(Adala)	104A

Kılıçlı	köyü	(Manisa)	22A,	126B

Kıran	köy	(Yeng)i	27B

Kıran	köy	(Borlu)	98A

Kıran	köyü	(Demirci)	136A

Kırcalı	köyü	(Manisa)	11B

Kırılcalu	köyü	(Akhisar)	55A,	58B

Kızık	köyü	(Manisa)	25A,	65

Kızılca	Havlı	köyü	(Adala)	106B,	113B

Kızılca	köyü	(Demirci)	92B

Kızılcık	mezraası	(Kayacık)	79A

Kilise	köyü	(Güzelhisar	Bkz.	Dağanoğlu	köyü)

Kilise	köyü	(Manisa)	23B

Kilise	mezraası	(Güzelhisar)	48B

Kilizman	köyü	(Manisa)	ek	10

Kilizman	köyü	(Yengi)	28B

Killik	köyü	(Adala)	104B,105A

Killik	mezraası	(Adalı)	104A,104B

Killik	Ova	köyü	(Adala)	ek	35

Kiracılu	köy	(Adala)	111B

Koca	Kilise	köyü	(Manisa)	25A



347

Koçak	İni	köyü	(Demirci)	89A,97B

Komariler	köyü	(Manisa)	ek	19

Konurcalu	köyü,	38B

Konurculu	köyü	(Manisa)	8B,	25A

Korkud	köyü	(Marmara)	140A

Kovancı	köyü	(Borlu)	136A

Kovanlık	köy,	103A

Körköy	(Manisa)	10A,	26B

Körlük	köyü,	127B

Köşk	Pınarı	köyü	(Akhisar)	19A,	61B

Kuldura	köyü,	15A

Kulfallu	köyü	(Adala)	106B

Kulfallu	köyü	(Güzelhisar)	130A

Kurd	Oğlu	mezraası	(Manisa)	22A

Kurt	Balı	köyü	(Akhisar)	54B

Kuşlu	köyü	(Gördüs)	81A

Kutlu	Beg	mezraası	(Adala)	112A

Kuyucak	köyü,	72A

Kuzu	köyü	(Marmara)	77A

Kuzuculu	köy	(Manisa)	23A

Küçük	Meder	köyü,	65B

Küçük	Şeyhli	köyü	(Menemen)	44B

Küpler	köyü	(Demirci)	94A

Küplüce	köyü	(Demirci)	94A

-M-
Macun	köyü	(Gördük)	130B

MAĞNİSA-Çelebisi,	3,	7A,-Kadısı,	17A,	61B,	124B,	Ek	
23-Kazası,	Bb,	14B,	15A,	17A,	18B,	20B,	21B,	22A-B,	
23A-B,	25A,	26A,	28B,	61B,	109B,	123A,	126B,	128B,	
136b-Keyli/Kilesi,	14A,	17B,	107B,-Kurbü,	61B,-Mah-
miyye,	Ek	12,-Mahruse,	15A,	109B,-Medine,	29A,	
Ek	4,	Ek	7,	Ek	21-22,	-Muhassılı,	Ek	29-Muzafatı,	Ek	
13-Nahiyye,	Ek	8-Naibi,	Ek	133-Nefsi,	Bb,	1A-B,	2B,	
3A-B,	4A,	5A,	6A,	7A-B,	8A-B,	9A-B,	10A-B,	12A,	
13A,	14A,	14B,	15B,	16B,	17A,	20A,	26A,	128B-Nezdi,	
25A,	Ek	17-Sicill,	Ek	9-Şehri,	16A-Tahtı,	16A-Tevabii,	
61B,-Vakıyyesi,	14A,-Zeameti,	62A

Manastır	köyü	(Burunabad),	ek	36

Marılı	köy	(Yengi)	27B

MARMARA,	106B,	109A-B-Bazarı,	69B-Camii,	62A-Ha-
mamı,	69A-Kadılığı,	19A-Kadısı,	105A-Kazası,	Aa,	
69A,	71B,	76B,	77B-Kurbü,	70B-Nahiyyesi,	ek	33-Naibi,	
ek	33-Nefsi,	61b,	69A-B,	71A,	77B,	78A-Tevabii,	73B

Meder-i	Kebir	köyü	(Gördük)	63A

Meğerdos	köyü	(Akhisar)	52A

Meğerdos	köyü	(Gördük)	64A

Melengi	köyü	(Gördük)	130B

Melikli	köyü	(Ilıca)	127B

MENDEHORYA-Kadısı,	105A-Kazası,	ek	35-Kurbü,	
115A-Nefsi,	114B,	115A

MENEMEN,	17A,	25B,	-bazarı,	42A-boğazı,	2A-ca-
mii,	88B-hasırı,	16A-kadısı,44B,	48A-kazası,	Aa,	25B,	
29B,	43B,	44A,	45A-B,	129A-kurbü,	31B,42A-nahiyesi,	
10A-nefsi,	14B,	17B,	29B,	30A-B,	32A-B,	33A-B,	34A-
B,	35A-B,	36A-B,	37A-B,	38A-B,	39A-B,	40A-B,	41A-B,	
42A-rahı,	25B

MENEMENLÜ	MAHALLESİ,	33A

MENYE	(Adala	kazasına	bağlı)-kurbü,	113A-nahiy-
yesi,	113A,	114A

Merdom	Ali	köyü	(Gördüs)	134B

Mermercik	köyü	(Borlu)	98A

Mermercik	köyü	(Demirci)	135A

Mesavlı	köyü	(İzmir)	3B

Mezidler	köyü	(Demirci)	92B

Mihail	köyü	(Palamud)	14B

Mihal	köy	(Akhisar)	51	B

Mihal	Oğlu	köyü	(Akhisar)	51B

Milas	köyü	(Gördüs)	83A

Mile	köyü	(Akhisar	Bkz.	Mili	köyü)

Mili	köyü	(Akhisar)	55A,	61A)

Mirak	köyü,	10B

Mir-i	Alem	köyü	(Menemen	bkz.	Hamza	Beglü	köyü	)

Musa	Beglü	köyü	(Menemen)	44B

Muytablar	köyü	(Adala)	103B

Müslüman	Bozköy	(16B)
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-N-
Naibli	köyü	(Adala)	111B

Namazoğlu	mezraası	(Manisa)	15A

Narençlü	köyü	(Yund	Dağı)	17A

Nısf-ı	Kestel	köyü	(Adala)	104A,104B

NİF,	106B-Ab-ı	Nif:	bkz.	Nehr-I	Nif-Bağçesi,	146-Bağ-
ları,	123A-Bazarı,	123A-Çarşusu,	122A-Çay-ı	Nif,	bkz.	
Nehr-i	Nif-Kalası,	123A-Kazası,	Aa,	119B,	124B-Nefsi,	
119B,	121A-Nehri,	10A,	12A,	15B,	125A

Numanlı	köyü	(Gördük)	65A

-O-Ö-
Oğulbegi	köyü	63A

Okçu	Musa	mezraası	(Adala)	103A

Okçular	köyü	(Adala)	110	A

Ormancılar	köyü	(Manisa)	11A

Osmanlı	köyü	(Menemen)	44B

Ömer	Emre	köyü	(Adala)	107A

Ördek	köyü	(Marmara)	14B,	72A

Ötmeli	köyü	(Adala)	103B

Özbek	köyü	(Menemen)	43B

-P-
Papaslık	köyü	(Belen)	20B,	54,	55

Papaslu	Dere	(Manisa)	ek	13

Paşa	köy	(Manisa)	22B,	23A

Pir	Savcı	köyü	(Adala)	112A

-R-
Reyat	?	köyü	(Gördüs)	81B

Rüstem	Çiftliği	mezraası	(Kayacık)	78B

-S-
Saç	Ayak	köyü	(Borlu)	96A

Sağırkaya	köyü	(Manisa)	24A

Sağırlu	mezraası	(Adala)	104A

Saidlü	köyü	(Güzelhisar)	138B

Sakçı	köyü	(Sart)	72A

Saklar	köyü	(Kayacık)	133B

Salur	köyü	(Gördüs)	134B

Saraycık	köyü	(Demirci)	99A

Sarı	Pınar	köyü	(Sart)	109	A

Sarıcalu	köyü,	ek	31

Sarıçamlı	köyü	(Palamud)	24A

Saru	Şeyhlü	köyü	(Nif)	124A

Sarucalar	köyü	(Adala)	102B,	112A

Sarular	köyü	(Gördük)	132B

Sasalu	köyü	(Menemen)	129A

Seyis	Başı	köyü	(Bkz.	Seyis	köy)

Seyis	köyü	(Selendi)	72B,	73B

Saz	köyü	(Marmara)	72A

Sazlı	Pınar	mezraası	(Demirci)	91B

Selcanlu	mezraası	(Adala)	104A,	104B

Seldirik	köyü	(Marmara)	77B

Selendi	köyü	(Marmara)	133A

Selendi	köyü	(Marmara)	71B,	134)

Semirlü	köyü	10B

Seydi	köy	(Akhisar)	62B,	130B,	ek	26,

Seydi	köy	(Yengi)	18B

Seydilü	köyü	(Adala)	108A

Seyfe	Baba	köyü	(Gördüs)	134B

Seyfe	köyü	(Manisa)	10B,	128B

Seyfi	köyü	(Kayacık)	79A

Segirdim	köy	(Marmara)	77B

Seyrek	köyü	(Menemen)	43A

Sırma	köyü	(Manisa)	20A

Sinanca	köyü	(Nif)	124A
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Sinaşar	köyü	(Güzelhisar)	126B

Sirköy	(Palamud)	23A

Sobanlar	köyü	(Manisa)	19A

Sofu	Deresi	köyü	(Menemen)	129A

Sofular	köyü	(Marmara)	70B,	71A,	133A

Soğukluca	mezraası	(Akhisar)	61A

Söbüler	köyü	(Manisa	19B)

Subaşı	köyü	(Güzelhisar)	130A,	138B

Süleymanlı	Köyü	(Gördük)	64A

Süleymanlu	köyü	(Marmara)	134

Süvari	mezraası	(Demirci)	85B

-Ş-
Şaphane	köyü	(Menemen)	44B

Şarabdar	köyü	(Gördük)	130B

Şeyh	Erik	mezraası	(Demirci),	96A

Şeyh	İlyaslar	köyü	(Borlu)	96B,	97A

Şeyh	İne	Begi	mezraası	(Kayacık)	78B

Şeyh	Musa	mezraası	(Borlu)	97A

Şeyh	Segid	köyü	(Adala)	101A,	111B

Şeyh	Yunus	köyü	(Demirci)	94A

Şeyhler	köyü	(Gördük)	67A

Şeyhler	köyü	(Ilıca)	117B

Şeyhler	köyü	(Mendehorya)	114B,115A

-T-
Tanbur	köyü	(Gördük)	65B,	66A

Tanburi	köyü	(Akhisar)	51B,	55B

TARHANİYAT,	bkz.	MENEMEN

Taytan	köyü	(Adala)	136A

Tekvür	köyü	(Adala)	107B

Toksayru	köyü	(Ilıca)	118A

Turud	mezraası	(Menemen)	29B

Turudlu	köyü	(Manisa)	26B,	27A,	27B

-U-Ü-
Uğuldak	köyü	(Gördüs)	82B

Ulgar	köyü	(Gördüs)	134A

Ulucak	köyü	(Menemen)	45A

Umurhanlu	köyü	(Gördüs)	80B

Umurlu	köyü	(Menemen)	ek	8

Uzun	Hasanlu	köyü	(Güzelhisar)	130A,	139A

Üç	Ağaç	mezraası	(Gördüs)	83B

-V-
Viran	köyü	(Nif)	119B

-Y-
Yağ	Basan	köyü	(Adala)	112B

Yağ	Basan	Seydi	mezraası	(Adala)	112A

Yahşili	köyü	(Manisa)	37A,	136B

Yaka	köy	(Marmara)	133A

Yakacık	köyü	(Adala)	106B

Yakublar	köyü	(Demirci)	136A

Yamanlar	köyü	(Burunabad)	ek	36

Yarabusan	köyü	(Marmara)	65B

Yarköy	(İzmir)	3B

Yavalar	köyü	(Menemen)	129A

Yaykın	köyü	(Demirci)	92B

Yayla-i	Kebir	köyü	(Yengi)	126B

Yazıcılı	köyü	(Manisa)	42B

Yenibegli	köyü	(Manisa)	22A

Yenice	Bazar	köyü	(Adala)	112B

Yenice	köyü	(Belen)	128B

Yetilmişoğlu	köyü	(Palamud)	23A

Yiğit	Obası	köyü	(Gördüs)	134B

Yortan	köyü	(Gördük)	131B

Yortan	köyü	(Demirci)	86B

Yuva	Bükü	köyü	(Adala)	103A
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ŞAHIS VE CEMAAT İSİMLERİ İNDEKSİ

-A-
Abdullah	Efendi	(Rumeli	Kadıaskeri)28B

Abdurrahman	(Anadolu	Kadıaskeri)	ek	23

Ahi	Ahmed	42	A

Ahi	Ali	777B

Ahi	Baba	48A

Ahi	Bahşı	95A

Ahi	Bayezid	117B

Ahi	Beg	96A

Ahi	Evren	v.	Durmuş	66A

Ahi	Hızır	40A,	40B

Ahi	Hüseyin	9B

Ahi	İshak	88B

Ahi	Kayser	62B

Ahi	Mehmed	83	A

Ahi	Mustafa	50B,	55A

Ahi	Mürsel	31B

Ahi	oğlu	Dazi	86	B

Ahi	Sevindik	115A

Ahi	Sevle	122B

Ahi	Seydi	Ahmed	6B

Ahi	Teslim	82A

Ahi	Tursun	32A

Ahi	veledi-i	Ahi	Yakup	6B

Ahi	Yakub	24A

Ahi	Yunus	22A

Ahmed	(Manisa	Naibi)	ek	4

Ahmed	Beg	62A

Ahmed	Efendi	ibn-i	El-Hacc	Mahmud	(Müderris),	ek	5

Alaaddin	(Hekim)32A

Ali	Beg	ibn-i	Timurtaş	14A,	15A,	17B

Ali	Paşa	102A,	102B,	103A,	103B

Ayn	Ali	Baba	4B,	10A,	14B

-B-
Balaban	Paşa	47B,	49A

Baltacı	Yörükleri	133B

Bayezid-i	Hüdavendigar	(Yıldırım	Bayezid)	97A

Beglici	Yörükleri	128B

Beğce	Beg	veled-i	Saruhan	82B

-C-Ç-
Cafer	(Tevkii),	ek	27

Cafer	Beg	(Saruhan	ve	Karesi	livalarının	eski	katibi)	120A

Cafer	Çelebi	ibn-i	Taczade	114A

Cemaller	Yörükleri	131A

Çakır	Beg	25B

Çomar	Yörükleri	136A

Çuğa	Beg	(Saruhan	Beyin	Kardeşi)	91A

-D-
Davud	Beg	60B

Dede	Balılar	Cemaati	132B

Demirciler	Yörükleri	136B

Ditrek	Sinan	Beg	Bkz.	Sinan	Beg

-E-
Ebu	Bekir	(Urla	Kasabası	Mollası)	135

Ebu	İshak	İsmail	(Rumeli	Kadıaskeri)	202

Ebu’l-Fazl	Mahmud	Efendi	(İstanbul	Kadısı)28B

Emir	Buhari	Aa,128B

Emirü’l-Buhari	Bkz.	Emir	Buhari

Esirciler	Yörükleri	139A

Es-Seyyid	Mehmed	(Anadolu	Kadısaskeri),	ek	36

Eş-Şeyh	Ali	(Manisa	Müftisi),	ek	12

Evcililer	Cemaati,	131B

-F-
Ferhad	Ağa	(Sultan	Korkud’un	Ser	Kapıcı	başısı)	5B

Ferhad	Beg	(Çaşnigir)	2B,	104A

Feyzullah	(İzmir	Kadısı),	ek	36
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-G-
Gedik	Aliler	Cemaati	132A

Gökçe	Ahmedler	Cemaati	131A

-H-
Hacı	İvaz	Paşa	Bkz.	İvaz	Paşa	

Hacı	Yusuf	Ser	Habbazan	Bb

Halfe	Sultan	66A

Hamza	Beg	3A,	12A,	122B

Hasan	(Akhisar-ı	Saruhan	Mollası)	116

Hasan	Çelebi	(Sinan	Begin	oğlu	)9B

Hasan	Paşa	(II.	Bayezid	Dönemi)	103B,	104B,	35

Hayreddin	Beg	(Alemşah	Begin	Ser	Şarabdarı)	Bb

Hoş	Kadem	Paşa	76

Hüsrev	Ağa	16B,	18A,	110A

-İ-
İlyas	Beg	53A

İsfendiyar	oğlu	Süleyman	Beg	95B,	96A

İshak	Beg	veled-i	Saruhan	Bkz.	

İvaz	Paşa	2A,	4A,	8B,	15A,	15B,	22

-K-
Kara	Beg	62A

Kara	Kocalar	Yörükleri	131B

Karacadağ	Yörükleri	138B

Kasım	Beg	(II.	Murad	dönemi	Saruhan	Begi)	48A

Kasım	Paşa	(Cezeri)	1A,	12A,	29B,	119B,	120B,	123A

Kökez	Yörükleri	135B

Kulfallar	Cemaati	132A

Kürke	Sığmazlar	Yörükleri	136A

-L-
Lala	Cafer	beg	105A

-M-
Mağnisa	Çelebisi	Muhyiddin	30A

Mehmed	(Belen	Nahiyesi	Naibi)	54

Mehmed	(Manisa	Kadısı)	24

Mehmed	(Manisa	Kadısı)	71,	72

Mehmed	Efendi	(Müfti)	202

Mesih	Paşa	47B,	48A

Mevlana	Hamza	Efendi	ibn-i	Halil	(Müderris)28B

Mevlana	Hayreddin	(Sultan	Süleyman’ın	Hocası)	109A

Mevlana	İbrahim	(Ilıca-i	Saruhan	kadısı)	116

Mevlana	Şeyh	Mehmed	Eşrefî	26

Mevlana	Şeyh	Süleyman	118B

Mirza	Beg	62A

Mukbil	Ağa	115A

Musalar	Cemaati	132A

Mustafa	(Marmara	Mollası)	135

Mustafa	(Tireli)	7B

Mürseller	Yörükleri	129A

Müteferrika	Mahmud	22

-N-
Nuh	Beg	62A

Nuh	Efendi	(Anadolu	Kadıaskeri)28B

-P-
Piyale	Beg	(Sultan	Korkud’un	Ser	Şarabdarı)15B,	16A

-S-Ş-
Salih	Ece	(Şeyh)	92B

Sarı	Beg	62A

Sarı	Gelin	Cemaati	131B

Saru	Ahmed	Paşa	61A,	69A

Saruhan	Baba	21,	22,	107A

Saruhan	Beg	Bkz.	Saruhan	Baba	

Saruhanoğlu	9B,	10A,	20B,	22A,	23A,	28B,	43A,	44B,	
45A,	78A,	88B,	95A,	113A,	114A,	115B,	116A,	117B,	27

Saruhanoğlu	Hayreddin	Çelebi	44A
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Saruhanoğlu	Hızır	Paşa	23A,	23B,	66A,	89A,	91B,	
93A,	93B,	97A,	107B,	112A,	113A,	113B,	114B,	117B

Saruhanoğlu	İdris	79A

Saruhanoğlu	İlyas	Paşa	88B,	107A

Saruhanoğlu	İshak	Beg	10B,	22A,	26A,	124A

Saruhanoğlu	İshak	Beg	Bkz.	Saruhanoğlu	İshak	Çelebi

Saruhanoğlu	İshak	Çelebi	21B,	22A,	23A,	23B,	24B,	
42A,	43B,	44A,	44B,	45B,	48B,	77B,	

Saruhanoğlu	Yakub	Çelebi	93B

Saruhanoğlu	Yusuf	67A

Sinan	Beg	(Sultan	Mustafa’nın	Ser	Zevvakini)	9B,	
15A,	17A,	19B

Sinan	Beg	62A

Sultan	Bayezid	Han	Bkz.	Sultan	II.	Bayezid

Sultan	Hacı	Bektaş	67B,	68A

Sultan	II.	Bayezid	10A,	12B,	17B,	19A,	20B,	23B,	24B,	
75A,	79A,	92B,	93B,	95A,	96A,	97B,	104B,	111A,	
116A,	123B,	124A,	21,	22

Sultan	II.	Murad	44B,	45A,	12B,	17B,	18B,	19B,	20B,	
21B,	26A,	44B,	45A,	48A,	67A,	78B,	79A,	92B,	96A,	
97B,	105A,	107B,	108A,	108B,	111A,	112A,	

Sultan	III.	Murad	Aa,Ba,	136B,	33,	34,	36	

Sultan	Mehmed	(Çelebi)	19B

Sultan	Mehmed	Gazi	Bkz.	Sultan	Mehmed	Han	
(Fatih) 

Sultan	Mehmed	Han	(Fatih)12B,	17B,	18B,	19B,	20B,	
21B,	23B,	24B,	26A,	43B,	44A,	44B,	79A,	92B,	95A,	
96A,	97B,	105A,	107B,	108A,	108B,	112A,	123B,	124A

Sultan	Selim	(Yavuz)	12B,	19A,	20B,	22A,	23B,	24A,	
25A,	32A,	92B,	95A,	97B,	110A,	111A,	113A,	118B,	
123B,	124A

Sultan	Selim	Han	Bkz.	Sultan	Selim	(Yavuz)

Sultan	Selim	Şah	(Sarı	Selim)Ba

Sultan	Süleyman	Bb,	12B,	13A,	14B,	19B,	20B,	21B,	
22A,	23A,	23B,	24A,	24B,	25A,	25B,	32A,	42A,	43B,	
44B,	45A,	48A,	62B,	66A,	75A,	77B,	92B,	93B,	94B,	
96A,	97A,	97B,	105A,	108A,	108B,	109A,	109B,	110B,	
111A,	112A,	113A,	113B,	115B,	116A,	117A,	117B,	
123B,	124A,	124B,	125A

Sultan	Süleyman	Han	Validesi	13A

Süleyman	(Urla	Kasabası	Müftisi)	135

Sünbül	Paşa	30B,	31B

Şah	Huban	bint-i	Ahmed	Paşa	69B

Şeyh	Ali	(Manisa	Mollası)	54

Şeyh	Mehmed	(Anadolu	Kadıaskeri)	24

Şeyh	Osman	(Şeyh)	48

Şeyh	Osman	(Şeyh)49A

-T-
Toklılı	Cemaati	135B

-U-
Uzuncalar	Cemaati	135B

-V-
Valide-i	Sultan	Şehinşah	72B,	73B

Veled	Beg	16B,	18A

Veled-i	Mahuklu?	(Sultan	Korkud’un	Hocası)32A

Veliyüddin	(Anadolu	Kadıaskeri),	ek	27

-Y-
Yahya	(Rumeli	Kadıaskeri),	ek	7

Yahya	Efendi	(Şeyhülislam	ve	Müfti)28B

Yakub	bin	Devlet	Han	85B

Yusuf	(Tüfenkci)	4B

-Z-
Zağanos	Paşa	63A,	64A,	64B,	65A,	65B,	66A
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DEYİM VE TERİMLER İNDEKSİ

-A-
Akhisar	Evkafı	Defteri,	19A

Ali	Çelebi	Defteri,	73B,	96B

Avarız,	Bb,	1B,	2A,	2B,	3A,	3b,	4A,	5A,	17B,	23B,	27B,	
30A,	31B,	32B,	33A,	33B,	34A,	34B,	35B,	36A,	36B,	37A,	
38B,	39A,	39B,	40B,	41A,	41B,	42A,	45B,	49B,	50A,	50B,	
51A,	 52B,	 53A,	 53B,	 55B,	 56A,	 57A,	 57B,	 58A,	 59A,	
59B,	 61A,	 62B,	 69A,	 69B,	 70A,	 70B,	 75A,	 77A,	 81A,	
81B,	 86A,	 87A,	 87B,	 101B,	 104B,	 112B,	 114B,	 117A,	
120B,	121A,	121B,	123B,	125A

Azeb	104B

-B-
Bâd-ı	heva	15A,	15B,	20A,	42B,	74A,	75B,	91A,	91B,	
94B,	101A,	102A,	104B,	107A,	107B,	108A,	108B,	
109A,	109B,	110B,	111A,	118B

Bazar-ı	Penbe	16B

Berg-i	Dut	20A,	57A,	91B

Beytül	malcı	66A	

Bitilü	ve	bitisüz	104B

Boya	20A,	61A,	65B,	74A,	103B,	104B

-C-
Cariye	müjdeliği	104B

Cerehor	104B

Ceviz	Bkz	Girdegan	94A,	95B,	34

Cürm	ü	Cinayet	15A,	42B,	76B,	118B

-D-
Defterhane-i	Amire,	ek2,	ek	4,	26a,	ek	9,	ek10,	ek	
11,	ek	13,	ek	15,	ek	20,	ek	21,	ek	23,	ek	38,	ek	33,	ek	
35,	ek	36,	ek	37

Defter-i	Evkaf	ve	Emlak-ı	Liva-i	Saruhan,	Bb

Defter-i	Mütevelli,	13A,	12B

Deştbâni	75B,	91B,	94B,	101A,	102A,	102B,	103A,	
103B,	104B,	107A,	107B,	108A,	108B,	109A,	109B,	
110B,	111A,	118B

-E-
Ekinlü	89B,	106B,	109B

-H-
Hakkü’l-karar	91A,	118B
Halil	Beg	Defteri,	93B,	97B,	108A
Harac-ı	Cerime,	91B
Haraç-ı	Bağ,	103B
Haraç-ı	Kesik,	103A
Hisar	Yapması	66A	
Hisarbegizade	Defteri,	78B,	93A,	105A,	107B,	110B,	
111A, 112A

-İ-
İğde	74A,	118B
İskenderzade	Defteri,	83b,	110b

-K-
Kaçgun	15A,	20A,	74A,	75A,	102A,	103B
Kaçguncu	66A
Kaza,	Aa,	3B,	14B,	15A,	16A,	17A,	18B,	20B,	21B,	22B,	
23A,	 23B,	 24A,	 24B,	 25A,	 26A,	 43B,	 44A,	 45B,	 48A,	
61A,	 63A,	 66B,	 67A,	 67B,	 68A,	 68B,	 71B,	 77B,	 78B,	
78A,	 79A,	 79B,	 82A,	 82B,	 89A,	 92A,	 92B,	 93A,	 93B,	
94A,	 94B,	 95A,	 96A,	 97B,	 98A,	 111B,	 112A,	 113A,	
113B,	 114A,	 115A,	 115B,	 116A,	 117B,	 118A,	 123A,	
123B,	 124A,	 124B,	 125A,	 126B,	 127A,	 127B,	 128B,	
129A,	 129B,	 130A,	 131A,	 131B,	 132B,	 133A,	 134A,	
135A,	136A,	136B,	138B,	139A,	139B,	140A,	ek	29,	ek	
34,	ek	35
Keşti	35A,	103B
Köhne	Defter,	44b
Kul	104B
Kürekçi	104B

-L-
Liva,	19A,	32A,	48A,	69B,	71B,	78B,	115B,	120A,	125B,	
129A,	129B,	130A,	130B,	135A,	136A,	136B,	140A,	ek	
4,	ek	6,	ek	15,	ek	33

-M-
Masul-i	Keşti,	103b
Mehmed	Paşa	Oğlu	Defteri,	18b
Mercimek	66B,	104B
Mevlana	Seydi	Evkaf	Defteri,	26A,	110B,	111A,	112A
Mukataa,	 4B,	 5B,	 6A,	 7B,	 8A,	 12B,	 13A,	 14A,	 14B,	
17A,	 18A,	 30B,	 32B,	 42B,	 47B,	 49B,	 57A,	 62A,	 79A,	
94B,	101A,	114A,	120B,	122A,	122B,	123A
Mutak,	24B,	34B,	52A,	61A,	64B,	65B,	71B,	72A,	72B,	
73A,	 73B,	 74B,	 75A,	 76A,	 76B,	 78B,	 83A,	 83B,	 89B,	
90B,	118B,	129B,	130A,	131B,	132A,	134A,	134B,	138B,	
139A,	139B
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-N-
Nezl-i	tahıl	104B

-Ö-
Öşr,	11A,	11B,	12A,	14B,	15A,	17A,	17B,	19B,	20A,	21B,	
26A,	 28B,	 42B,	 45A,	 47B,	 61A,	 65B,	 66A,	 74A,	 75B,	
76A,	 90B,	 91B,	 95B,	 103A,	 103B,	 104B,	 110B,	 117B,	
118A,	118B,	123B,	124A,	ek	22,	ek	27,	ek	29
Öşr-i	Alef	11A,	14B,	17A,	20A,	42B,	47B,	61A,	65B,	
66A,	74A,	91A,	91B,	95B
Öşr-i	Balamud	75B,	94B,	110B,	,	11A
Öşr-i	Börülce	103A,	104B,	118A,	118B
Öşr-i	Burçak	11A,	11B,	12A,	14B,	15A,	17A,	19B,	20A,	
21B,	42B,	47B,	61A,	65B,	66B,	74A,	76A,	91A,	91B,	
94B,	95B,	102A,	102B,	103A,	103B,	104B,	110B,	118A,	
118B
Öşr-i	Çeltük	11A,	14B,	17A,	20A,	65B,	66A,	66B,74A,	
101A,	103A
Öşr-i	Emrud	11A,	20A,	66B,	91A,	107A,	118A
Öşr-i	Erzen	74A,	76A,	91A,	91B,	94B,	103B,	110B
Öşr-i	Girdegân	110B
Öşr-i	Hınta	11A,	11B,	12A,	14A,	14B,	15A,	17A,	17B,	
19A,	19B,	20A,	21B,	29B,	33A,	42B,	47B,	48A,	61A,	
62A,	66A,	74A,	76A,	90B,	91B,	94B,	95B	102A,	102B,	
103A,	103B,	104B,	107B,	110B,	118A,	118B,	33
Öşr-i	İncir	118A
Öşr-i	Kendir	101A,	103B,	110B
Öşr-i	Kovan	11B,	14B,	19B,	20A,	21B,	42B,	101A,	
102A,	107B,	123B,	118B
Öşr-i	Mazu	110B
Öşr-i	Mercimek,	104b
Öşr-i	Nohud	11A,	11B,	12B,	14A,	14B,	20A,	42B,	49A,	
61A,	90B,	91B,	95B,	101B,	102A,	103A,	110B,	118A,	
118B
Öşr-i	Penbe	11A,	11B,	14B,	17A,	20A,	42B,	61A,	66A,	
74A,	75B,	76A,	91A,	91B,	95B,	102B,	103B,	104B,	
118A,	118B
Öşr-i	Piyaz	12B,	14A,	14B,	20A,	42B,	61A,	62A,	65B,	
66B,	74A,	74B,	76B,	91A,	101A,	101B,	118A,	118B
Öşr-i	Sisam	17A,	20A,	42B,	74A,	76A,	118A,	118B
Öşr-i	Sumak	91B,	95B,	110B
Öşr-i	Şa’ir	11A,	11B,	12A,	15A,	17A,	17B,	76A,	110B,	
118A,	118B
Öşr-i	Zerdalü	74A,	118B	

-R-
Resm-	i	Duhan	15B,	42B,	75A,	75B,	76B,	83A,	96A,	

103B,	104B,	118B
Resm,	4B,	 11A,	11B,	 12A,	14B,	 15A,	15B,	 16A,	17A,	
17B,	 19A,	 19B,	 20A,	 21B,	 42B,	 47B,	 48A,	 61A,	 65B,	
66A,	 74A,	 75A,	 75B,	 76A,	 76B,	 83A,	 84B,	 90B,	 91A,	
91B,	 94B,	 95B,	 96A,	 101A,	 102A,	 102B,	 103A,	 103B,	
104B,	 107A,	 107B,	 108A,	 108B,	 109B,	 110B,	 118A,	
118B,	123B,	ek	22,	ek	27,	ek	29,	ek	35,	ek	36
Resm-i	Ağıl	20A,	42B,	102A,	103A,	103B,	118B
Resm-i	Ağnam	15A,	42B,	66A,	75B,	76B,	91A,	91B,	
123B
Resm-i	Arusiyye	109B,	110B
Resm-i	Cürm	104B
Resm-i	Haymana	103A
Resm-i	Kendir	Bkz.	Öşr-i	Kendir
Resm-i	Kışlak	76B,	102A,	102B,	103A,	103B,	110B
Resm-i	Tapu-i	Zemin	15B,	20A,	42B,	91A,	91B,	103A,	118B
Resm-i	Yurt	76B,	83A,	91B,	104B,
Resm-i	Zemin	11A,	11B,	14B,	19A,	19B,	20A,	42B,	
47B,	61A,	66A,	75A,	75B,	76B,	83A,	91A,	91B,	94B,	
95B,	102A,	103A,	103B,	104B,	107A,	108A,	109B,	
118B

-S-
Salkun	66A
Saz/Sazlık	16A,	17A,	28B,	61A,	65B,	74A,	75B,	ek	3
Sekban	66A,	104B
Sipâhizâde	76B,	91A,	103A
Sir	61A
Sirken	103A,	103B,	104B
Suhre	104B
Sürgün	66A

-T-
Tuzcu,	129B,	139A

-U-Ü-
Ulak	66A
Üstübi	104B

-Y-
Yava	15A,	20A,	74A,	75A,	102A,	103B,	
Yavacı	66A
Yörükân,	90B,	135B,	136A,	136B,	20A,	52A,	64B,	65B,	
106A,	 108A,	 127A,	 128B,	 129A,	 131A,	 131B,	 133A,	
133B,	136A,	138B,	139A,	139B
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YAPILAR İNDEKSİ

-A-
Abdal	Ebri	Zaviyesi	(Ilıca-Şeyhler),	117B

Abdestlü	Mescid	(Menemen),	32B

Abdi	Mescidi	(Adala),	102A

Adala	Camii	(Adala),	100B

Ahengeran	Çarşısı	(Akhisar),	55B

Ahi	Ahmed	Zaviyesi	42A

Ahi	Baba	Zaviyesi	(Güzelhisar),	48A

Ahi	Bayezid	Zaviyesi	(Ilıca-İnciklü),	117B

Ahi	Hızır	Mescidi	(Menemen),	Bkz.	Köse	Bahşı	Ma-
hallesi	Mescidi

Ahi	Hüseyin	Zaviyesi	(Manisa),	9B

Ahi	Keskin	Zaviyesi	(Manisa),	123A

Ahi	Mehmed	Tekyesi	(Gördüs),	83A

Ahi	Sevindik	Zaviyesi	(Mendehorya),	115A

Ahi	Sevle	Zaviyesi	(Nif),	122B

Ahmed	Dede	Zaviyesi	48A

Ahmed	Paşa	Çarşusu	(Akhisar),	55B

Ahmed	Seydi	Zaviyesi	(Akhisar-Seydi	köy),	62B

Alaca	Mescid	(Akhisar),	130A

Alaca	Mescid	(Akhisar),	60B

Alaca	Mescid	(Manisa),	29A

Ali	Ağa	Mescidi	(Manisa),	16B

Ali	Baba	Zaviyesi	(Ilıca-Ulgamlu),	115B

Ali	Beg	ibn-i	Timurtaş	Camii	(Manisa),	14A

Ali	Beg	ibn-i	Timurtaş	İmareti	(Manisa),	14B,	15A

Ali	Çelebi	Mescidi	(Menemen),	33B

Ali	Paşa	Cami	(İslambol),	102A

Ali	Paşa	İmareti	(İslambol),	102A

Ali	Paşa	Medresesi	(İslambol),	102A

Atsuz	Köprüsü	(Manisa),	25B

Attar	Ece	Camii	(Manisa)	Bkz.	Attar	Ece	Mahallesi	
Mescidi

Attar	Ece	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	5B

Avratlar	Hammamı	(Akhisar),	56A

Aya	Kali	Mahallesi	Mescidi	(Yenice	Foça),	47A

Ayn	Ali	Baba	Mescidi	(Manisa),	4B

Ayn	Ali	Baba	Sultan	Zaviyesi	(Manisa),	10A

Aytemur	Mahallesi	Mescidi	(Nif),	120B

-B-
Baba	Ali	Zaviyesi	(Manisa),	24B

Baba	Haykıran	Zaviyesi	(Asumbeglü),	43A

Baba	Mahallesi	Çeşmesi	(Demirci),	88A

Baba	Mahallesi	Mescidi	(Demirci),	88A

Babuşcular	Çarşısı	(Manisa),	25B

Balaban	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	41A

Balaban	Paşa	Camii	(Güzelhisar),	47B

Balı	Çelebi	Köprüsü	(Manisa),EK	22

Baş	Gelenbe	İmareti	75B

Başlamış	Mahallesi	Mescidi	(Nif),	121A

Bayat	köy	Mescidi	(Gördüs-Bayat	Hatun	Çiftliği),	
82A

Bayramlu	Baba	Zaviyesi	(Gördüs),	82A

Bazar	Hammamı	(Menemen),	35A

Bazar	Mescidi	(Demirci),	87A

Bazar	Mescidi	(Gördüs),	80B

Bazarbaşı	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	37A

Bazar-ı	Yenice	Köyü	Mescidi	(Adala),	112B

Bazarlu	Mescid	(Menemen),	36B

Beg	Pınarı	Çeşmesi	(Demirci),	87A

Begce	Beg	veled-i	Saruhan	Camii	(Gördüs),	82B

Bektaş	Mahallesi	Mescidi	(Manisa)	2A

Bektaş	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	36A

Belen	Dede	Zaviyesi	(Palamud),	23B

Bezci	İne	Begi	Mescidi	(Manisa),	Bkz.	Yaviler	Mescidi	

Bezzazistan	(Manisa),	7A,	8B,	16B,	30A,	50A	

Boyacıyan	Çarşısı	(Akhisar),	60A

Bölücek	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	EK	4

Bölücek	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),3A

Burak	Zaviyesi	(Manisa),	7A
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-C-Ç-
Cafer	Ağa	Köprüsü	(Manisa),	72

Cami’-i	Köhne	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	49B

Camii-i	Büzürg/Kebir	(Manisa),	12A,	12B

Çakır	Beg	Çeşmesi	(Manisa),	22

Çapraz-ı	Kebir	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	3A

Çapraz-ı	Sagir	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	3A

Çardekinlü	Köyü	Mescidi	(Yund	Dağı),	22B

Çarşı	(Manisa),	4B

Çaşnigir	Mescidi	(Manisa),	Bb

Çelebi	Hammamı	(Manisa),	1A

Çeşme	(Akhisar),	62A

Çeşme	(Demirci),	85B

Çeşme	(Karaca	Foça-Eğlencek	yanında),	47A

Çeşme	(Karaca	Foça-Kale	yanında),	47A

Çeşme	(Manisa-Belen),	ek	12

Çeşme	(Manisa-Karaman	Kayası),	25A

Çeşme	(Marmara-Kuzu	Köyü),	77A

Çeşme	(Menemen-Muhyiddin	Camii),	30B

Çeşme	(Nif-Halil	Beglü),	125A

Çınkırağlu	Mescid	(Gördüs),	81A

Çifte	Hammam	(Demirci),	88B

Çilekler	Köyü	Mescidi	(Demirci),	98A

Çöte	Dede	Zaviyesi	(Adala-Çakallu),	113B

-D-
Danişmend	Halil	Mahallesi	Çeşmesi	(Manisa),	Bb

Danişmend	Halil	Mescidi	Mahallesi	(Manisa),Bb

Darüşşifa	(Manisa),	13B

Davud	Fakih	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	1B

Debbağan	Hammamı	(Demirci),	88B

Debbağlar	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	6A

Depecik	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	60A

Dere	Hammam	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	7A

Dere	Mahallesi	Hammamı	(Manisa),	4B

Derviş	Musa	Zaviyesi	(Bayuklu	Köy),	24B

Devec	iler	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	5A

Dibek	Mescidi	(Menemen),	Bkz.	Bazarbaşı	Mahal-
lesi	Mescidi

Divane	Süleyman	Mescidi	(Akhisar),	Bkz.	Reşid	Ma-
hallesi	Mescidi

Dokuz	Göz	Köprü	(Yengi),	27B

Dur	Aziz	Zaviyesi	(Nif),	123A

Durmuş	Derviş	Zaviyesi	(Gördük-İlyaslar),	68B

Durmuş	Seydi	Zaviyesi	(Demirci	-Azizbeglü),	92B

Dülbentlü	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	38A

-E-
El-Hacc	Ahmed	Camii	(Güzelhisar-Kalbak),98

Emedlü	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	56A

Emir	Kadı	Türbesi	(Menemen),	35A

Emirhan	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	57A

Esirüddin	Baba	Zaviyesi	(Manisa),	21B

Eski	Hammam	(Menemen),	30B

Eski	Tekye,	21A	

Eşrefzade	Zaviyesi	(Nif),	123B

Eyne	Ali	Zaviyesi	(Manisa),	Bkz.	Ayn	Ali	Baba	Sultan	
Zaviyesi

-F-
Fazlullah	Baba	Hammamı	(Menemen),	30B,	33A

Fenarizade	Mescidi	(Gördüs),	81B

-G-
Gaybi	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	37B

Gök	Ali	Köyü	Mescidi	(Demirci),	94A

Gözsüzler	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	9A

Güllûn	Hatun	Çeşmesi	(Manisa-Karaköy	Mahalle-
sinde),	4A

Gurhane	Mescidi	(Manisa),	3B

Gurhane	Mescidi	Çeşmesi	(Manisa),	4A

Gülruh	Hatun	İmareti	(Akhisar),	19B

Güvendik	Mahallesi	Mescidi	(Nif),	121A
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-H-
Hacı	Abdi	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	35A

Hacı	Alaaddin	Mahallesi	Çeşmesi	(Manisa),	8A

Hacı	Baba	Zaviyesi	(Nif-	Halil	Beglü),	125A

Hacı	Bayram	Çeşmesi	(Gördüs),	81B

Hacı	Bayram	Mescidi	(Gördüs),	80B

Hacı	Cihan	Köprüsü	(Yunt	Dağı),	24

Hacı	Elif	oğlu	Zaviyesi	(Akhisar),	61A

Hacı	Hasan	bin	Resul	Zaviyesi	(Demirci),	86B

Hacı	Hızır	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	53B

Hacı	İlyas	Çeşmesi	(Manisa),	9A

Hacı	İlyas	Mescidi	(Manisa),	9A

Hacı	İshak	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	55B

Hacı	Mehmed	Beg	Camii	(Manisa),	20A

Hacı	Mehmed	bin	Yahya	Mescidi	(Manisa),	4B

Hacı	Meme	bin	Hacı	İlyas	Mahallesi	Mescidi	(Akhi-
sar),	50B

Hacı	Mustafa	Mescidi	(Gördüs),	82B

Hacı	Rumlu	Mescidi	(Menemen),	35A

Hacı	Şeyh	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	33B

Hacı	Yahşi	Çelebi	Mescidi	 (Gördüs-Kuşlu	köyü),	81A

Haçı	Bahşayış	Mescidi	(Demirci),	87B

Hafsa	Sultan	İmareti	(Manisa),	14

Hafsa	Sultan	Medresesi	(Manisa),	13A,	109B

Haki	Baba	Mescidi	(Manisa),	17B

Haki	Baba	Zaviyesi	(Manisa),	18A

Halife	Sultan	Camii	70B

Halil	Fakih	bin	Mustafa	Zaviyesi	(Adala	-Güneri),	111B

Hammam	(Adala),	100B

Hammam	(Akhisar),	61B

Hammam	(Demirci	–Hacı	Tur	Begi	Mahallesi),	85B

Hammam	(Gördüs),	82B

Hammam	(Karesi-	Kemer	Köyü),	61B

Hammam	(Manisa),	14A

Hammam	(Manisa-Karaköy),	15B

Hammam	(Manisa-Müslüman	Bozköy),	16B

Hammam	(Marmara),	61B,	69A

Hammam	(Marmara-Gülnos),	16A

Hammam	(Mendehorya),	115A

Hammam	(Nif),	119B

Hammam	(Ulganlu),	115B

Hamza	Baba	Zaviyesi	(Nif-Kerdeme),	123B

Hamza	Beg	Hammamı	(Manisa),	12A

Hamza	Beg	Hammamı	(Nif),	122B

Hangâh	(Manisa-Köşk	Pınarı),	25A

Has	Koca	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	58B

Hasan	Dede	Zaviyesi	(Nif-Begmiş),	126A

Hasan	Paşa	İmareti	(Konya-Akşehir),	103B

Hızır	Derviş	Zaviyesi	(Marmara-Seldirik),	77B

Hızır	Paşa	İmareti	(Adala),	107B

Hızır	Paşa	Zaviyesi	(Adala-Kargucak),	111A

Hindi	Mescidi	(Mendehorya),	114B

Hoca	Ömer	Mescidi	(Karaca	Foça),	45B,	46A

Hoca	Zeyni	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	34B

Hüc	cac	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	8A

Hüseyin	Ağa	Hammamı	(Turudlu),	27A

Hüsrev	Ağa	Camii	(Manisa),	18A

Hüsrev	Ağa	Hammamı	(Manisa),	18A

Hüsrev	Ağa	Mescidi	(Manisa-Nişancı	Mahallesi),	110A

-İ-
İbrahim	Çelebi	Mescidi	(Manisa),	3B

İbrahim	Seydi	Zaviyesi	(Manisa),	26A

İbrim	Dede	Zaviyesi	(Manisa	–	Çukurköy	),	26A

İdris	Mahallesi	Çeşmesi	(Nif),	123A

İdris	Mahallesi	Mescidi	(Nif),	121B

İğdelü	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	57B

İlyasca	Mahallesi	Mescidi	(Nif),	121B

İmam	Kulu	Dede	Sultan	Tekyesi	(Gördük-Karapı-
nar),	67B

İmam	Kulu	Dede	Zaviyesi	(Gördük-Karapınar),	67B

İmam	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	1A

İmaret-i	Âmire	(Manisa),	Bkz.	Hafsa	Sultan	İmareti
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İnal	Dede	Mescidi	(Marmara-Sofular	Köyü),	71A

İne	Hoc	a	Zaviyesi	(Gördük-Şeyhler),	67A

İsa	Fakih	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	7B

İsa	Fakih	Mahallesi	Mescidi	(Marmara),	69B

İsa	Halife	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	49B

İshak	Çelebi	Camii	(Manisa),	28

İskele	(Gediz	nehri	üzerinde),	17A

İsmail	Divane	Mescidi	(Akhisar),	52A

İvaz	Paşa	Camii	(Manisa),	15B

-K-
Kadızade	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	59A

Kalburcu	Mezarı	(Gördük),	67A

Kamçılı	Baba	Zaviyesi	Çeşmesi	(Nif),	123A

Kamçılu	Baba	Zaviyesi	(Nif),	123A

Kan	Alıcı	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	39B

Kara	Almac	ık	Köyü	Mescidi	(Demirci),	98B

Kara	Dede	Zaviyesi	(Manisa),	22A

Kara	Dede	Zaviyesi	(Yund	Dağı),	22A

Kara	Hisarlu	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	5A

Kara	Kadı	Hammamı	(Menemen),	42A

Kara	Kadı	Medresesi	(Tire),	42A

Kara	Kız	Zaviyesi	(Nif),	123A

Kara	Pınar	Köyü	Mescidi	(Demirci),	94A

Kara	Sevinç	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	41B

Karaca	Foça	Kal’a	Camii	46A

Karaca	Foça	Kal’ası	45A,	46A

Kasım	Paşa	Camii	(Edincik),	1A

Kâsım	Paşa	Hammamı	(Manisa),	12A

Kasım	Paşa	Mescidi	Mahallesi	(Manisa),	1A

Kasım	Paşa	veled-i	Cezeri	Camii	(Menemen),	29B

Kazgancıyan	Çarşısı	(Akhisar),	55B

Kerbansaray	(Manisa),	16B,	30B,	47A

Kethüda	Balı	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	36A

Kırkağaç	Hammamı	(Manisa),	13A

Kızıl	Emli	Zaviyesi	(Ilıca	-Ulgamlu),	116A

Kirisçi	Umur	Mescidi	(Manisa)Bkz.Gözsüzler	Mahal-
lesi	Mescidi

Koca	Mezar	(Menemen),	37B

Koparan	Dede	Zaviyesi	(Manisa),	24B

Köhne	Hammam	(Karaca	Foça),	46B

Köprü	(Demirci),	88A

Köprü	(Demirci-Gök	Ali	Köyü),	94A

Köprü	(Manisa	Karaköy	Bazarı	Yolunda),	2A

Köprü	(Manisa-	Karaman	Farsağı	Çiftliği	Mevziin-
de),	20B

Köprü	(Manisa),	20B

Köprü	(Nif-Halilbeglü),	125A

Köse	Bahşı	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	40A

Köse	Balaban	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	39A

Kurnacı	Dede	Zaviyesi	(Manisa),	25A

Kurnaz	Mahallesi	Mescidi	(Gördüs),	81B

Kutlu	Beg	Zaviyesi	(Ilıca-Ulgamlu),	115B

Küçük	Çeşme	(Manisa-Yenice	Mahallesinde),	2A,	7A

Küçük	Hammam	(Manisa),	12A

Küçük	Mahalle	Mescidi	(Akhisar),	50B

Küpler	Köyü	Mescidi	(Demirci),	94A

-M-
Mahmud	Baba	Zaviyesi	(Ilıca),	117A

Mahmud	Çelebi	Mescidi	(Manisa),	2A

Makramacı	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	53A

Manisa	Çelebisi	Muhyiddin	Camii	(Menemen),	30A

Marmara	Camii	(Marmara),	62A

Medrese-i	Büzürg	(Manisa),	14A

Medrese-i	Küçük	(Manisa),	14A

Menemenlü	Hacı	İne	Begi	Mahallesi	Mescidi	(Me-
nemen),	33A

Menteşe	Baba	Zaviyesi	(Turudlu),	27B

Mermerli	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	39A

Mescid	(Gördüs-Uğuldak	köyü),	82B

Mescid	(Homa	köyü),	25B
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Mevlana	Ali	Çelebi	veled-i	Muslihiddin	Kadı	Mesci-
di	(Marmara),	69A

Mevlana	Kâsım	Zaviyesi	(Ilıca	-Ulgamlu),	117A

Mevlana	Sinan	Medresesi	(Balıkesri),	75A

Mevlana	Sinan	Mescidi	(Balıkesri),	75A

Mevlevihâne	(Manisa),	26A,	28

Mezarlar	(Adala),	113A

Midilli	Köprüsü,	ek	34

Mukbil	Ağa	Hemşiresi	Mezarı	(Mendehorya),	115A

Mustafa	Mescidi	(Marmara),	71A

Müselleman	Mahallesi	Mescidi	(Nif),	122A

-N-
Nalbandan	Çarşısı	(Manisa),	Bb

Narlıca	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	7B

Nasıreddin	Baba	Zaviyesi	(Kayacık),	79B

Nasırlu	Mescidi	(Manisa),	7B

Nasuh	Baba	Zaviyesi	(Demirci),	95B

Nâzi	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	2B

Nev	Hammam	(Manisa),	13A

Nif	Çarşısı	(Nif),	122A

Nif	Kal’ası	112B,	123A

Nif	Kal’ası	Mescidi	(Nif),	122B

Nişancı	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	5A

Noktacı	İlyas	Zaviyesi	(Palamud),	24A

Numan	Seydi	Zaviyesi	(Gördüs-Hatun	Mülkü),	83B

-O-Ö-

Orta	Mahalle	Mescidi	(Turudlu),	27A

Orta	Oluk	Çeşmesi	(Marmara-Sofular	Köyü),	70B

Osman	Fakih	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	34A

Ömer	Emre	Zaviyesi	(Adala-Ömer	Emre),	107A

-P-
Palas	Dede	Zaviyesi	(Marmara	-Cece),	76B

-R-
Recai	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	8A

Reşid	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	52B

-S-
Sakalar	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	6B

Saray	Hammam	(Manisa),	13A

Saraycık	Hammamı	(Demirci),	98B

Saru	Ahmed	Paşa	İmareti	(Akhisar),	61B

Saru	İsa	Zaviyesi	(Nif-Karı	Yolu),	124B

Saru	Şeyh	Zaviyesi	(Nif-Saru	Şeyh),	124A

Saruhan	Baba	Türbesi	(Manisa),	25B,	71

Sasa	Mahallesi	Mescidi	(Marmara),	70B

Sencer	Dede	Zaviyesi	(Adala),	115A

Sevle	Mescidi	(Nif),	122A

Seydi	Ali	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	41A

Seydi	Baba	Zaviyesi	(Manisa),	18B

Seydi	Hoca	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	7A

Seydi	İbrahim	Zaviyesi	(Manisa),	26A

Seyfi	Baba	Zaviyesi	79A

Segirdim	Baba	Zaviyesi	(Marmara-Segirdim),	77B

Seyyid	Mehmed	Zaviyesi	(Nif	–Ahmed	Beglü),	124A

Seyyid	Nasrullah	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	33B

Sırcı	Halil	Mahallesi	Mescidi	(Marmara),	70A

Sinan	Beg	Camii	(Manisa),	9B

Sinan	Beg	Medresesi	(Manisa),	15A,	17A

Sinan	Çavuş	Camii	(Turudlu),	26B

Sinan	Mahallesi	Mescidi	(Turudlu),	26B

Sovucak	Pınar	Zaviyesi	(Manisa),	15B

Sovukpınar	Mahallesi	Mescidi	(Nif),	120A

Sultan	Murad	Han	Camii	(Manisa),	135

Süleyman	Dede	Mezarı	(Gördük),	67A

Süleyman	Dede	Zaviyesi	(Gördük),	66B,	67A

Sünbül	Paşa	Medresesi	(Menemen),	31B
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-Ş-
Şahin	Beg	Zaviyesi	(Marmara-Gülnos),	77B

Şehid	Ahmed	Beg	Mezarı	(Güzelhisar),	49A,	

Şehre	Küstü	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	59B

Şeyh	Abdünnebi	Medresesi	(Akhisar),	117

Şeyh	Dede	Zaviyesi	48A

Şeyh	Erik	Zaviyesi	(Demirci-Borlu),	96A

Şeyh	İlyas	Zaviyesi	(Manisa),	10A

Şeyh	İsa	Türbesi	(Akhisar),	50A

Şeyh	Osman	Tekyesi	(Güzelhisar	),	49A

Şeyh	Osman	Türbesi	(Güzelhisar),	49A

Şeyh	Osman	Zaviyesi	(Güzelhisar),	49A

Şeyhler	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar),	54B

Şuca’	Baba	Zaviyesi	(Palamud),	23B

Şuca’	Mahallesi	Mescidi	(Demirci),	88B

-T-
Tabbahin	Çarşısı	(Manisa),	Bb

Tahta	Köprü	(Manisa),	71

Tatar	Ocağı	Mezarı	(Manisa-Köşk	Pınarı),	25A

Tatar	Şihabeddin	Mahallesi	Çeşmesi	(Manisa),	2B

Tatar	Şihabeddin	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	2B

Tekvür	Şeyh	Zaviyesi	(Adala-Tekvür),	107B

Tekye	(Demirci-Kızılc	a),92B

Tekye	(Ilıca-Beglü),	118A

Tekye	(Manisa-Homa),	25B

Tekye	(Manisa-Komariler),	ek	19

Tekye	(Palamud-	Sarıçamlı),	24A

Torasan	Ece	Zaviyesi	(Demirci),	89A

Tunç	Mahallesi	Mescidi	(Akhisar)	Bkz.	İsmail	Divane	
Mescidi

Türkeş	Dede	Mezarı	(Adala),	115A

-U-
Uzun	Hasan	Mescidi	(Menemen),	40B

-V-
Valide-i	Şehinşah	Camii(Manisa),	ek	33

Vâlide-i	Şehinşah	Medresesi	(Manisa),	ek	33

Veled	Beg	Medresesi	(Manisa	),	16B

Veled	Beg	Türbesi	(Nif),	120A

Veli	Mahallesi	Mescidi	(Menemen),	38B

-Y-
Yağı	Basan	Seydi	Zaviyesi	(Adala-Pir	Savcı),	112A

Yakub	Dede	Mezarı	(Güzelhisar),	49A,	ek	11

Yalıncak	Dede	Zaviyesi	(Demirci-Yaykın),	92B

Yar	Pınar	Zaviyesi	(Gördük),	67A

Yardımcı	Mehmed	Mescidi	(Akhisar),	58A

Yaviler	Mescidi	(Manisa),	9A

Yel	Değirmeni	Mescidi	(Karaca	Foça),	46B

Yeni	Mescid	Mahallesi	Mescidi	(Turudlu),	27A

Yenice	Foça	Kal’ası	47A

Yeniçeri	Mescidi	(Karaca	Foça),	46B

Yola	Geldi	Baba	Zaviyesi	(Gürleye),	26A

-Z-
Zağanos	Paşa	Camii	(Balıkesri),	63A

Zağonos	Paşa	İmareti	(Balıkesri),	63A

Zindan	Mahallesi	Hammamı	(Manisa),	8B

Zindan	Mahallesi	Mescidi	(Manisa),	8B
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