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DEFDERDAR SARI MEHMED PAŞA'NIN 
MAI.J BAZI GÖRÜŞ VE F AALİY~TLERl 

Abdülkadir ÖZCAN 

_Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllarca ayakta kalmasında, kuvvetli 
teşkilat ve . müesseselerinin olduğu kadar, dirayetli padişah ve devlet 
adamlarının büyük fon}.{siyonlarının bulunduğu da bir gerçektir. En kötü 
devirlerde bile, kemiyeten olmasa bile keyfiyeten hükilmet merkezinde 
eksik olmayan bu şahsiyetler, her ne kadar imparatorluğun mukadder 
akıbetini değiştirememişlerse de, göstermiş olduklan hizmet ve gayret
lerle hiç olmazsa onun yıkılışını bir m;bze geciktirebilmişlerdir. 

Tarihin derinliklerille gömülıİıüş bu mechul kahramanların birisi, 
aşağıda kısaca görüşlerine ve bazı faaliyetlerine temas edeceğimiz Bak
kalzade San Mehmed Paşa'dır. 

Küçük yaşta devlet hizmeti-q.e giren ve maliye sektöriliide uzun yıl
lar çalışarak :ü: Mustafa devrinin sonlarında (1114/1703) defterdarlık 
gibi devletin . can daınan hükmündeki bir müessesenin başına geçen Meh
·m:ed Paşa'nın, müteakib yıllarda, yani m. Ahmed zamanında defalarca 
bu makama getirilmesiyle, daima aranan bir maliyeci olduğu anlaşılmak
tadır. Bilhassa en sıkıntılı zamanlarda kendisine başvl.ırulan maliyecinin, 
umU.niiyetle zor günlerin adamı olmasına rağmen, hizmet dolu hayatı he
nüz gereği gibi ortaya komiımamış, bilinenierin dışında pek bir şey söy-
le~emiştir. · 

Hayatı hakkında, derli-toplu denilebilecek ilk araştırma Walter L. 
Wright tarafından yapılan Mehmed Paşa'nın, biz burada defterdarlık ve 
vergi sistemi hakkındaki bazı görüşlerinden ve başta m. Ahmed'in cülusu -~ 

münasebetiyle, hazinenin boş olduğu bir sırada, gerekli parayı nereler
den temin ettiği meselesi olmak üzere, bir takım faaliyetlerinden bahse
.decek, böylece Defterdann bilinmeyen yönlerini kısmen olsun aydınlat
maya çalışacağız. 
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Bırakmış olduğu iki değerli eserinde\ bilhassa bir siyasetname nite
liğindeki Nesayihü'l-vüzera ve'l-ümera'smda, uzun yıllar Divan üyeliği 
yapmış olması dolayısiyle devletin merkez teşkilatı ve umUmi yönetimi 
hakkında yakinen bilgi ve tecrübe sahibi olmuş bir kimse sıfatiyle şayan-ı 
dikkat fikirler ortaya atan Mehmed Paşa, devrinin mali meseleleri ÜZe-

. rinde de durur. 
Adı ge~en eserinde, başta sadrazarnın ve makam sahiplerinin ahlak 

ve davranışları; rüşvetin zararları; yeniçeri ocağının o devirdeki vaziyeti 
ve ıslahının gereği; reayaya zulmün ve onların alımı almanın zararları; 
düşmanın ve serhad boylarının halleri ile bir seraskerde bulunması gere
keri vasıflar; insanda buluİış.n iyi ve kötü huylar; gıybet ve arabozuculu
ğun zararları; zeamet. ve tirnar halleri ve bunların ıslah edilmesinin za
riiretinden bahseden müellif, defterdarlık hakkındaki görüşlerini, hazine 
defterdarı ve Divan hizmetlerine tahsis ettiği üçüncü bölümde verir .. 

Müellif, burada: ezcümle, defterdarlığa vakur, dürüst, uzun yııiar ha
zine gelirlerinin arttırıiması ve ulüfelerin zamanında ödenmesi -için gay
ret gösteren tedbirli, kalem· işlerinde malfunatlı, ağırbaşlı, tecrübeli, din
dar, kısacası işinin ehli kimselerin getirilmesi görüşünde olduğunu belir
tir. Hazine işlerinin, Osmanlı Devleti'nin en önemli meselelerinden -oldu
ğunu ifade ettikten sonra, defterdarlık makammda bulunan birinin, yol
suzluk çukuruna düşmüş k~elerin· hile, düzenbazlık ve suistimallerini 
yakinen bilmek zorunda olduğunu ilave eder, Bilhassa, «hazinenin yıkı
cılarD> olarak nitelediği yahudilerin bazı hususları _kitabına uydurm3;daki 
maharetlerine. ve bu iş için fırsat kollamakta olduklarına dikkati çekerek, 
bu· azınlıklarm o devirde da~i devletin m!lli ve iktisadi bünyesindeki ha
kimiyet ve zararlarını nazara-verir ve defterdar bulunaD;Iarm bu nevi 
yolsuzlukları anlamak ve bulup çıkarmak zorunda olduğu üzerinde durur. 
Sadrazamlarm defterdara tam bir i~tiklai .vererek, kethuda ve diğer ya

.kınlarmm mahkfımu etmeıp.elerini .belirten ve rüşvet- ala<?ağım diy_e sık 
sık azillerini tenkid eden müellifimiz, ' bazı hasedçi devlet ileri' gelenleri
nin, defterd~rlar hakkındaki garazkar iftiralarına iti~aa edilmemes.ini, 
zira bu gibilerin miri malını cömertçe dağıtan birini istediklerini, tah
kik edilmeden, bu nevi sözlerle hiç bir defterdarın hemen azi edilmeme-

1 Bunlardan, Nesayihii!l-vüzerıi ve'l-ümerd'pın tenkidli ı;ıeııri .wiılter L. Wright 
tarafından Aınerika'da; Hüseym. ı:tagıb Uğural tarafından hazırlanan sadeleııtirilmi§ 
metni.n.i.n yayını 1969 yılında Türkiye'de yapılnuııtır. Müellifin ikinci eseri olan Zübde-i 
Ve'kayiat üzerinde · tarafımızdan doktora tezi hazırlanmııı olup, makalemizde bu .ten
kidli metne sık sık atıflarda bulunulmuııtur. Zübde-i Vekayi'at'm tarafımizdan hazır
lanan sadeleııtirilmi.§ metni.n.i.n 3 cildi 1001 Temel Eser serisi içinde çıkmı§, diğer 

4 cildi basılmak üzere matbaya verilmiş durumdadır. 
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sini, defterdarların sık sık görevqen: alıpmasında devlet hazinesine büyük 
zararlar olduğunu. ·belir_terek,. sözü:: daima: .olilara oistiklal · verilme
sine getirir. Paşa, defterdar olanhı.rın -da; tama ~e garazdan lizak, ' dürüst 
ve dindar kims\'ller olınçı.l~rıru, .. d~vletçe :kendilerin~ v~ıjlen~ v:e ~i(l;ıtlarma 
kanaat edip kiıp.seqen rijşv\'lt . alın~ ·sevqaı:;ı;ı:ıa <fi.iş?Jiemelerj..;ı:ıi, }nsıı..Ga: söy.,. 
lemek gereJrirs~, defterdarl~lJ.ll. ğelirleorin artm~ı .v~ _giçl~rleı;i~ . azaiıJıası 
için çalışmalarını öğütler. o o . ... . . . . .. __ o . o·· · 

o. Esasen, S.a.r.ı Mehpı~d Paşçı., zıp:p,a.pı,n . geçll!eşj.y~e . yıpr-.ap~_ c;levlet t~ş.:
kilatının bazı ıslahata muhtaç olduğunu söylerken, eslodo itltişan;ı.lıo devir~ 
lerde hakim olan idari ,. d üsttırlan yeniden canıandırmak gayesindedir. 
Kendi devrin,in. şıı,rtlarınİ, devletin en. :kuclı-ett( deVir'ıe~i ile kıyaslayal?
müellif, devlet bünyesinde yapılan sufstim~l· ve fesatıikian ."şiddetie:, tezi
kid eder. Devlet memurlarmm ahlaki za-aflarİnı oyakin.en. mü.§~hede ·eden 
Mehmed Paşa, devlet lı.iZm.etı.Ü~ri üze~inde bÜhassa:dÜrui. ve-:geri~emeİılll 
baş sebebini, oıiİaxın g-örevlerini· kötüye: ~l~aiarmqa. o _~rarkell., _gmiü-
~üze, · yaşadığı devrin . sosyal ·hasta!J.~a~m d?:. a~se_t.tir~2< . :_ .. : · ::t 

~ •. . ı • . .. . .. .. 

Mehmed Paşa'riın, vergi sist-eminili o bir· iıev~lıide3 :ettiği. değişiklik tek
olifi şayan-i dikkattir. MüeÜif, ·devletin geliriİlio toplama>haklüıiin,• en Yü,k~ 
sek fiatı verene satma ile iİgili yüiiiilükteki tatbikatın yeriiıe,: rvaridatin 

. doğrudan doğruya tayin edilen memurlar fara.fiİ:ı.dan toplanmaiı görüşün-
dedir. · o .. . . · , . ; ._·.,_ · o. o 

Defterdar Köse Halil Efendi :·zamanında; dış güçlükleri.ı'l yariısıİa-, ill
kenin en büyük iç meseielerinin ba:Şinaa mti.kataat . sistemi : g~lmekteydi. 
Bundan köylüler, çiftÇiler ve devlet· hazinesi Çok zarar gÖrmekte, sadece 
bazı muhtekirler istifade. etmekteydi; : uztin sava'§lar sebebiyle haziİıenfu. ,
tükenlri.esi yüzünden4 , ihtiyaç ·'duyulan paranıns temini inaksad{yle Def
terdar Halil Efendi'nin sUİI.duğu ·aridaıd6 -€saslar dahilinde ·1695 senesiii_. · 
ae yayınlıinın.ış olan fernianla, ·reayaı:iın da irienfaatinio sağlayadağı düşüri:-

. cesiyle, ·ınıikataaıarın ber-vecıi.iit iİıaiikaıie;-'yani- kayd-(hayat· Şartıi · ve 
. . . . . . .; . . \ . ;• . . ~ . :- .· :J 

2 Nesd.yihii'l-vüzera, Wright ne§ıri, s. ... 46:.62. 0 ·, - ~ o- o o .. ,.. • • • o~ 

3 Burada tirnar -sisteminin· dı§m!faki' usıll, yani -iltizam sistemi kastolunmaktadır. 
4 ö~er Lütfi Bar kan, Tiirkiye'de o OTop~"d'k o M~seiesi, tstanbu'ı 19iiô; ~· · iia:.· o , ·= 
5 Mehined Zeki Pakalın, Maliye ·Teşkiiiit;· Tarihi,"Ankaroa 1918,0 n. '57. · · 
6 Bu arzda; zaİnaıi.ın §eyhillisldml; -Rınn~u· V~ Anadolu kaiaskerle~i. ·nakiiıuie§ra.n, . 

rikab-ı hwnayün kaymakann ile ni.§ancısının da imzası bulunmaktadır. Metni için bk. 
Mehmet Genç, «Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi» Türkiye 0 1ktis'at•oTarihi : S emi-

. ner-i, Metinler/Tartışmalar,' Ankar.a' 1975, Belgeler· n, s. 285-2.88;0 

• •• , :o 
7 Cavid Baysun, «Ahmed ID maddesi; 1slamoAMiklop·edisi, o!stanbul-1965, I, 165 . 

I, 165. ... · :-~ · ~- :.i .: . . :.... . ·.. ~ ·-

Güney Doğu Avrupa Ar~tırmaları F. 16 
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muaccele ile iltizama verilmesi, uygun-görühp.eltte8, böylece sık slk deği

şen · mültezimlerin, . verdikleri· -parayı .. çıkartacağım diye .. kpylüyü rencide 
etmeleri önlenmiş. olacağı fikri serdedilmekteydi. -J • 

··Sari ·Melimed Pa§a; -· eınan:et: ·diyanet, ·sadakat ve- miri- malr tahsiliiı..: 
de maharet sahibi -bfri ölarak tavsif ·ettiği9'Halil Efencii!.nih, Osıİi.anlf Dev~ 

. leti'-nde ilk defa muaccele· -ile' mukata:at-satılması hakkindaki arzını li ula
sa ettikten sonra, bütün mukataaların malikane -ölarak.tevc.ihini <<bedayi':..i 
seyyie» olarak -nitelemekte-ve .sistein hakkındaki fikirlerini kısaca -·şöyle 
ifade· etmektedir-: -.· . ; ' !. o" - ' • . . .• 

. . . «Gerçi filciimje : ıild~mat:ı miri :maii.kane· ffuuht' olundukda, :mu•ac7 
celesinden· sureta niiİ'iye senede· bir mıkdar ·akçe ·hasıf oiup İl.ef'i görünür, 
'lakin der'tihde e-den. kfu:ıesiıe. hayattia oldUkoo ~ı ~·abt etmekle: . h~r . sene 
faiZinden ~ef'i · yaJıi~z · kend~y~· mUniıa~U: :olur. · -.A.ıi"cak; . riıukadd~m~ ·sinin-i 
sa~~kada· İıidİnetler ~füriıiıt . olunduk~a, ·er bab-i .. ·seferdeİi ··ohıp, · :ı;>evlet-i 

'aılyye ·hidmetinde oiiı.nfar · ıiaıierine · inül:ı.asl.b birer hidmet-ipişin ve ke~ili 
ile taraf-ı miride~ der;i.ilid~·: ve· faizi~f : inedar-ı ma' aş· · edin üp ve l.ktizası 
mahallinde lazıme-i seferiyyelerin~dahi görmede acz ü ıztırab çekmezler 
.idi. oı· .mak:ı4'~ler fi.,.ın:a--bş.'~ 1?~. 4ıtifa'dan ma~ ve me!yfış olup alıval
Ieri - perişan.' Vf? askeriden olma~p hide~at-ı _al~yy~e l;ıulunan sahip-i s.er:
vet · ve müşarün bi'l-benan olmalan melhtızdur. · İbtida-i zuhiı.r-ı- ai-i Os
-~an'da:n b~· ai?-~ g~linç~ __ b.tı- pevl~t:i~~~ç:l~p_eyyende ·g~l~n uk_aia-i ·dfubin 
bu re'yi münasib ·görmüş olsalar be-her-hal şimdiye dek- bir siirete .. ifrağ 
.etmek -me'miü olunur idi. Zahiren lutf u kubhunu ·mülahazadan n8.şi mu
_kayye_d · eylem~~iş.İer ye buıid.~l!- ~a?~da. ·ı;~ ·~a:-k:uı~· -~ukata'azP.iı .n:i.ahs~
_lünün bir ·niı~dan_ a'ş~r i_şe e!ts~ri r~~a.t plup, rus.u.ma.t ise ~ir. h~va~i 
,şeydir, aslı olm~yup _hevaYi 9!~ ş~Y,in .t~~ke~~.füruhtuna: d?.-lı.i_. ~üşa'~ı 
şer'i yokdur~ Gerçi_ bu : def~a .sf?~erl~ı;-4i_. _imtidadı __ ~eb~biy~e z_artı.r~t7i haz~-

-~eyi ~ef' ~çtgı. D?-i,istşlıs_en giŞr@n~ş, :ı~~i.n:_n~t~ce~pe~i~ olm~sı ine'miü olun
maz, de~ ba'z~ı ukala-~ dfu':_epdiş t~f~~11r ü mW~h3:za ile_ lisana _ .get~

,,düler: HaJc;su.bıia~eltı~ ve_ te'a~~ .. 4~im~·~e_l~-i .d~vJ~~in .um~~~ -~~Y;riyY-~-
de olan tedbirlerin- takdirine muvafık eyleye10». . . ... ... . ....... _ . ~- , .... .. 

Çağdaş tarihçilerden Vak~anüvis Raşid' ·ile .Silahçlar . Fındıklılı :Meh
:m:ed 'Ağa'nin hiç temas etmedikleri" bu ·meseleye· 'dair ·sari Mehmed Pa
şa'nı.lr ileriye ma'tfıf göiü§ıeriİ!iİi ' .. kıytneti ·aşi~ardır. ·.Görlilüyor ki, o sıra
da maliye· sektörüiıde'-~azifeli bUIÜiıan \.~ :~ii ~ene kadar sÖnra da.'bu· sek-

• 0 ' • • ' ' ' h o • •• • ,; • .•O . 
0 

• ' • • • 

. . • :j ' ..•.•. 

·s Mehpıet Genç,·aytıı-:eser, s . .- ,237.· ·: · · _ · · .; 
9 Zübcle-i Vekayi4t; · tar.afımızdan .hazırlanan. metin,. t '0': Edebiyat Fakili tes~· Ta

.~~ ~e:ıpiner· -~tap~ğı • . nr .. 3276, ·::i. 752-153. , . . .. ~ · ;,.. .; r, 

10 Aynı eser, 689-690. . . .. . ~ ;.. 
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·törün başına geÇecek olan mliellif, . görünürdeki· geçici' faydasına- rağİnen 
mukata'lann peşin satış bedeli-yle· ber-vech;.i malikane satılmasına karşı 
iltizam ·sistemini savunmakta, ·· askeri bir ·devlet ·<>lan· Osmanli İmpara~ 
tariuğunun göreceği zararlan beyatı etmekte, hatta şer!an 'hevayi bir şey 
·ol ah resimlerin satılmasinın, ya.İl.i temliken tahsisinin ca~z ohıi:nayacağı.İıı 
söylemektedir: · Böyle .. bir· mukata'a-yı tasarruf edeliiii yalnız· kendisinın 
faydalanacağını, halbuki eskiden· askeri gaye Ue' ·iltizam ediİn'ıekle, gerek.:. 
tiğinde o kimselerden ·sefer ihtiyaçlarımn .temin edildiği, artık . bi.ı:İıdaıi 
böyle bu-faydalarunadan -mahr'u.in'·kalııi.acağından .. ve :bu zümrenin de hal
lerinin perişan olacağından duyduğu end.i§eyi'.dile· getiiitı.eittedir. : ·: · · · 

; Gerçekten; asıl gayesi ~em miıkataalari ... he~. de çiİtçi~ei-i, sık -sik ·de
'ğişen mültezimlerin tfthribinden kurtarma~ olan sistemin, Çok geçmeden 
menfi tesirleri görülmeye ·başlamış, muk~taaiara 'b~şta; gayi--r müs~ sa:t:
raflar olmak üzere bazı zengiDıerin de rağbet etmesiyie; kardan başka 
gayesi qlmayan bu klınselerrn, uhdelermdeki vergi. kaynaklarina c g~~ekll 
ihtim,.aı;nı gi;isterrri~melei-i niaii .sektöre darbe ~m~ya; başlamış~ır~1• Ay~ 
nc'a, . zamanla· malikane sahibinin İstaıibul'd~ ottırtip,~ lpıdes~deki mu:. 
kataayı iltizama vererek idare etnıe.si';, ko~ay~ 'm-~ı}?.t~Ç çli.tçf sınıimi 
mü§kil durumda bıraknnş, s~ yeni bir lıtizam sist~nii ortaya çıkı:i:ı.~ş· 
tırız. 

. . . . .. ~ . . 

Hulasa; gerek reayayr, :gerekse· vergi ·kayn:a~ ·~ı~ m~kat~ayı ·koru
mak gayesiyle tatbik e~ş, fakat pek bFtŞ.arıya uia:Şmarriiş ·olan .mali
kap.e sistemi13 ' . çok önceden, görünürdeki . kıs~ . vadeıl faydaJariridan Ja~la 
. zararianna temas eden· Sarı MelÜ:ned Paşa'nın defterd~rli'ği zatiuinirida:,. 
onun arz(yle kısmen V~ geçici' olarak )agve~İniiştir,. Devrin veziriaz~ı 
Şehid A1i Paşa'nın da istilısan ettiği bu· Üga: keYfiyEı'tfniır. sebebf Mehln~d 
Paşa'nın telhisinde şöyle ifade · edilpıekt~dir : · · ·· · · · 

. «Hudiv~ndigar-ı ~abık . sri! tari' Mı.i~tafa Han "hazretlerinin zaman~ı . 
salt~atlarınd~ KÖsec FJalil PaŞa d~fterdar iken Şam ..;~· H~~b ~e :piyar
bekir ve sajr ol taraflarda .va~ muJ:rata'at~ şurUt b'ağlaiıup . n;ıajjJrane v~

. rilmek ~~re telhis ve bu halet inuk~ta'at-i merktiıiieye bj.hsis' .oliınmiıŞ-
• · • • Ot, • -

du. Ba'dehf:ı. giderek etrafa sari ve . inec~f:ı.' -i:ri~ata'at-~ ~ijiyede . _ca~i 
olup, memalik-i mahrfısada vaki ağır inukata'alar <;1~1 kat'a mifi 'olıİıa
yan hammall~r ve kayıkçılar ve ~Sııaf kethudali~ari~a varınca' malikine 
verilmekle, ba'Z-ı kuvvet-i maliyyesi ·olanlar, buld'ugu ' şey'i · :i:İı~lik~e 
almağa başlayup ve kendü mülkü gibi mutasarrıf ve 'a~ara ~e~'ul?-4.~ ~~~-· 

. ! ı. 

ll M. Genç, aynı eser, s. 234-235. . . . . · . .. . . . 
; . . . . 

12 Keza, s .. .243. ·· 
13 Keza, s. 245. ·~ . . . . 



m~k muhtemel d~ğildir' deyğ mal-~· plirisiq.i .vaktiyl~ ~Çladan tahall W:. et
m~ğe J;>aşlad}lar. De:tierdarlar )~apısındı:ı.n .. ·m:qkata.'at der'uhde -edüp, be.:
h.er-sen~ mmt~ziın),er ,beyninde· n,.evqet_: ile der'uhd~.- ve faiziyle t~'ayyüş 
olunan mukata'alar . beş Oij. kaga~, .~iıpa_l ademler~ ·:qr~iııJ:ıa,sır -olduğundan, 

iaye-i devlet-i a,liyy~de· iltiz~m ilE;ı .geçin~n ağalar .. ~akirü'l-hal Ol!!P y~ ma
likane mutasa;rrıfları~ qa_hi fa~ ile bi,rin.e Y~. ~an .dahi f?,iz il.e. bir ahar~ 
vermekle mu,kata'.at . ~lden .ele ·geçüp,· ~abt _eq_e~ ÇJ.ahi bu denliJ. ~aizl~:r il.e 
.ıpalaP:ıal ol~ muka,ta'adan hem verdiği akçeyi . çıkarup ve hem kendU 
daqi 4ıtifa' etmek s~ydasiyle ı:e'fo.ya fiıkar~~ın~ .güçü _yetdikce ~ulm ~ 
ta'addi ve şikayet S!ldedinde. Qld:uJ4al;'ında1 : 'bu malik§..nedir, serbest üzere 
tasarruf olunur' deyÜ· vali ye ... ha.k.i.m.İe:r;i müdahaleden men'e tasaddi et
meleri Üe amiıi harab .ve .. ·m.alikane oiiDak takribiyle her vilayetderi vali
_İerin iradına külli hale! ve ıioksan terettüb etdiğinden, bir. tarafdaİı o~ar 
dahi sair.re'ay~ı!dni.ğiriarın .kebab etnieğin, ibtida·.malikane veriiep. ş·am. 
ve Haleb. ve Diyarbekir. ve sair muzafatlarında ol~ mıİkata'at Yine şu
rut-ı ·malikane üzere tasaİTuf olunJ].p, lakin sonradan meinalik-i mahru:. 
si:ı.da ilidas :·olrinan malikaneler ref' ü' terkiıi ve evailde .olduğu gibi yine 
mill tezimiere mirf taratmdan. der'uhcİe olunm.'ak üzere ta;yiİı. oİunqu. L8:
kin verdigi pişini )ıeİı.Üi ·f~i~Ç-eıi : istti:a: etmeyen. malikane aşha.~uia yine 
uhdesinde' olan miıkata'a üÇ seneye deği:zi 'iniri tarafİndan- kendiiye der'Uıi
de ve iltizam v:e mqkata'ata . yine ev.velki minval ~er.e nizam . veriim.e:k . 
. babında nitimam olUİııiıak .. » . . .. . · ··· .· .. : · · · . 

. Defterdar Mehm.eci 'Paşa•mn: bu· t~ihlsi . uze~e. olumlu ve ıiıufassal 
bir ferman ÇıkmİŞ14 Ve: İnalik'ane .. SIStemf nlUharreni iı28/0Cak 17i6 yılın~ 
:aa, bazi. yerı~r . qiŞıD.aa ~niı;i.aratorluk çapiıid~. ıağyedilmiştJ.rıs. GÖrüidi\ğü 
·gibi, daha ortaya .çıkarken,:ım 'usUlün. geç~ci bir feralılık sağlayabileceği, 
devamlı uygiııanm.asmin ·. ülke· .'zararıha . olduğu16:·ve Osmaruı Devletiniİı 
bünyesin~ uym!l<4ğı .. görüşiin:de C?laJl Meirmed ·Paşa, iktidar. m~v~i'ine ge
linciı' bu fikrini gerçekleştirmek' istenii:Ş, miikata'at te.Ycihlıiin eskiden ol
~duğu_ gi~i: Y.lııe iİti.Z~in: şek~ae . ·9ıiaa~~ni .s.~ğİi:ıfuaya ~aJ.~şmi§hr. ·Ancak, 
b~zı .AI;ya ·eyaletıerinin 'aışında Jmparatorıuk· çapıni:ıaktbu ilga bir yıl ka-

.. dar d~:vam etniiŞ~ D~niat-~:Aıi: I>aşa•illri V.aradiri'd~ Şeıiaaetini v~ ~Irıüeılifi
m~zin de deft~i.darl~ta.ıi : alııiıp; ·.~ı~~ .~b!r _s~e.:sönra· lıia:rt. 171Ttarihihqe 
·katlini .ıpüt~~kip tektar .uygulanni.ayiı.:lrontilnıiıŞt~: iİg~aa.n· sö*a bu yer
lerin hemen iltizama·. verilni.eşi;_ ta(J:l_ikat~ _beş: s~~~binin m~li 9lduğunu 
:gqsterriiekteW,r17

: · · · • • . .. : .• ·: , :I. ~~·-_.- . ... : .: .: . . · ·. :·. · · : :, ·· 

14 Rdşid Mehmed, Tarih, !stanbul 1282, IV, 176-177. · --- ... - ··- -·· ·· 
15 M. Genç, gösterilen yer. . .. ;· :· ~ _ :. : · . .. ·, 
16 Mustafa Nuri Pa§a, N etayicü'l-vukıtıU, İstanbul 1329,. s. '.99;: . . . : 
17 M. Genç, göst. yer. '·• . . . , . .:. ; 



SARI MEHMEİf PAŞA'NİN .. MALİ"·GÖRÜŞLERİ 245 

Gerçekteıi, ilk. ortaya çiktığı : zama.ı{ hazine · ·gelirleriıie .. cüz'i de .olsa 
katkıda bulunduğu inkar edilmeme-si .gereken:, ayrıca:, mu'a:ccele gelirinin 
yanısıra i 703 yılııldan itibaren malikane ·saiıipleriıiin--vermek zoruılda ol:.. 
duğıi c· ü ı fı. s r e s -m i ·18 . ile -cehelü bedeliyes1. gibi -mu' ayyeh zamanlarda 
sağladığı gellilerle haZinenili yü.kilnü kısmen de-olsa hafifleteii malikane 
sistemj.nin ·sonradan s.uistii:n§.li, . böyle·· olacağını:. ön:cedetı sezeh tecrubeli 
maliyeci Mehmed Paşa'yı haklı çıkarmıştır. 

· ~cak;· · bu d üzeltıneden: soıira,. ·XVIII.:·· y-üzyilda. bü_yük. çapta inkişaf 
.eden· malikane sistemi · yıllarca tatbik safhasmda -kalmış ve eya:Ietlerin de 
malikane ·oıarak. teveihiyle devletin· başıtıa büyük g?-ileler açacak olan ~en
gin bir . ayan sınıfının· döğmas~a: .sebeb o!muştıır~9 

. .. ·.· · .. . *'. . .. . ·'· : 
.. Defte~da~ . Sarı .MelııD.ed -~aşa'iıın he~Uz· ·a;d~Iailliıanlış :b~~ faally~t
leri de rn: Ah.meci'in cülftsu . sıi:asııida olmuştur. Osmaıiıı.iarda .cülfı.s bah
şişinin, hazinenlıı dar zaİn8.nı~rmda ]?üY4k mes~l~. ~ldugu, hele-I . Ahmed'
~en . sonra sik sık Vuku bula;iı 's'aitanat değiş.iklikİerlniİı ·devlet hazllıesini 
püsbütlin lniruttuğU . bir .. gerÇekÜr. ·. . : - · · '" - .' . · :. · : · 

. ıiı~;i 7Ö3 . yıiuicia getirii~·ği iİk defterd&:iığı, ·ı;ırkaÇ ay. so~·a 'pat
lak veren Edirne. vaır·~i .ile soİı :'bulan .Mehnled .PaŞa, başta devriıi ve
iiriazaini Rami Mehmed Paşa ohnak-. üZ.er.e ili~~r.'dev~~t .. erk~- glbi Edir
İle'de btİhmuy()rdu ve birçokları' gibi 'sakiaİıınak zoruncia :kalıiuştr20• Çünki 
istanbul'dı3:~i asilerin aya~a.nnı,alarl.D.ll?: zahir~. ~e:b..ebi .p~r?- . ni~selesiydi. 
~703 mayısmda ~ürcist~ seferi ıçıp·,Ji~~la;na.n _,4 oqa: y~iıiçeri ve .200 
cebeci k~ndilerini gö~~ecek gemi~~ bi~e}rip '.i'sy~* - b.a~ağmi .açm}.şlar. 
ve ·«bizi · çünki ~efer~ me'_ni~ ey~e~ıili, ·~o kı~t ulfı.fe.~~z ~al.~ _güzeş~ed4'.» 
diyerek21 sefere . katılmalt i'stememişler, ·At.,meydanmda topl3.ıimaya , baş-. 
lamışlardı. Fakat isyan~ıİaiııi asıl g~yei~~ii1iiı illfı.f~. 'ôinl~dığ~. bu ~e8ile . 
ile ·hazinedarın garleti ileri sfu.iilti.p ba:Şıiıın:·isteiımemesinden anÜışılmak-. 
tadır. Zira bu gibi hallerde umfı.miyetie tekrarlanan . yol~ bazı devlet adam
larının, bu_ araCıa ·defterdar~n iı:a:ıal:ıaı;ğa kıır'ba:n e'4i~e~iydi2ı: F~zıa y~.; 
.. - · -. . . . .. : .: . . . ·-.~ . . ··. · . .. · . . . . ··. ·. r .. 

18 Cülı1s resmi 1754 yılında lağvedilmiştlr (Şem'dant-zade 'Ffhdıklıli ·sıneYıifan' 

Efendi, Mür'i't-tevarilı I, Prof. Dr. M. Münir Aktepe ne§rl, !stanbiıF·i976; s. 179; 
Vasıf Ahmed, Tarih, Bulak 1242, I, 36) . . : ' ·· · ·: ·· ·· · · · ' 

19 ts mail' H akin· uziınçarşılı;'dsmanzı · Tarihi1 ·Ankara -1977,. m;2: 337.; ·Mustafa 
Cezar, Osmanlı Tarihinde Levendler, !stanbul 1965, s. 334; ·Y . . öZicayi, Osmaniı · t,/,: · 
paratorluğunda .Aya1il1k 1 Alıkara ·1977-; s. 97-102. ·· · · ' ·· · 

20 Raşid, Tarih) II, İstanbul 1153 (İ. Müteferrika tab'ı), varale İ78b: · · · 
21 Zübde1 s. 986; Silahdar Fınchklılı Mehmed, Nusretnam.e/ Manisa. !ı Halk 

Kütüphanesi, nr. 5040, vr. 229b. · · 
22 Wright, Nestiyih~ gir!§, s .. 5. ·· ..... : 



.kfın tutmayan. bu para·: kendilerine verildiği. halde~3; asilerin dağılrı;).aması, 
.asıl mak~ atlarının deVrln padi§ahı ·II . . Mustafa'yı tahttan ··indirme}t v~ 
.kötü hizmetlerinden·. doİ~yı · .bazı deyl~t- ~r}tanının . h~d.dini bildirm~k ol
.duğunda şübhe bırakmıyqrdu. Edirne Vak'ası'ı:ıın d,evrip. veZjriazamı Rami 
.}.{ehmed Paşa . tarafıtıd~, Fey~Uah .. Efend,i ve ya~~arını devlet ~Şle-

. .ı:-ine karışlllaktan men ·etroe~ gayef!iy~e ·terÜblendiğini de hatırlatmak is:
teriz2•. 

:: . lstariqul'dan yola çıkan· isyancıları karşılamak için hazırlanıp Edir
ne'den ·hareket eden hükiımet. lruvvetlerinin Hafsa'da onlara katılmasiyle 
güç ka.Zanan asiler,. Şeylıülislam.Feyzullah Efendi ile bazı · yakınlarıni tev.;. 
kif ettikten sonra, II. Must.afa'.yı hal' edip m .. ,Ahmed'i tahta çı_karıriışl~ 
ve devletin üst kademelerinde de bazı değişiklikler yapmışlar, bu arada 
qefterdarlık makamına parbh~e ~miı;ıi Muhsinzade Abdull~h Eff~ndi'yi 
getirmişlerdiıs .. Bu defterdar, başta Feyzulİah Efendi ile evlad ve etbaıpı.n 
mallan olmak·üzere ·nefy_ oliınaniarın eşya ve paralarma el koyar~k Bab-ı 
Hum.ayfın:'qa hıfz. ediyor·.ve 1htil5.lciler~ masraflarıİıı bu mebİağdan kar.; 
şılıyordu26. Aİı.cak', MÜhsinzade, ·yem padişahın cti:ıfısu·. m:fuıasepetiyle ·as._ 
kere verilecek ger:e~~ bahşişfu t~d.arik_iİıde ·acze düşmekle~ .asilei· ~a1:rkal.:. 
zade'ye ·ıial:ier gönder.n:il~ler . ve: kendisini· tekı:ar defterdar yapmak iste-: 
i:niŞlerdi; · Mel;ı.med Pa'şa, c~na ve . ~all:na: bir zarar g~lmemek . Şartİyle 
bu teklifi kabul. etmiŞ, Iii.· Ahmed: de kendisini defterdarlik · maka,ıiıiıiiia 
ibka etiiı.iştir2' •• · ' •• · • • • ' 

.· .. . . ,. . . 
. . · Fakat defterdarımız; askere verilecek cülfıs bahşişinden başka, .maaş..: 

~arı:n·. t~zv:!i vakti: ~lmakla:'.·m.~v:~cib :'teda~ki :gibi, hem.en halled,iJıne~r ~or 
oir · meseıe·ile de · karşı karşıyaydi~ zii:a.; o sırada hazine bombôştu: ASiler: 
1s~.· paçlişahiİ:ı . bir~~Ç ·güj:i ·mi.uılet i~teğ~e ~ulaı_t asmıyprlardı. Söiıunda~ 
nr . ..t\hPıed tariıf~İldan 'defterd8ra. l5u. işi halletmesi emİ'edildi28• , . . 

·. · . ·. Sarı Mehme.d · P.aŞa bu gÜÇ d.Un'ımunu, .. cebeci ve yeniçerr' taifesinin 
~evacib ve cülfıs bahşlşi taleblerinin kendisini «iteş-i ıZtırab-ı hayrete~ 
düşürdÜkleri28 .Şeklinde ·if&~e -.etmektedir. Müellifin yine kendi ifadesine 
göre', o zamaıi i:n.iri hizmetlerin. satış vakti olsaydı, hazHı~d~ b~r .. tnikd.aı: 

,. · .. 
2~ ~iibde,: s.· ~Ş7. . .- , . . 
24 R.a.şıd, Tarih, !stanbul 1282, m , 241. . . ı . _ . 

,. . 25 Z~b.de, s :: 1010;: J4ü'~~z~dEl Seyyid ~.ed Haslb, Bavzatü'~kiib~ı2, .!.l.t. 
~ütüphanesl, TY •. 8:;>;· 4_8a. . .. · · • 

26 Mahmud Celaleddin Paşa, .Ravzat~~l-kamilin ({Jefi1mı2me. şerhi), !stanbul 
1289-1290, ~· 97. . . . ' . 

- ~7 Ziibde, 10?0-10.31 . . : 
28 Kez§., göst. yer; N esdyih, metin, s. 55. 
29 Ziibde, s. 1034. . . . . ·. ~ . 
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para bUlunurdu; Dıiru:bi a:ksine · olduğlı. gibf, -.yakında· -imzalanan . Karlofça 
Andlaşmasına kadar · Avusturya, Leliistiin:, -Rusya 've· Venedik'le ·on -sene
dir devam etrrıiş olan : l;ı~reketsiz- Ş.e~ede:ç.; :q~ ~azineyi · ~I}ltmuş,_ g~rekli 
para-ı;ıin_ .tedariking~ herJtes : ~cze: ~üşı;n-Qşttı30._ ··: . .. . .. .• ·.;· .. __ 

Fakat def.terdani:'ıiıZ. kısa zainaiida; ·Cebecilerin. geçİıiiş meva.'cibleri 
için 250 kese, cülfı.s bah.Şişi içiiı de '3688 kese: olmak üzeie; cem'iur 3938 
kese akçe gibi, ·ö-zamanın şartlar-ıiçiıi'. büyük bir ·Y.ekfin-sayılabilecek · ineb
-I§.ğı temin etmişti. Bu paranın · büyük kismı- ·Mehmed'Paşa'nm:şahsl gay
retleriyle tekmil· edilı:ıiiş3ı, 100Ö kesedeİi.-fazla tutan serhad mufifıZiarinm 
balışişleri de <<emval-i etrMdan>>. ıiavale· oluıimUştfirŞ2> .· ·. :. · · . ·. · ·· · 
: · Deft~rd~ıniıi b,u me bİ~~ t~miıi- ~'cle~~~n: E~de~ --~~~~sbic1~4; :J~ri
~en ıooo k~se ·l_{a,C!ar ak~eden ;·: ~<emv~l:.i niiıl{_arrefe»·, _ y~I).i ~a:Pı.k;~}l içiı;i"ge
lecek ·p·arıı:da.İI.·; . Edirri.e. V ak' ~s~nı _. müt.~kiil.'f~cr.bii ~~-~-q~e __ ka~le'd_il~ri 'f~Y~ 
zullah Efenai)Ie b~ yakıİıların~ e~8:k _·ye_··eşy~l?,n~ ,'deyl.etçe)ı?.ü.i~: 
Y,~de ile ~,atı~a~ından_; . ıri:U~aeçele . v~· ·s.a~ıı_m,, .. ni~ı*~ta:alaı;tn _.peş_iliat~ndai;ı 
!aydalan#uŞ~l!· Müell~imiz,. ~~~r~~d,e· bu J?.ar:a: teqadki ?i~~eles~ ~adec~ 
bir ·cümle ile geçiŞtiiD:ıektedi.r. · · . . . · " · 

B~ bakanlı~ Arşivi'ndeki .P~ ~~~!.~~4~,'-.. F~~~~fa~. ·Jii.~n,di_ -~~ . y~k~l~
_rmın· Edirne ve ts~aiıb~'dak~ ~iiakid' p~fa~ar(i!~·. ::Ş,atqpi .e!D:lak ve· eşy8:.,. 
sından elde edilen 'mebla- :c·em'an" 410354,5 kiliti '. -" 'aiir 822 kese' 354 5 . . . ... ... gın ____ ., . .. .. .. , .. , .. , !?ı, .Y_ . . , 
kuruştıin33 ibaret'_ <>~9-~~- be~tiiın,:~kt~d~r~ .... . ·; . , .. :: -: . :. . ._· . . · 

Askere. v~ril~çek. p~~iuu.n: ie~ :-~~~~d~·: ş~~-dili~ b~i- yeterinçe 
aydınlatan· :ıi'.gen~ş .bilgi, . ı:;t: -~üle~:pı, -I!, A.hı?~.4 v~ ,tL: -Mus.t~~ deyir le rj 
ile m. A;hm.ed_'in saltana:tmın i:!~ . ~llar.ını: :!ftt~va_·ede:q l;>!ı: : ~~ntm ta~iJı-: 
t~ . l;mlunmakta v~ .. ~yneJ?, __ ş~ _.bilgile:v._.veri~e_kt~di:. ·=~~· : :-. : · . .. _,_ : .. _ 

. «Taşra haziriesinde. akçe . bulunma: yup,· tnevacib -iç-ün: gelecek akçelerin 
'asker-.cem'ine ve sefer. ri:ıühi:n:iiil8.tina' . deyii'ı:İıasraf "olun up;. 800' kese akÇe . 
gitmiş idi; İç -ha.Zinede; -Misır'daıi geieu-ve··:sultaniarıh ·-haslariıidan: -cem' 
olurian 2000 kese bulunup; ··5Qo kese· Valid e Sultan·· iıi:ıdai:ı · edüp, .. 500 -kese 
mıkdarı. Müfti'nin ve -oğullaı:mırt ve ·-etba'.}nin ve Ra.ıili ·:M:ehmea·- Pa§a:'İıılı 
bulunup, 100 kese Valide Sultan kethudası Mehmed Efendi'den, 2Ö((kese 
mıkdarı Muhsinzade Mehmed ·Efendi ve Divan haceleri karz olm_ak üzere 
ve sairden ve 150 kese Kassabbaşı Mehmed Ağa'dan alınup, kifayet et
meyüp, Edirne Bedestanına Defterdar Efendi ve taraf-ı-şer-'den -bir .. katib: 

. • .. . 
30 Keza, göst. yer. .. . · . 

. ·3ı · :R§.şld;' lkiıici - tab·'ı;: m; '75~7s:·. ·· ·' · ~-- '. · -· · .-··:i . ' · · 
32 Zübde, s. 103~-1035 ;::Ravzatü'i-kü'bera; · Bia.: --: ' .'. -:. ·· · · · .. 
33, . . :K·aıİl.ii · K:epeci · ta'snifı, 'i'Iti§muh4iebe· ·defteri~ -nr. · 23·22,:· s: 85, 91~:· ·· · · · 



va.rup, bulunan emanet·. ve e~ ~çelerin -~ıkarup,·-yeriı;ı.e ba'z-ı cevahir 
.rehin olmak üzere vaz' .-v.~ karz -deyü vE;ırilii:P· güç ile tamam .. :»3~. 

Devrin· diğer · kaynaklarında büll.ınmayan bu inalfunattan anlaşılmak
tadır ki, İç hazineden verileri · meblağın dışındaki para · Defterdarımıpn 
gayretle:riyle,)illsır'dan, · gele~ ·.sW.tai}.- hasJar!Ildanı :v~· . baştş. \ZaU.de ~.ultan 

.. o~ak ~ere, .ba?a .devlet ric,al!n.d~n bo:rç alınarak, yine Defterdar ~ehm~d 
J;'aş.a'nın ş~hsi çabalariyl~, · yani ·Edirne -Bedesteni'p.e_ gidip, bazı cevahiri 
rehin· bırakarak yeı:ipe 3_ıd,ığı .bÖrç p_aralard~ karşıla.ıpnıştır. isyan mü
_nasebetiyle_ çarÇur edil,en F~yzullah · Efendi y~ .etbaının nakid. ve metru:
katmdan pek faydalapı~a!lı~; umulduğu gibi·, devlet ha.zİI!.~sine onlar:
dan;. fazla pir .§ey in~al. et~~cijğ~ di)tkati çekmek~ec;Ur . . Nitekim, . aynı 
eserin mechuJ. müellif~; ·zPakt~rŞeyhü.lisla.ii;ı ·Feymıl:lah Efendi'nin oğlu 
Ruri:ıeli kazaskeri ~ust?fa Efe~di'den naklettiği: «Bi~ nukud ve eşya 
1000 ke1>elikden ziyade §ey~imiz Eai.rne'de v.e İstanbUl'da · kabz olundu, 
İniriye 1000 'kese vas ıL . ·oJ.niay-up, maad~ı· garet oluridU»35 . SÖ~le!i bunu 
fe'yid etme~ed~r. Ayrıca,· tiA:ıar y~ z.ean;ıet sahipl~ri ile~ mukatahl~r
dan ve vakıflarda vazifeli ·oHı.nlardan· alııla.ı;ı. <<~illu!:! resmhnden .de fay-
dalanılmış36 olabileceğini de hatırlatalım. · · · · '· · · 

. • ' • • • ri', r•- • • • • • ' • • 

· ·. ·· Cülfıs bahşişi ve riıevacilf tevzii. ile ·mesele ta.niamen halledilmemiş, 
kısa ·sfu.e sonra bosta.D;cg-arm gilieşte_ zri.evaciple~ verilıiıemesi yüzün~ 
den çıkardıkları isyaiıııi bastiii~Sl. Ve gere.k isyan gerekse mevacib için 
İstanbul'da toplanan askerlerin şehirden ·çıkarilması iÇin lüzfunlu olan pa
raları ·da temln edip onla:rı ·teskin 'eden· ve dağıİmalarıni sağlayan· defter
darımizm, bu .. oluıİılu :faaliyetlerinden doiaYı :tizun süre. maliye sektörü
nün başmda kaİacağİ· beklenebilirdi; · .Ailcak; -·devrin· karmaşık ·politika 
çarkları kendisini birkaÇ ay, eski görevi oian RuznamÇe-i evvel kalemine 
atmış~ ane~, pek .~ .. sayılmaya~ak fasılalarl~ . beş defa daha defter
darlık makamına getirilmiş, .Y~ad.in. bozgunutıu (1716}. müteakib, Temeş
var'ın düşman . eline geçme~i;ı;ı.e sebeb _ oİma, ·IIT: Ahı;ned'in emirlerine m'll:~ 
palefet -ve onun :]+~kın~ yaptığr ileri-geri~ konuşmalar gibi .zahiri sebeb.
~erl~ 1717_ ~artı:ba§larında, ma:P.l>l;ls .bulunduğu Kayala kalesinde katledil-
miştw:> .• :. ·· :. . . 

~.. . .. .. ... ~ .. .• ll' 

. ;}' ' . , . 
. .. 

34 Anonim Tarih, Berlin Staatsbibllothek, nr. Hs. 216, 265b-266a. . . 
35 Aynı eser, 264a. . . 
36 Ahmet Tabakog-ıu, 1680-1750 Osmanlı Mali · T~rihi, - B~lmaınış doktor ş. ·.tezi, 

!stanbul 1981, Ba§bakanlık Arşiv! KütüphA.nesi, nr •. 1819,· s. 193. ·· . 
37 Sila.bdar, 7'l,~ettıame,- 363b-364a; Raşid, -~rih II. (Mütef~rıika ·tab'ı), . 176a. 


