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ŞEHİD AL! PAŞA'YA İZAFE EDİLEN cTA'LIMAT-NAME•YE 
DAiR • 

Abdülkadir Ozcan 

Osmanlı Devleti'nin artık gerileme devresine girmiş bulundu
ğu xvm. yüzyılın ilk yarısında (1713) sadrıazamlık makamına ge
len m. Ahmed'in gözdesi ve damadı Ali Paşa, ilk iş olarak, Prut 
andıaşmasından beri sürüncemede kalan· Osmanlı-Rus hududunu ke
sin olarak tesbit ettikten1 sonra, Karlofça'da kaybedilen yerlerin 
istirdadma ·giri§miş ve kısa zamanda Mora'yı fethederek (1715), kıs
men ~u emelini gerçekleştirmiştir. Bu muvaffakıyetini devam ettir
mek gayesiyle ertesi sene Avusturya seferine çıkmış, ancl!!fı.~
din'de yapılan sava.ş!a bozguna uğrayan Osmanlı ordusunu teşci et
mek ıçm,-biiz.at dÜş:m:ap. üzerine -·Yürü~ce, alnııı""danVıırüıara.k Şe
llld düŞmüşiüz.ı. Kendisinde;-lıüytik- bu=-kUiiıandanda biılufunası ·ge-

0 Bu yazı, m. Milli Türkoloji Kongresi (İstanbul)'nde (6-10 Ekim 1980) 
sunulan tebligin ta'dll edilm.lş şeklidir. 

1 cözU VAlisi olup, M.len Hotin muhAfızı olan Vezlr Abdi Paşa'ya evA
hır-ı şevval 1125 tArlhll hiiküııu>, Başbakanlık Ar§lvi, Miihim.me Defteri, nr. 120, 
s. 53-54. 

2 M. Cavld Baysun, «.Ali Paşa, Damad» maddesi, 111., I, 328-329, İstan
bul 1965; M. MU.nir Aktepe, Patroııa lsyam (1130), İstanbul 1958, s. 71. 



192 ABDÜLKADiR ÖZCAN 

reken vasıflar olmamakla birlikte, cesaret, dlirüstlük, adalet ve son 
derece rüşvet düşmanlığı gibi lıasletleriyle3 takdir olunur tarafları- · 

nın bulunduğu da bir gerçektir. 

Şehadetini müteakib, Hazine adına eşyalarına el koyan zama
nın defterdarı Sarı Mehmed Paşa, Ali Paşa'nın, gelir ve gider def
terlerini günü gününe tutturup, her ayın sonunda aylık defterine 
işleterek, seneden seneye de muhasebesini yaptırdığını, bu yüzden 
vefatında, yirmi otuz yıllık hesabı bir günde görülecek derecede 
muntazam lıesab defterlerinin bulunduğunu ve her senenin hesabı
nın ayrı torbalara konmuş olduğunu görünce, bu intizama hayret 
etmekten kendini alamamışt~. 

Müsadere edilen felsefe, tarili ve bilhassa meşgul olmaktan 
zevk duyduğu astronomi ilmine dair kitaplan ile kurmuş olduğu kü
tübhanesinin sadece kataloğunun dört cild tutması ve dışarıya ki
tab satılmasını men etmesi5, kendisinin ilme verdiği önemin açık 
delilleridir. 

Bizim üzerinde durmak istediğimiz mevzu, Ali Paşa'nın, sada
reti zamanında ta'mim ettiği ve kendisine izafe edilen «Ta'limat
?tanıe»dir. Enderun Tar·ihi müellifi Ata Bey'in kaydına göre; Şe

hid Ali Paşa'nın yakın dostu, çırağ-ı hassı0 ve değerli devlet adamı 
Defterdar Sarı Mehmed Paşa'nın, vefatını müteakib evrakı arasın
da çıkan bu Tctlimat--name, merhum Sadrıazamın Şehzade Cami'i bi
tişiğindeki kütübhanesine konulmuştur. Esbak Mısır Kapı kethüdası 
Ebubekir Efendi'nin bu yazmadan kopya ettiği nüsha, Sadaret müs
teşan Said Efendi eliyle Ata Bey'e geçmiş, daha sonra Mustafa 
Nuri Paşa'nın Tırhala valiliğinde hazmedarı bulunan Şükrü Efen
di'de görülmüştür. Ata Bey, elindeki nüshayı Şükrü Efendi'deki ile 
karşıla.ştırmış7 ve Tarih'ine (V, s. 27 -37) dercetmiştir. Daha son
ra, Ta.1limat--niime'nin bir başka nüslıası Mehmed Galib Bey'in eline 
geçmiş, o da bunu Tarik-i Osmanı Encümeni Mecmu'ası'nda (Birinci 

3 Tayyar-zade Ahmed Ata., Tari1~, !stanbul 1291-1292, II, 99. 
4 Ata., gösterilen yer. 
5 Alımed Refik, XII . .48ırda lstaııbuı Hayatı, İstanbul 1930, s. 56. evA~;ıt-ı 

muharrem 1129 tarihli hüküm sı1reti; Baysun, ayın makale, s. 329. 
6 Atil., Tarih, II, 99-100. 
7 Ata., aynı eser, V, 25. 
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sene, 1329, s. 140-149) yayınlamıştır8• Ancak, hemen belirtelim lti, 
bu ikinci neşir .Ata Bey Tarihi'ndeki metne göre oldukça kısadır. 

Ata Bey, zamanını Saray ve Enderun kanun ve kaidelerini . öğ
renmekle geçirip, tabiatiyle hudüdunu tecavüz edemeyen Ali Paşa'
nın askeri, mülki, mali işlerin nizam ve muamele kaidelerini bilme
mesinin normal olabileceğini belirttikten sonra, senelerce dünyanın 
dört tarafını gezerek tecrübe kazanmış iş bilir sadrıazama yakışır 
§ekilde tanzim edilen' bu Ta!limat-name'yi ona iza.fe ederken biraz 
ihtiyatlı davranmaktadır. 

Mehmed Galib Bey ise, bir risa.Ie halinde eline geçen bu Ta'ii
mat-?Uime'nin, yazılış tarzına bakarak, hazırlayıcısınm ya Ali Paşa 
mensublarından biri, veya Paşa'yı her ha.Iiyle çok iyi tanıyan bir 
kimsenin olabileceğine hükınetmekte, hatta bu Veziriazam'ın bazı 
kötü huylarına temasla, Mustafa Nuri Paşa'nın Netayicii.'l..lfll.ıkı~/at'ın
dan deliller getirmekte10 ve: «insan bu Ta'limat'ı okuyunca, kendi
sinin adil ve melek-siret olduğuna ve bazı ef'aline bakınca, kan dök
meye d~kün bir garazka.r idiğine hükm edeceği geliyor .. » diyerek11

, 

Talzimat-1ıame'nin gerçek tertibleyicisinin Ali Paşa olamayacağını 
ima etmektedir. Ancak, bu zamana kadar, gerek Şehid Ali Paşa 
hakkında çalışmalar yapan, gerek Osmanlı tarihinin bu devresi ile 
meşgul olan tarHıçiler bu Ta'limdt-ruime'nin bizzat Damad Ali Paşa 
tarafından kaleme alındığında mütte.fiktirler. 

Devlet hizmetinde olanların nasıl hareket etmeleri lazım. geldi
ğini bildiren bu Ta'limat-ncime'nin ana hatlariyle muhtevasını: 

«Devlet memurlarının Allah'a itaat ederek, İcraatlarında şer'-i şe
rife yani Dahi kanuna uymaları; Mekke ve Medine halkuıa gönde
rilmesi mu'tad zahirenin zamanmda irsali; devlet memurlarının 
doğruluktan ayrıimamalan ve .fakir-zengin herkesin işini müsavi 

8 Mehmed Gllib'in Ata Tarihi'nde neşredllen Ta'lim4t-n4nıe'den haberi 
olmad.ıB't ve lik def'a kendisinin yayınlad.ığım sand.ıtJ anlaşılmaktadır. 

9 AtA, ayın eser, V, 25-26. 

10 Netayicii.'l-mıktı'at, 1stanbu11827, m, 23; Mehmed Galib, Şehld Ali Paşa, 
TOEM, Birinci sene, 1329, s. 138-189. 

ll Mehıned Galib, aynı m<ı-kale, s. 140. Aynca bk. Morqıd& de Bomıac, 
Memoire historiqae &ur ı•a.,ıöa.ssade de France d Coııstantinople (M. Charles 
Schefer neşıi), Paris 1894, s. 137'den naklen M. Aktepe, aym uer, s. 105. 

TariT~ Etıstitiisii Dergisi - F. 13 
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olarak görmeleri; kendileri için para biriktirmekten vaz geçmeleri 
ve bilhassa halktan cerime ve rüşvet alma sevdasına düşmemeleri;· 
m ün bit arazi ile boŞ kasaba ve köylerin imarına gayret edilmesi; 
reayaya zulümden çekinilmesi; hazine gelirlerinin arttırılması ve 
masrafların az·aıtılması yoluna gidilmesi; es'ar ve narh meseleleri, 
yani narlım lüzfımu ; her işin ebiine verilmesinin nizam-ı devlete se
beb olacağı; mevaciblerin zamanında verilmesi, bilhassa mümkünse 
serhad kaleleri muhafızlarının ulU:felerinin nakden gönderilmesinin 
('hemmiyeti ; sikke ayarının sık sık kontrol edilmesi ve nihayet dev
let hizmetinde olanların bu Ta'limat-nô:me'ye riayet etmelerinin lü
Zllmu~ teşkil etmektedir. 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa'nın hayatı ve eserleri üzerinde 
yaptığımız çalışmalar sırasında, N esayihü/l-vüzera ve'l-iimera adlı 
eserinin, bu Ta'limdt-nci.me ile arasındaki muhteva ve üslub benzer
liği dikkatimizi çekmişti. Gerçekten, Mehmed Paşa'nın adı geçen 
eserinde de, fakat daha geniş ve dokuz bab halinde aynı düstUrların 
yer aldığı görülmektedir. Doğruluk, dürüstlük ve Osmanlı Devleti'
nin en sıkıntılı dönemlerindeki başarılı hizmetleriyle daima aranan 
ve yedi defa maliye sektörünün başına getirilen Mehmed Paşa'~\ 

Kitab--i Güldeste adıyle de bilinen N esayihü'l-vüzerc1 ve'l-ilmenı•sını 
vezirler ve diğer devlet hizmetlilerine rehber olmak gayesiyle ka
leme almıştır. Siyasetname tarzındaki bu eserin kaynakları ve tah
lili üzerinde Robert Koleji eski müdürlerinden Walter Livingston 
Wright uzun uzun durduğundan13, biz burada kısaca muhtevasına 
temas ederek, Ta'limat-name ile münasebetine geçeceğiz. 

Hacim bakımından Nesayih'in dokuz bölümden teşekkül ettiğini 
zikr etmiştik. Oldukça uzun olan ilk bölüm, sadrıazamlık makamına 
gelenlerin ahlak ve davranışlarına; daha kısa olan ikinci bab, ma
kam sahibierinin duruıi:ııarı ve rüşvetin zararıarına dairdir. Kita-

12 Hayab için bk. tarafımızdan hazırlanan doktora tezi, TArih Semineri 
Ktb., nr. 3276. 

13 Walter Livlngston Wrlght, Ne.sı'iylhiL'l-vüzera ve'l-ilmer4, Prlnceton 
1935. Eserin ayrıca Hüseyin Ragıb Uğural tara!ından, Devlet Adeımıanna Oğüt
ler adı altmda yapılan sadeleştırmesiyle birlikte orijinal metni de ihtiva eden 
yeni harfli ne§ri, Türkiye ve Orta-Doğu Amme !daresi yayınlan arasmda (An
kara 1969} çıkmı§tır. 
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bın önemli bir kısmını teşkil eden üçüncü bölümde, defterdar ve di
ğer Divan mensublarmm davranışları anlatılmaktadır. Dördüncü ve 
beşinci bölümler, yeniçeri ocağı ile re'ayanın halleri ve zulmün za
rarlarına; altıncı bölüm hudud boylarının durumu ve seraskerlerin 
vasıflarına; oldukça kısa olan yedinci ve sekizinci bölümler, cimri
lik ve cömertlik, hırs ve tama, kibir ve hased, tevazu ve gurur, iyi 
ve kötü huy ile riya ve gıybete dairdir. Dokuzuncu, yani sonuncu 
bölüm ise zeamet ve ttınar meselelerine tahsis edilmiştir. 

Karşılaştırmada, Ta'l·imat-mime'nin .Ata Tarihi'ndeki dr.ha mu
fassal olan metni, Nesayihü'l--"vii.zeni ve'l-ümera'nm da Wright tara
fından yapılan tenkidli neşri kullanılmıştır. 

Devlet memurlarının Allah'dan korkup, doğruluktan ayrılma
malarına dair düsttı.rlar Ta-'limat-name'de ve Nesdyih'in, sadrıaza
mın ahlak ve davranışiarına ayrılan babında karşılıklı olarak aşa
ğıdaki sözlerle belirtilmektedir : 

cMe'mfı.rin-i devlet daima 
Allahü azimü'ş-şan ~1..:.~ haz
retlerinden havf ü haşyet üzere 
olup, cadde-i istikametden inhi
raf etmeyerek ve alıkam-ı şe
ri'at-i mutabharayı icraya ve 
her halini şer'-i şerife tatbik 
birle adl üzere hareket eyleme
ğe sa'i olalar» (Ta'limcit-mime, 
Ata, Tarih) V, 27). 

« .. ve daima Allabü azimü'ş
şan hazretlerinden havf ü haş'

yet üzere olup, Hal{'dan udUI 
ve cadde-i istikametden inhiraf 
etmeyüp, şer'-i mutahharayı ic
raya sa'i ola.» (Defterdar Sarı 
Mehmed Paşa, N esayihit'l-'VÜze
?'a veıı-ümera, Wriglıt neşri, 

Princeton 1935, s. 18). 

Ta'limat-name'nin bu pasajmda colalar:. şeklinde bütün devlet 
me'murlarına yapılan öğüdün, Nesayih'de «Ola» diye sadece ve
ziriazam olanlara hitab ettiği dikkati çekmektedir. Bundan da, 
Ta'limtıt-name'nin bütün me'murlara hitaben Nesayihii/l-1.1-üzenı · 
ve'l-ürnera'dan bulasa edildiği anlaşılmaktadır. 

Nefis muhasebesi hakkındaki öğütler, her iki eserde aşağıdaki 
ifadelerle yapılmaktadır : 
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«Ve nefislerini üç nesne ile 
muaheze vü muhase_be eyleye
ler: Evvela, bugün kendisinden 
ne hata sad.ır oldu; sa.niyen, 
hayratdan ne zuhfır eyledi; sa
lisen, nefsinden arnel-i hayr 
mümkin iken fevt oldu mu? Bu 
üç ahva.Ii nefjsleriyle muhasebe 
göreler. Ve akıbet-i umiır-ı ahı
reti tezekkür ü tefekkürden ga
fil olmayalan (Ata, Tarih, V, 
27). 

«Ve kişi.. nefsini üç nesne 
ile muaheze ve muhasebe eyle
mek lazımdır demişlerdir: Ev
vela, fikr eyleme.k gerek ki, bu
gün kendüsünden ne hata sadır 
oldu; saniyen·, hayratdan ne zu
hfır eyledi; salisen, kendüsün
den amel-i hayr mümk:in iken 
fevt oldu mu? Bu üç ah vali te
fekkür ve nefsi ile muhasebe 
eyleye. Ve akıbet tezekküı·den 

gafil olmayıp .. (Nesayih, s. 32) . 

Bütün devlet hizmetinde bulunanlara yapılan bu nasihat da, yine 
Nesayih'in sadrıazamların ahlak ve davranışiarına ayrılan babın
dad.ır. 

Keza, Mekke ve Medine halkına gönderilmesi mu'tad zahirenin, 
zamanında irsali meselesinin önemi, gerek Ta'limdt-name'de gerek
se Nesayih'de şu ifadelerle belirtilmektedir : . 

«Evvela, eşref-i bilad ü 
zıya' ve ebrek-i eı:na.kin ü bıka' 
olan Mekke-i mülterreme ve Me
dille-i münevvere ""'-JIJl..; ,wl~;_,!. 
.,_,,;. ':1 1 ahalisinin Mısır'dan her 
sene irsali mu'tad olan gıla.Ile
ri pak ü münakkah ve musaffa 
olmak üzere tamamen sefineye 
tahı:nil ve esnay-ı tarikde iha
netden sıyanet içün mu'teme
dün-aleyh ademler ta'yin ve 
vakti ile erişdirilmek üzere Mı
sır Valisine te'kid ü tenbihi 
müş'ir emr-i şerif irsa.I ü ısda.r 

olunmak ve her sene [bu] vech 
üzere Haremeynü'ş-şerlfeyn gı
Ia.lleri irsaline ihtimam olun
mak lazımdır.» (Ata, Tarih, v, 
27). 

«Evvela, eşref-i bilad u zı

ya ve ebrek-i emakin ü bıka 

olan Mekke-i mükerreme ve 
Medine-i münevvereJIJl.;.Wil,.;_,!. 

o .fo ~ı rJ.. ahalisinin mısr-ı Kahi
re'den her sene mu'tadü'l-irsal 
olan gılalleri tamamen irsal ile 
terfih-i halleri, 18.zıme-i him
ınet-i aliyye ve miihimme-i .. 
pak ü musaffa olunmak üzere 
tamamen setinelere tahmil ve 
esnay-ı tarikde hukük-ı fukara
yı ihanetden sıyanet içün mu'
temed ademler ta 'yin ve vakti 
ile mahalline erişilirilmesi içün 
Mısır Valisine evamir-i müte'
addide iraaliyle gayetü'l-gaye 
tenbih ü te'ldd ol~ak lazım
dır.» (N esO.yih, s. 6-7) . 
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Ta'limdt-mime'nin muhtevasının tamamını, N esayihü'l-vüzerô/
nın muhtelif yerlerine serpiştirilm.iş olarak, hemen hemen aynı ifa
delerle bulabiliriz. Ancak, sözü fazla uzatmamak için, çeşitli yerler
den tipik birkaç misal daha vermekle iktifa edeceğiz. 

Ezcümle, bilhassa rüşvet düşmanlığı ile bilinen Şehid Ali Pa
şa'nın, kendisine izafe edilen Ta'limat--name'de bu bahse genişçe yer 
verilmiştir. Ancak, bu düsturlar, Nesayihv/l-'Vüzera ve'Z-ümera'nın 
«Ahval-i manasıb ve ı:rı.azarrat-ı irtişB.» babının muhtelif yerlerinde 
paralel ifadelerle belirtilmektedir, Bu mühim bahsi yine karşılıklı 
olarak okuyalım : 

«Bida' ü mezalimin mebde 
ü masdarı ve enva-ı şerr ü şu
mn menşe ü menba'ı a'zamü'l
mesa'ib ve ekberü'n-neva'ib rüş
vet dedikleri ma'den-i fesad-ı 

mel'iı.ndur ki, ehl-i İslam içün 
andan ziyade bela ve hedm-i 
esas-ı din ü devlete andan kavi 
mancınık-ı cevr ü cefa yokdur. 
Hasılı, rüşvet din ü devleti esa
sından harab u yebab ve me'
mfırini imha eder. Veziria'zam, 
[eğer] bir kim~sne bilaf-ı şer'-i 
şerif ve mugayir-i kaniın-ı mü
nif bir maslahat mukabili arz 
eylediği rüşvete kuşe-i çeşm-i 

kabili ile nigah u iltifat etme
yüp, arz eden batıl u mubtıla 
hasm-ı can olur ise, etba'ı ye 
sair serkarda olanlardan hiç 
kirnesne hiç ferde meyl-i gadr 
ve cesaret-i mezalim ü vebal et
mek olmaz .. » (Ata, Tarih~ V, 
s. 31-32). 

«Cümle bida' ü mezalimin 
mebde ü masdarı ve enva-ı şerr 
ü şii.run menşe ü menba'ı a'za
mü'l-mesa'ib rüşvet dedikleri 
ma'den-i fesaddır ki, · ehl-i İs
lam içün andan ziyade bela VE: 

hedm-i esas-ı din ü devlete an,
dan kavi cevr ü cefa yokdur. 
Zira, rüşvet kişinin din ü dev
letini harab eder .. Gerek vezi
ria 'zama ve gerek bir memle
kt!tde vali-i vilayet olan vüzeri 
ve IDirimiran ve ümera ve sair 
hükkam bir kimsenin hilaf-ı 

şer'-i şerif ve mugayir-i kanfuı-ı 
münif bir maslahatm mukabili 
arz eylediği rüşvete kUşe-i çeşm 
ile nigah-ı iltifat etmeyüp, arz 
eden batıl-ı mubtıla hasm-ı -.::a,1 
olur ise, etba ve sair serkarda 
olanlardan biç kes zehre-i meyl 
ü mal ve kudret-i heves-i zulm-i 
vebal etmek ihtimali olmaz.» 
(Nesayih~ s. 39-40, 42, 43). 
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Demek ıq, Ta,limat-name'deki bu ifadeler, Nesayilı'in bu bölü
münden ihtisar edİll?lİştir. 

Ta'limat-ndme'de, reayanm halleri ve zul.mün zararlarma dair 
olan şu : 

«Zulümden be-gayet hazer ve zalime mu'in olmadan ihtiraz edüp, 
mümkin oldukca müdataasma ihtimam ve garibierin gönlünü ele 
alup, du'a-i hayriarın alnıağa i'tina eyleyeler ... » (s. 33) öğütleri, 

N esayih'in «Der-beyan-ı alıval-i re'aya ve mazarrat-ı zulüm ve si
tem-i gurebb babının (s. 70) muhtelif yerlerinde yine aynı ifade
lerle beyan edilmekte; daha sonra, devri, Mehmed Paşa tarafından 
bir model olarak telakki edilen Kanuni Sultan Süleyman'ın; «ale
min velini'meti filhakika reayadır ki, onlar ziraat ve çiftçilik em
rinde buztır ve istirabati kendilerine haram ve iktisab etdikleri ni
met ile bizi doyururlar» sözünün izahı yapılarak bölüm devam et
mektedir. 

Ta'limat-name'de es'ar ve narh meselelerine de temas edilmek
te, ancak, aynı mevzu, aynı ifadelerle Nesayihü'l-vüzera'da da bu
lunmakta, böylece her iki eserin aynı müellifin kaleminden çıkbğı 
anlaşılmaktadır : 

«Es'ar hususu yalnız kuzat 
ve muhtesibe havale ile geçil
meyerek; narh-ı ruziye gereği 
gibi bakılup, takayyüd olunmak 
elzemdir. Her nesneyi değeri 

balıası ile satdıralar. Narh-ı 

ruzi umfır-ı külliyyeden iken, 
ccüz'idir» deyü mukayyed olun
maÇığı halde, şehrin kadısı hük
münü icra edemez; zira, emr-i 
siyaset kendüyc müte'allik ol
mamağla, ol tarika gidemez ... 
(Ata, Tarih, V, 34) . 

«Ve es'ar lıususu yalnız ku
zat ve muhtesibe havale ile ge
çilmeye; her hakime lazımd•r 
ki, alıval-i aleme mü tea 'lhlt 
cüz'iyyatı her bar yoklanup ve 
narh-ı ruziye gereği gibi mu
kayyed ola, ve her nesneyi de
ğer babası ile satdıra. Zira, 
narh alıvali umiir-ı külliyyeden 
iken, cüz'idir, deyü padişahlar 
ve vüzera mukayyed olmadığı 
takdirce mücerred şehrin kadı
sı icra edemez. Emr-i siyaset 
kendüye müte'allık olmamağla1 
ol tarika gidemez.» (Nesayilı, 
s. 21). • 
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Hatta, Sarı Meh.med Paşa, aynı meseleyi, diğer eseri Zübde-i 
Vekayi'at'da dahi aynı ifadelerle bahis konusu etmekte; 1102 (1690) 
senesi vak'alarını anlatırken, narh hususuna pek rağbet etmeyen, 
zamanın Veziria'zamı Fazıl Mustafa Paşa'yı tenkid ederek: o:Şehr-i 
!stanbul ve sair şehr-i mu'azzamlarda olan. valilere lazımdır ki, ah
val-i aleme müte'allık cüz'iyyatı yoklayıp, narh-ı ruziyi gereği gibi 
mukayyed olup ve her nesneyi değer balıası ile satdırmak. Zira, 
narh-ı ruzi umfır-ı külliyyeden iken, cüz'idir, deyü veziria'zamlar 
mukayyed olmadığı sfiretde mücerred şehrin kadısı ol hükmü icra 
edemez. Zira siyaset kendüye müte'allik olmamağla ol tarika gide
mez» demektediru. 

Haftada bir gün tatil yapmanın faydası ve lüzlunu ile, düşman 
alıvalinin tecessüsü, yani casus kullanmanın gereği gibi hususlar da 
her iki eserde aynı kelimelerle ifade edilmekte; keza, gümrük me
selelerindeki karışıklıklar, paralel olarak aşağıdaki şekilde belirtil
mektedir: 

clstanbul ve tevabü güm
rüklerinden düşen vazife mah
lıilatını hazine - mande edüp, 
mahlulatdan verilmek lazım ge
lür ise, birkaç akçesin vereler; 
ziyadesini haz"ınemande edeler; 
Müceddedeİı bir akçe vermeye
ler.» (Ata, Tarih, V, 35). 

«Ve gümrükler yoklama
sında müstahık ve na-müstahık 
kema-yenbagi teşhis ü temyize 
imkan olmamağla inkisar alın
mak havfiyle beyne'n-nas mey
menet olmamak üzere şöhret 

bulmuşdur. Öyle olduğu h!Ude, 
yoklama olunmayıp, ancak vlli' 
olan mahlulat alıara verilme
yip hazine-mande eyleyeler. Ve 
verilmek lazım gelür ise, yev
miyeden cüz'i tevcih ve ziyade
sini hazine-mande edeler.»· (Ne
sayih1 61). 

14 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zü.bcle-i Vekayi'4t (tarafmuzdan hazır
lanan metin), s. 540. 
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Sikke meselesi, düşman alıvali ve serhad boylarındaki kalelerin. 
durum ve ihtiyaçlarıp.a dair hususlar, her iki eserde karşılıklı ola
rak aşağıdaki satırlarla ifade olunmaktadır : 

«Sikke ahvaline dikkat olu
nup her bar taharri birle mü
samaha olunmak ve züyiü ve 
na-sere hükmünde magşuş sik
lı:.e neşri devlete pek . mu.zırdır; 
sikkenin halisill-ayar olmasına 
ikdam olunmalıdır.» (Ata, Ta
·rih~ V, s. 35). 

«Ahval-i düşmeni bilmek 
mühimm-i azimdir. Düşmen ah
vali bilinmernek nice devleti 
berbad etmişdir.» (Ata, Ta?·ih) 
V, s. 35). 

«Her bir serhad kıla'ına 

m.n.hsus ademler gönderilüp, 
mühimmat-ı Iazımede noksanı 

var mıdır ve neferatı tam mı
dır, bilinüp, noksanları be-her
hal ikinal olunmak farizasma 
ri'ayet olunmalıdır>> (Ata, Ta
rih) V, s. 35). 

«Ve bir kal'ada barut ve 
sair alat-ı cebehaneden bihude 
yere bir nesne sarf u istihlak 
etdirilmeye ve şenlik namtyle 
her bar top atdırılup iza'at-ı 

barut olmaya. Ve kal'a muha
fazasında olanlar, kal'anın lü-

«Ve sikke ahvaline dahi 
ihtimam olunup, D3+bhane'de 
kat' olunan meslı:.Uk akçenin ay
yar ve dirhemi gahi:ce yoklaııup 
ve sarraf ve etmekçilerde kalb 
ve kırkık akçe olmamak üzre 
takayyüd-i tam lazımdır.» (Ne
sayilı, s. 21) . 

«Ahva.I-i düşmeni dahi bil
mek miihimrn-i azimdir. Düş
men alıvali bilinmernek ile ve 
tefahhus u istilıbar: olunma
mağla niçe devlet herbad ol
muşdur» (N esayih~ s. 75-76). 

Serhadd-i islamiyyeden olan 
Iı:.ıla'a ... her birine mahsus 
ademler gönderilüp, mühim
mat-ı lazımelerinden noksanları 

var mıdır ve muhafazasına me'
mur olan neferat bilcümle niev
cud mudur, gördürülüp kusUr
ları var ise tekmil etdirilmeğe 
lıim.met lazımdır» (N esayih, 
s. 76). 

«Ve mahfüz olan barut ve 
kurşun ve sair mühimmat u 
alatı kat'a bihude yere itla.f ü 
iza'at eylemeyeler. Ve cüz'i ba
hane ile şenlik namıyile toplar 
atdırılup iza'at-ı baruta ruhsat 
verilmeye. Miihimmatin hıfz u 



ŞEHİD AL! PA.ŞA TA'L!MA.T-NA.MESİ'NE DAİR 201 

zfun ve iktizasmdan haric ... ey
lemek üzre muhafıziarına hita
ben ... emr-i şerif yazılup ... 
te'kid oluna» (Ata, Tarih~ V, 
s. 36). 

bırasetinde gereği gibi ihtimam 
eylemek üzre muhafızıara ten
bm ü te'kid ve her sene tefah
hus u istihbar ile ikdam olun
malıdır.» (N esc2yih, s . 78} . 

Yaptığımız karşılaştırmaların ve verdiğimiz misallerin ışığında 
diyebiliriz ki; Şehid Ali Paşa'ya izafe edilen Ta'limat-rıdme'nin ger
çek hazırlayıcısı, bu Veziria'zam'ın yakın dostu ve eserlerinde, bil
hassa burada bahis konusu ettiğimiz N esayihü/l-vüzera ve'Z-ümerô/
sında aynı mevzulara aynı ifadelerle, fakat daha mufassal olarak 
temas eden, başarılı miliyeci Defterdar Sarı Mehmed Paşa'dır. 

Daha başka bir ifadeyle, devrinde cari olan usUl-i devlet hakkında 
enteresan fikirler veren bu Tcfl.imat-rıdme, kendi zamanı hakkında 
çok değerli bilgiler veren ve devlet idaresindeki suistimalierin nasıl 
yapıldığını ortaya koyarak, çareleri için çeşitli nasihat ve tavsiye
leri ihtiva eden Nesô.yihü~-1.~üzerô!nın tam bir hulasasıdır. 

Gerek Ata Bey'in, gerek Mehmed Galib'in işaret ettikleri gibi, 
1713'de sadrıazamlık makamına getırildiğinde, henüz genç ve tec
rübesiz olan Damad Ali Paşa, devlet hizmetinde bulunanlara ta'mim 
ettiği Ta'limô.t-rıô.me'yi, uzun yıllar defterdarlık sıfatiyle Divan-ı 

humayfl.nun bir üyesi olup, Osmanlı Devleti merkez teşkilatının ça
lışmasını yakından taruyarak devletin bilhassa mAli sektöründeki 
birçok eksiklikleri müşahede. edebiimiş ve- üZuD.tecrÜbelerine daya
narak tenki'd edilıilesi gereken hususia~ı es~~lerinde, husüseii iv~sa
yihü'Z:Vüzer;i•sın<ia b-;llrtmiş -of:iıi -Sari Mehmed Paşa'ya··hazırlat
mıştır. Nesô.y·ih ile Ta>Zimô.t-rıô.me'den hangisinin daha evvel hazır
lıı.ndığını bilemiyoruz. Ta>Zimô.t-rıame daha önce yazılıp ta'mim edil
miş olsa bile, Mehmed Paşa bunu genişletip Nesdyih'i vücuda getir
miş olabilir15• 

Zamanın ahval ve şartlarını iyi bilen biri tarafından hazırlan
ması dolayısiyle XVTII. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti'nde 

15 Nes4yihü'Hıüzerii. 'IJe'l--ümerii. veya Ta'lim4t-n4me'deld dUst<lı'lara ben
zer bAzı ka!deler, aynı tarihlerde y~ bir .hıoııinl Tdrill'de de bulunmak
tadır. (Berlin Staatsbibliothek nr. Hs. 216, 44a-46b). 
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cari olan devlet idaresi hakkında fikir veren ve devrin sosyal ha-_ 
yatma ışık tutan Tq;"lımat-name'nin, N esayihü'l-'Vüzera ve'l-ümera'
nın tam bir bulasası olmasmdan başka, geçen asrm sonunda ve bu 
asrm başmda yapılmış iki neşrinin de bulunmasiyle burada tekrar 
yayınlan.masmdan sarf-ı nazar olunmuştur. 


