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DEFfERDAR SARI MEHMED PAŞA 1 

(ö. 1129/1717) 

Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi. 
L ~ 

İstanbul'da doğdu. Bazı kaynaklarda 
Bakkalzade (Bakkaloğlu) ve Hacı (el-Hac) 
lakaplarıyla da anılmaktadır. ilk öğreni
mini yaptıktan sonra küçük yaşta Rüz
namçe-i Ewel Kalemi'ne girdi. Burada 
Kılıç (Kıncı) Ali Efendi'nin yanında mali 
usulleri öğrendi. Onun himayesiyle ve 
kabiliyeti sayesinde defterdar mektup
çuluğuna getirildi ve uzun yıllar burada 
çalıştı. Rami Mehmed Paşa'nın sadra
zam olmasından sonra başdefterdarlı

ğa tayin edildi [5 Mayıs 1703). Sarı Meh
med Paşa kısa aralıklarla bu makama 
yedi defa getirilmiştir . 

ilk defterdarlığ ı 1703 Ağustosunda çı
kan Edirne Vak'ası'na kadar sürdü. Çün
kü bu sırada ll. Mustafa'yı tahttan indi
rerek III. Ahmed'i tahta çıkaran asiler 
defterdarlığa Muhsinzade Abdullah Efen
di'yi getirtmişlerdi : isyan sırasında Edir
ne'de bulunan Mehmed Paşa ise sak
lanmak zorunda kalmıştı. Fakat Abdul
lah Efendi, lll. Ahmed'in tahta geçişi mü
nasebetiyle askere verilecek cülüs bah
şişi için gerekli parayı tedarik edemeyin
ce asiler Mehmed Paşa'yı tekrar defter
darlığa tayin ettirdiler. 

Kısa sürede kapıkuluna cülüs bahşişi 
dağıtmasına rağmen yine görevinden 
alınan Mehmed Paşa, eski vazifesi olan 
rüznamçe-i ewel memuriyetine döndü. 
Ancak birkaç ay sonra 29 Şubat 1704 
tarihinde tekrar defterdarlığa getirildi. 
Daha sonra da Haziran 1705, Şubat 1708, 
Ocak 1712 tarihlerinde başdefterdarlık 
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görevinde bulundu. Ocak 1713'te Tersa
ne-i Amire emini oldu. Aynı yıl içinde 
Prut . Antiaşması'nın tildilinde Osmanlı
Rus sınırının tesbiti için gönderilen he
yetle görev aldı. Ertesi yıl yedinci defa 
başdeftardarlığa tayin edilen Mehmed 
Paşa , Sadrazam Damad Ali Paşa'nın et
rafındaki ilim ve fazilet sahibi devlet 
adamlarından biri oldu. 

171 5'te yapılan Mora seferinde Eğri
boz'dan orduya zahire nakliyle görev
lendirildi. 1716 yı lında Osmanlı-Avus
turya savaşına katıldı. Savaş sı rasında 

Damad Al i Paşa'nın şehid olması üzeri
ne ordu dağılmış ve Belgrad'a çekilmişti. 
Sadrazamlık mührünü bekleyenler ara
sında Sarı Mehmed Paşa da vardı. Fakat 
lll. Ahmed'e yakınlığıyla bilinen Mevku
fatçı Nevşehirli İbrahim'in (Paşa) tesiriy
le mühür yaşlı vezir Koca Halil Paşa 'ya 

verildi. Bu sırada Prens Öjen (Eugi:me) ku
mandasındaki Avusturya orduları Tımış
var'a kadar gelmişti. Mehmed Paşa yaş
lı sadrazama yardım etmekle görevlen
dirilmiş ve padişah tarafından kendisi
ne sadrazamlık vaadinde bulunulmuş
tu. Gerek bu vaad gerekse çevresinde
kilerin dalkavuklukları ve mührün gecik
mesi onun sabırsızlığını arttırmış, hatta 
sadrazamlık mührünü açıktan isteyecek 
kadar hırslandırmıştı. Fakat bu tutumu 
ve ayrıca lll. Ahmed hakkında ileri geri 
sözler söylemesi aleyhine oldu. Bu dav
ranışları ile asıl sadrazam adayı Nevşe
hirli ibrahim Paşa'nın eline yeni kozlar 
veren Mehmed Paşa ordu Edirne'ye ge
linceye kadar bir süre daha oyalandı ve 
1717 yılında Selanik muhafızlığına tayin 
edildi. Ardından . gönderilen bir ferman
la, birkaç ay içinde her türlü masrafı 
kendi kesesinden karşılanmak üzere 
3000 askerin teçhizatlandırılarak Niş 

ovasında hazır bulundurulması emredil
di. Zor durumda kalan Mehmed Paşa, 
padişah hakkında söylediği sözlerle Da-
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Sarı Mehmed 
Paşa' ya 

ll l. Ahmed'in 
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hümayunu 
(BA.MD. 

nr. 125, s. 185) 

Defterdar 
Sa rı Mehmed 

Paşa'ya 

lll. Ahmed'in 
bi r hükm·i 
hümayunu 

(BA, MO, 
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mad ibrahim Paşa gibi rakiplerinin eli
ne yeni fırsatlar vermeye devam etti. 
Buna Selanik'te halka zulmetme, Tımış
var'ın düşman eline geçmesine sebep ol
ma gibi suçlamalar da eklenince Kavala 
Kalesi'ne hapsedildi, istanbul'daki mal
Iarına ve parasına el konuldu ve 1717 yı
lı Mart başlarında idam edildi: cesedi 
Kavala'daki Ulucami'nin avlusuna gö
müldü. 

Devletin en buhranlı devirlerinde elli 
yıla yakın bir süre başarılı hizmetlerde 
bulunan Mehmed Paşa , bazı tedbirsiz
likleri ve sabırsızlıkları olsa da sarayın 
ve özellikle Nevşehirli İbrahim Paşa'nın 
entrikalarına kurban gitmiştir. Mehmed 
Paşa· nın Şehzade Camii civarındaki Fi
ruzağa mahallesinde ve evinin bulundu
ğu Kumkapı'da iki çeşmesi vardır. 

Eserleri. 1. Zübde-i Vekiiyidt. 1714-
1716 yıllarında kaleme alınan ve 1656-
1704 yılları arasında cereyan eden olay
ları bir vekayi'name tarzında nakleden 
eser, sadece Kahire nüshasında bulunan 
ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan IV. 
Mehmed 'in tahta çıkışına kadar gelen 
muhtasar kısım hariç tutulursa iki ana 
bölüme ayrılabilir. 1656-1671 yılları ara
sını ihtiva eden birinci bölüm bir nevi gi
riş niteliğinde olup çok kısadır. Müellif 
bu bölümde IV. Mehmed'in tahta geçi
şini ve hükümdarlığının ilk yıllarında ül
kenin maruz kaldığı felaketleri anlattık
tan sonra çok beğendiği Köprülü Meh
med Paşa'nın ve oğlu Fazı! Ahmed Pa
şa'nın sadrazamlıkları sırasındaki olayla
rı ve fetihleri nakleder. Eserin asıl met
oini teşkil eden, 1611 -1704 yılları ara-



sındaki olayların yıl yıl anlatıldığı ikinci 
bölümde ise müellif bizzat içinde yaşa
dığı ve müşahede ettiği vak'aları anla
tır. Her padişah döneminin sonunda za
manın sadrazamları, şeyhülislamları. Ru
meli ve Anadolu kazaskerleri, istanbul 
kadıları ve nakibüleşraflarının sadece ta
yin ve azil tarihleri belirtilerek listeleri 
verilir. Zübde-i Veköyiat'ın konu baş
lıkları şöyle özetlenebilir: Fetihler, muha
saralar. yenilgiler, özellikle ll. Viyana Mu
hasarası· nın ayrıntıları: çeşitli ülkeler
le yapılan barış antlaşmaları. bu arada 
madde madde Karlofça Antiaşması: cü
lüs. arza girme, elçi kabul törenleriyle 
şehzade doğumları. sünnet ve evlenme 
şenlikleri. hil'at giyme, bayramiaşma ve 
mevlid merasimleri. mevacib ve zahire 
dağıtımı: azil. na sb. katil. vefeyat ve mü
sadere olayları: IV. Mehmed ve ll. Mus
tafa'nın hal'i hadiseleri ve bundan önce 
görülen iç karışıklıklar: müellifin bizzat 
içinde yaşadığı Edirne Vak'ası ' nın sebep
leri. safhaları ve sonucu: eyaJetlerde or
taya çıkan ihtilal ve karışıklıklar. Orta
Macar Kralı Tököly imre'nin Osmanlı Dev
leti· ne iltica sı: zelzel e. fırtına . yangın. 

yağmur felaketleriyle inşa ve tamir fa
aliyetleri: maliye ve para durumları ve 
devrin diğer sosyal olayları. Zübde-i Ve
köyiô.t devrine göre oldukça sade bir 
dille kaleme alınmıştır. ilim dünyasının 
pek dikkatini çekmeyişi, müellifinin kö
tü akıbeti yanında Vak'anüvis Raşid Meh
med Efendi'nin iö 1735) eseri dolayısıy
la olmalıdır. Çünkü Raşid. tarihinin 1703 
yılına kadar olan kısmını hemen tama
men Zübde-i Veköyiô.t'tan faydalana
rak yazmış, hatta intihal derecesinde 
onu aynen aktarmıştır. Eserin on ikisi 
istanbul kütüphanelerinde. biri Viyana 
Milli Kütüphanesi'nde. biri de Kahire Hi
diviyye Kütüphanesi'nde olmak üzere on 
dört nüshası bilinmektedir. Hemen ta
mamı XVIII. yüzyılda istinsah edilen bu 
yazmaların en iyileri. Süleymaniye Kü
tüphanesi (Esad Efendi , nr. 2382), Viya
na Milli Kütüphanesi (nr H.O. 85), Kahi
re Hidiviyye (nr. 160/ 8956) ve Topkapı 
Sarayı Müzesi kütüphanelerinde (Revan. 
nr. 1226) bulunan nüshalardır. Sarı Meh
med Paşa· nın başlıca kaynakları Hoca 
Sadeddin Efendi· nin Tô.cü 't- tevô.rih 'i, 
Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi'nin 
Ravzatü '1- ebrô.r ' ı , Peçuylu İbrahim. Ra
mazanzade Mehmed Paşa, Vecihi Ha
san Efendi'nin tarihleri. Nişancı Abdi 
Paşa'nın Veköyi'nô.me'si ve 1sô.zô.de 
Tô.rihi'dir. Eserin esas kısmını oluştu

ran olayları ise müellif daha ziyade göz
lemlerine dayanarak yazmıştır. Zübde-i 

Veköyiô.t üzerinde Abdülkadir Özcan ta
rafından doktora çalışması yapılmış, ese
rin tenkitli ve transkripsiyonlu metni neş
re hazırlanmıştır. Türk Tarih Kurumu ya
yınları arasında çıkacak olan bu kitap 
baskıya hazır durumdadır. Ayrıca eserin 
başlangıçtan 1684 yılına kadar gelen kıs
mı aynı kişi tarafından Olayların Özü 
adı altında sadeleştirilerek üç cilt halin
de yayımlanmıştır . (İstanbul 1977-1979). 
2. Nesô.yihu'l-vüzerô. ve'l-ümerô.. Tam 
bir siyasetname• niteliğinde olan ve dev
letin önemli mevkilerinde uzun yıllar hiz
met etmiş bir kişi olarak Mehmed Pa
şa'nın faydalı öğüt ve temennilerini ih
tiva eden eser. yüksek mevkilerde bu
lunanlara rehber olması dileğiyle yazıl
mıştır. Müellif kitabını yer yer ayet ve 
hadislerle süslemiş. ayrıca Lutfi Paşa'
nın Asatnô.me'sinden nakillerde bulun
muştur. Eser imparatorluğun yapısı hak
kında orijinal bilgiler ihtiva etmekte ve 
XVIII. yüzyıldaki durumuna tenkitÇi bir 
görüş açısından bakma imkanı vermek-
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tedir. Nesô.yihu '1- vüzerô. dokuz bölüm 
ve iki zeyilden ibarettir. Bu bölümlerde 
sadrazarnın ahlak ve davranışlarından: 
makam sahiplerinin hallerinden ve rüş
vetin zararlarından: hazine defterdarı
nın niteliklerinden: Yeniçeri Ocağı'nın o 
sıradaki durumundan: reayanın hallerin
den ve halka eziyetin kötü sonuçların
dan. düşmanın ve serhat boylarının du
rumundan: cimrilik, cömertlik. hırs, ta
mah. haset. tevazu. gurur ve iki yüzlülük 
gibi iyi ve kötü huylardan: sadık dostlar
dan: gıybetin kötülüklerinden: tirnar ve 
zeamet meselelerinden bahsedilir. Ze
yillerde ise " bid'at-ı hasene" ve "bid'at-ı 
seyyie" ile tirnar tevcihlerinden söz edil
mektedir. Defterdar Mehmed Paşa ge
rileme döneminin başlangıcında çevre
sindeki bozuklukları eleştirirken Osman
lı Devleti'nin en parlak dönemini düşün
mekte ve devleti Kanüni devrindeki ya
pısıyla karşılaştırmaktadır. Bu sebeple 
sistemi değil onun işleyiş tarzını tenkit 
etmektedir. Devlet idarecilerinde en baş-

Defterdar Sarı Mehmed Paşa'nın Zübde·i Vekiiyiat adlı eserinin ilk iki sayfası (Kahı,e Hidiviyye Ktp .. m. 160/89561 
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ta zeka, bilgi, dürüstlük ve tecrübenin 
bulunması lazım geldiğini belirtmekte, 
devlet memuriyetine yapılacak tayinler
de de mutlaka bu niteliklerin aranma
sı gerektiğini vurgulamaktadır. Nesô.yi
hu '1- vüzerô. 'nın orUinat metni W alter 
Livinston Wright tarafından bir önsöz, 
giriş, İngilizce değerlendirme ve tercü
mesiyle birlikte Amerika'da yayımlanmış
tır (Princeton ı 935). Eserin ayrıca Devlet 
Adamlarına Öğütler adıyla Hüseyin Ra
gıp Uğural tarafından yapılan ve sade
leştiriimiş metinle beraber orUinat met
ni de ihtiva eden yeni harflerle bir neşri 
de vardır (Ankara 1969; istanbul 1987). 

Şehid Ali Paşa'ya izafe edilen Ta'lfmô.t
nô.me 'nin Nesô.yihu '1- vüzerô. 'nın tam 
bir hulasası olduğu tesbit edilmiştir (Öz
can, TED, s. ı91-192) . 
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!il ABDÜLKADiR ÖzcAN 

DEFTERHANE 

Osmanlılar'da 
arazi ve tirnar 

kayıtlarıyla ilgili defterlerin 
saklandığı devlet dairesinin adı. 

_j 

Has, zeamet, timar, mülk, vakıf gibi 
arazi türlerini tayin ve tescil eden ana 
defterlerin muhafaza edildiği ve bu def
terlerle ilgili günlük işlemlerin yapıldığı 
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Defterhane, kaynaklarda Defterhane-i 
Amire, defter-i vilayet, defter-i hakani, 
defter-i dergah-ı ali adlarıyla da geçer. 

Defterhane'nin hangi tarihte kuruldu
ğu tam olarak bilinmemektedir. Osmanlı 
Devleti'nin ilk devirlerinde tirnar siste
minin mevcudiyeti ve arazi tahriri yapıl

dığına dair daha sonraki tahrir defter
leriyle Osmanlı tarihlerinde bilgi bulun
ması. müstakil bir halde olmasa bile Di
van-ı Hümayun'un bünyesinde böyle bir 
birimin mevcut olabileceği ihtimalini kuv
vetlendirmektedir. Osmanlı devlet teş
kilatının oluşmasında büyük tesirleri bu
lunan İlhanlılar ve Anadolu Selçukluları 'n
da da Defterhane'ye benzer müessese
lerin varlığı bilinmektedir (Uzunçarşılı, 

Medhal, s. 89, 241-243). 

Defterhane'ye dair ilk bilgilere Fatih 
Sultan Mehmed'in Teşkilat Kanunname
si'nde rastlanmaktadır. Burada, hazine 
ve Defterhane'nin padişahın veziriazam
daki mührü ile defterdarın huzurunda 
açılıp kapanması hükmü yer almaktadır. 
Kanunnarnede ayrıca Defterhane katip
lerinden bahsedilmekte ve bunların bay
ramlarda el öpmelerinin kanun olmadı
ğı belirtilmektedir (Özcan, s. 44, 46) 

Defterhane'nin amiri olan defter emi
ninin teşkilatta önemli bir yere sahip ol
ması, Defterhane'nin Fatih zamanında 
bir daire şeklinde teşkil edilmiş olabile
ceği ihtimalini kuwetlendirmektedir. Fa
tih devrinde umumi tahrirlerin yapılma
sı , mülk ve vakıf toprakların tirnar sis
temine dahil edilme teşebbüsü bu du
rumu desteklemektedir. 

XVI. yüzyıl başlarında Defterhane ile 
ilgili bilgiler artmaktadır. Mohaç (ı 526). 

Viyana (1529) ve Alman (1532) seferleri
ne Defterhane'den defter eminiyle yedi 
sekiz uiOfeli katip katılmıştır (Emecen, 
Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan, s. 
244). Bu seferler esnasında merkezde 
önemli sayıda katip ve şakird bırakılma
sı ve bunlar arasında da tirnar ve zea
met sahibi katip ve şakirdlerin bulunma
sı , Defterhane'nin bu tarihlerde önemli 
bir daire haline geldiğini göstermekte
dir. 1 531 'de Kanuni Sultan Süleyman'ın, 
tirnarların dağıtılması ve bu konuda bey
lerbeyilerin yetkilerinin yeniden düzen
lenmesiyle ilgili fermanı Defterhane'nin 
gelişiminde önemli bir yer t utar. Buna 
göre beylerbeyilerin sadece küçük timar
ları (tezkiresiz timar) tevcih etmeleri, bü
yük gelire sahip tirna rları ise (tezkireli ti
mar) o timara hak kazanmış olan sipa
hiyi bir tezkire ile merkeze teklif etme
leri ve beratın merkezden verilmesi usu-

!ünün getirilmesi, Defterhane'nin idari 
faaliyetlerini önemli ölçüde arttırdı (Ho
ward, Ar. OtL, XI, 220-22 ı). Defterhane'
nin gelişmesi , XVI. yüzyıl boyunca tirnar 
sisteminin ve merkez bürokrasisinin bü
yümesiyle orantılı olarak devam etti. 

Osmanlı Devleti'nde toprağın mülki
yet ve tasarruf sistemiyle vergi miktarı
nı tayin ve tesbit maksadıyla belirli za
manlarda her sancak için ayrı ayrı tah
rir defterleri tanzim edilirdi. Yapılan bu 
tahrirlerin Osmanlı Devleti'nin teşkilat
lanmasında ve bu teşkilatın bir düzen 
içerisinde işlemesinde büyük rolü vardı . 

Devrin şartları gereği vergilerin toplan
ması ve nakli güç olduğundan asker ve 
memurların büyük bir kısmının maaşla
rı merkezi hazineden nakden ödeneme
mekteydi. Bu sebeple askeri ve idari va
zifeliler dirlik beratları ile, maaşlarına 
karşılık olmak üzere bulundukları yerler
deki vergileri kendi hesaplarına toplar
lardı. Nitekim Kanüni Sultan Süleyman'ın 
saltanatının ( 1520-1566) ilk yıllarında ya
pılmış tahririerden ve 1527-1528 yılı büt
çesinden, tirnarların 37.000'e ulaştığı ve 
tirnar sahiplerinin toprağa dayalı vergi
lerin yaklaşık % 40'ını tasarruf ettikleri 
anlaşılmaktadır. Eşkinci tirnar sahiple
rinin beraberlerinde götürdükleri cebe
lüler le Osmanlı askeri gücünün ana un
suru olan 70-80.000 kişilik bir timarlı 
sipahi ordusu meydana gelmekteydi (iA, 
XII/ 1, s. 289). Bu sistemin iyi bir şekil
de çalışması için imparatorluğun gelir 
kaynaklarının ayrıntılı biçimde bilinmesi 
ve verilmiş olan tirnarların takip edilmesi 
zorunluydu. Bundan dolayı yapılan tahrir
ler Defterhane'de saktanır ve bu defter
lerle ilgili günlük muameleler de bura
dan yürütülürdü. Mufassal ve icmal ola
rak iki kısma ayrılan tahrir defterleriyle 
günlük kayıtları ihtiva eden rOznamçe ve 
derdest defterlerinin saklandığı Defter
hane devletin hazinesi mesabesindeydi. 
Defterhane, Osmanlı Devleti'nde her di
van toplantısından sonra çavuşbaşı tara
fından padişahın veziriazamdaki müh
rüyle kapanan ve toplantı günleri açılan 
üç hazineden birisi durumundaydı. 

Defterhane Personeli. Defterhane def
ter emini denilen bir memurun idaresi 
altında bulunuyordu. Nişancının maiye
tinde görev yapan defter emini, XVI. yüz
yıldan sonra nişancının yetkilerinin azal
ması ile onun üstünde bir mevki kazan
mıştır. Bu sebeple bundan sonra nişan
cının yetkisinde bulunan tirnar ve zea
met işleri defter emini ve reisülküttab 
tarafından görülmüştür. Defterhane'nin 


