OSMANLI DEVLETI MALIYESININ KURULU~U
VE OSMANLI DEVLETI IÇ HAZINESI
Ord. Prof. ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI
Osmanl~~devleti maliye te~kilat~~Bat~~Mo~ollan denilen Ilhani
te~kilat~ndan al~nm~~t~r. Orta Asya'da geni~~bir hududa sahip olan
Büyük Selçuk imparatorlu~u bütün devlet ve maliye te~kilat~m
Samaniler, Gazneliler ve Abbasiye hilafetinden ald~klar~~gibi Mo~ol
Imparatorlu~u da te~ kilâtun ihtiyaca göre ilavelerle istilâ ettikleri
Büyük Selçuki devletinin kabul ve tatbik ettikleri te~kilat~ndan alm~~ lar ve bilhassa istifa (maliye) hususunda mükemmel bir te~kilat
vücuda getirmi~lerdir.
Büyük Mo~ol devleti kurulup bunlar~n Islamiyeti kabullerinden
itibaren hattâ biraz daha evvel kurduklar~~devletin sahas~n~n dörtte
üçü Islam devletleri sahas~~olmas~~ve kültürün de Islami bulunmas~~
cihetiyle geli~mi~~olan bu Islami sahalarda te~kilat~~da Islam te~kilat~~
üzere vücude getirmeleri tabii oldu~undan mali i~lerinde de Selçukilerde oldu~u gibi siyakat yaz~~ve rakamlar~m kullanm~~lard~r.
Mo~ol devleti geni~leyerek Anadolu Selçuki devletini de nüfuzu
alt~na ald~~~~or~üçüncü asr~n ortalar~ndan itibaren Orta Anadoluda
Ilhanilerin yani Bat~~ Mo~ollar~n~ n mali usulleri tatbik edilme~e
ba~lanm~~t~ r. Bu tebeddülde Anadolu Selçukileriyle ilhanilerin te~kilatlar~~aras~nda baz~~isim de~i~iklikleriyle beraber esasta bir de~i~iklik olmamakla beraber, maliye i~ lerinde baz~~farklar oldu~u görülmektedir.
Osmanl~~devleti kurulurken Orhan Gazi, ilhanlye devletinin
Bat~~hududunda anlann yüksek hakimiyetini tan~yan ve Ilhani hazinesine vergi veren küçük bir beylik idi. Orhan Be y'den ba~ka
bat~daki beylerden Uç Beyi denilen Karaman, Germiyan, Hamid, Denizli,
Ayd~n, E~irdir beylikleri de vard~. Fotokopisini koydu~umuz eserden
anla~~laca~~~üzere° bunlar da ilhani hazinesine vergi veriyorlard~.
Ondördündi as~r ba~lar~nda Osmanl~~Beyli~i kuruldu~u s~rada
garp yani Bat~~Mo~ol devleti art~k son demini ya~~yordu. Bat~~AnaRisale-i Felekiyye (Nur-u Osmaniye Kütüphanesi No. 756).
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dolu hududunda yani uc hududunda do~udan ba~layan Türk beylikleri ilhanilerin nüfuzu alt~nda bulunduklar~~ s~rada bu devletin
idari, mali te~kilâtlarnu da devam ettiriyorlard~.
Orhan Gazi'nin ~lhanilerin yüksek hâkimiyetlerini kabul ile
anlara vergi verdi~i hakk~ nda Necmeddin Cüveyni'nin Risale-i
Felekiyye
isimli eserinde malümat vard~r. Buna göre mukataa suretiyle Necmeddin Cüveyni ~~hdesinde bulunan Memalik-i Rum vergisi k~sm~nda uc beylerinden Karaman, Germiyan, Hamid, Denizli, Orhan, Umur Bey (Ayd~~n o~lu), E~irdir (E~ref-o~lu)
Kastamonu, Sinop (Pervane O~ullar~) Gerede, Bolu (Gerede beylerinin)
her sene ~lhan hazinesine vergi verdikleri görülmektedir. ~~te bu
suretle yukar~da ismi kay~tl~~Orhan Bey de bu cihetten vergi vermekte idi 2 .
*

*

Orhan Gazi kurulan beyli~i tehlikeye dü~ürmeden metbuu
olan Ilhanilere kar~~~itaatli davran~p, bir taraftan da Bizans ülkesinden hududunu geni~letme~e çal~~m~~~ve ~lhanilere kar~~~ba~~kald~ran Karaman, E~ref, Hamid o~ullarnun akibetine u~ramanu~t~r.
Bilhassa bu ondördüncü as~r ba~lar~nda ~lhanilerin Anadolu valisi
olan Emirçoban o~lu Demirta~, hudut beyleri üzerine yürüyerek
Karaman beyli~ini i~gal etmi~, E~ref O~lu Süleyman Bey ile Hamid
o~lu Felküddin Dündar Bey'i öldürmü~, Afyonkarahisar'a Sahip
o~lu üzerine gelerek kaç~rm~~, Germiyan o~lu üzerine gitme~e
haz~rlanm~~~ise de, ~lhanilerin saltanat atabeyi olan babas~~Emir
Çoban'm katledildi~ini haber al~nca memleketi b~rakarak M~s~r'a
kaçnu~t~r. ( 327) 3.
Emir Çoban o~lu Anadolu Valisi Demirta~'~n M~s~r'a kaçmas~ndan sonra tamamen serbest kalan uç beyleri sikke kestirmi~ler
MemalikPr-rumPl-malumsa alâ ~~hdihi Hâce Necmeddin-i Cüveynl alâ
hasbi'l-mukataa ve'z-z'aman
veçh-i mezkür ez mevzil ki zikr mire
. sed has~l
mi~eved.. el-C~cat Karaman, Evlad-~~Hamid, Tongozlu, Umur Beg Germiyan,
Orhan, Gerdebolu, Kastamoniyye, Egirdir, Sinob, Mahdude uc temam ~üd (Risale-i Fekkiyye. Ayasofya Kütüphanesi No. 2756).
a Çoban-o~lu Demirta~'~n Anadolu valili~i, devlet merkezine kar~~~serke~li~i,
babas~n~n hudutsuz nüfuzuna dayanmas~, Ilhan Ebu Said Bahadir Han% nüfuzlar~~
alt~na almalar~, bir ara isyan~~ve babas~~sayesinde afv~, Anadolu valili~i, babas~n~n
katli üzerine M~s~r ve Memlük devletine ilticas~~hakk~nda bk. Belleten say~: 124.
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ve müstakil hareket etmi~ lerdir. Bu arada Orhan Gazi de Bursa'da
727 H., 1327 M. tarihli ilk gümü~~sikkesini kestirmi~tir.
ilhanilerin son hükümdar~~ Ebi" Said Bahad ~ r Han'~n 1335
de çocuk b~ rakmadan vefat' üzerine bu devlet sona ermi~~ve Osmanl~~
Beyli~i tamamen serbest kalm~~t~ r.
Sultan Murad Hüdavendigar'm ilk senelerinde (13621364) Çandarl~~ Kara Halil Efendi'nin kad~asker bulundu~u
s~rada Karamanl~~ Kara Rüstem ile beraber a~iret usulünü terk
ile devlet sistemi kurma~a ba~lad~klar~~zaman ehemmiyeti malûm
olan vergi ve mal defterlerini tabii ilhanilerin U..~A....1 istifa yani maliye
te~kilat~ndan alarak tatbik etmi~ lerdir ki, bunu ilhanilerin maliyecisi
Ham dull ah Müs t e vf rnin Nüzhet'ill-kul~lb isimli eserindeki nümune ve Hoca Necmeddin Cüveynrnin yukarda ad~~geçen Risale-i
Felekiyye adl~~eseri ile Osmanl~lar~ n maliye defterlerindeki benzerlikten
ö~reniyoruz 4.
Osmanl~~devleti büyüyüp geni~ ledikçe tabii olarak te~kilat~n~n
da geni~lemesi icap etti~inden mali defterler de ihtiyaca göre s~n~flara ayr~l~ p büyüdü~ü halde siyakat yaz~s~~ve siyakat rakam~~de~i~meyerek be~~buçuk as~ r devam edip ondokuzuncu as~rda 1835 de
son bulmu~tur.
Osmanl~~maliyecileri siyakat yaz~~ve rakam~ndan ba~ka Ilhanilerin kulland~klar~~maliye terimlerini de kabul ile kullanm~~lard~r.
Mesela ruznamçe, an- h~ zane, baz teslim, baz be-h~ zane, ber-veçh-i mdlikâne,
der-dmed, na-furuht, resid, tahvil, muhass~l, muhtesib gibi terimler benimsenerek maliye defterlerinde ve muamelâtta kullan~lm~~t~r. Bu tabir
belki Selçukilerde de vard~ , fakat anlara ait bizi tatmin edecek bir
eser göremedi~im için ilhanilerin belgelerinden istifade etmekteyiz.
Osmanl~~maliye defterleri ve vesikalar~ nda görülen siyakat yaz~s~n~~havi evrak be~~as~ r süren maliyemizin en muntazam, en do~ru
ve en ince kontrollu hilesiz belgeleridir. Bu as~rlardaki maliye vesikalar~~birbirini kontrol eden maliye ar~ ivlerinden süzgeçten geçerek
ç~kar~lan hesaplard~r.
Bu izahattan sonra misallere geçelim:
Gerek Selçukilerde ve gerek ilhanilerde ifade tarz~~yani devlet
muamelât~nda tahrir usulü Farsça'd~ r. Belge Farsça olmakla beraber
4 Osmanl~~ devletinin kurulu~ ta vergi olarak ald~~~~maddeler cizye, ganimetten
be~ te bir, maktu' vergiler ile gümrük ve madenlerdi.
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yaz~~ve rakamlar siyakat harf ve rakamlar~~iledir. Yaz~~nev'i ~ikeste
tâlikdir.
Siyakat yaz~y~~ancak mütehass~s~~okuyup anlayaca~~~gibi, siyakat
rakam~~da Arapça rakam~n okunu~ undaki harflerden meydana
gelmi~~olup an~~da erbab~~anlayabilmektedir. Bu yaz~~ve rakam~n
böyle okunamaz olmas~~mali muamelât~~herkesin bilmemesi ve hile
yap~lmamas~~içindi.
Osmanl~~belgelerinde ~lhanilerin tahrir tarz~~üzere olan kay~tlardan muhtelif nümuneleri a~a~~ya s~ralayarak be~~as~rl~k Osmanl~~
maliyesinden örnekler gösterilmi~tir:
Defter-i mevacib-i mü~ahere hüran-~~(ayl~kl~) H~zâne-i Âmire der-vdcib
sene 1013. 5 .1 • NY
_74°U.•
Hazret-i Mevldna Muslihiddin Efendi Hâce-i Hazret-i Pddi~ahi-i
Âlem-pendh Halledallahu Hildfetehu
fi yevm
360

fi sene
7800

Müsvedde-i varidat ve masarifat-~~ h~zâne-i âmire ammerehu'llah-i
teala ila yevmi'l-ahire evvel-i nevrûz
El-vaki' il' 13 ca sene 1031 ila nevruz-~~hümayûn sene 1032
Yevm~s-sebt fi 13 ca sene 1031 an tahvil Mustafa Macar silâhdaran
K 19 fl yevm 55 In cizye-i gebran vilayet-i Kartine vacib sene 1031
el-masraf 51 ~ .00~~159.945 an zarar~~ kassübiyye 6 an kassdbün-i meydan-i
yeniferiydn 351 .o56 Teslim-i Mustafa Efendi Emin-i Matbah an
beha-yi ganem
Kapukulu ocaklar~ndan silâhdar bölü~ünden olup Kartine kazas~n~n
cizyesini tahsile memur Mustafa Dellak 51 1.001 akçe tahsil etmi~ tir.
Bu paran~n 159.945 akçesi yeniçerilerin meydan kasaplar~mn zarar-1
ganemi yani et zarar~~olup meydan kasaplar~ na verilmi~~geri kalan
351.1356 akçesi matbah eminine teslim edilmi~tir.
Hashâ-i Vezir-i mükerrem Mehmed Pa~a et-tevkit evvel-i Mart 1129
müceddeden has tayin ve emin-i defter daden fermude M-telhis ve ferman-~~
fi 17 Rebiuldhir sene 1129.
Ba~vekâlet ar~ ivi (Kamil Kepeci defterleri) Küçük ruznamçe No. 3392.
Yeniçeri oca~~n~ n üç akçeden ziyade et paras~~ hükümet taraf~ndan verildi~inden fazla ödenen paraya zarar-~~ lahm denilirdi. Bu hususta fazla bilgi için
(Kapukulu Ocaklar~ ) isimli eserimizin 254 üncü sayfas~ ndaki nota bak~ls~n.
5
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Tersane halk~ na ait yoklama defteri:
Suret-i defter-i cedid-i yoklama-i mevacib cemaat-~~mezkarin an kapudan
ve kâtiban ve çavu~an ve rüesay-~~azeban ve kay~kc~yan ve bâru t~ra~an-~~âmire
ve baz~~huddam-~~tersane-i mamure ber-mucib-i defter-i yoklama-i vezir-i
mükerrem Hazret-i ICapudan Mustafa Pa~a yesser'Allahu mâ-ye~a' ve ba-ferman-~~ali~an defter-i mamulün-bih ~üde ve tahrir ve "ima ba'd düsturü'l-amel
~üde el-vaki fi gurre-i Muharremü'l-haram sene 1094 (16:92 Ocak).
Mahsul-i rüsam-i berevat-~~maliye ve ~ikayat-~~ummal mekâtib-i a'mal
ve resm-i tezkere mezilicib-i merclan-~~ k~ld ki be-ni~an ve tarih pâ~ayan müteallikest ve rüsâm-i berevat-~~elviye ve zeâmet ve timarha ve ~ikayat-~~divân ki
be-ni~an-~~ ni~anciyan müteallikest.
Berevat-~~ maliye ve ~ikayat-~~ummal ve mekâtib-i a'mal ve resm-i
tezkire-i mevâcib-i merdân-~~ k~ta<ki bâ-ni~an-~~pa~a müteallikest. An hâmisi
a~er Cemaziye'l-ahire sene ihda ve semânine ve semâne mie ve ilâ gâyeti Zilhicce sene hamse ve semânine ve semâne mie ve ila gâyeti zilhicce sene hamse ve
semânine ve semâne mie on üç kerre yüzbin ve altm~~~be~~bin.
Rüsam
Berevat-~~elviyye ve zeamet u timarhâ ve ~ikayat-~~Divân ki ni~an-~~ni~anciyan müteallikest an g ~aban sene isna ve semânine ve semane mie ilâ gayeti
Zilhicce sene hamse ve semânine ve semâne mie yirmi sekiz kerre yüz bin ve
doksan bin. 7
Cem'i k~rk iki kere yüz bin ve elli be~~bin
An akça-i bedel-i la~amciyan-~~kaza-i Istanbul ve Üsküdar ve tevabi'il~a
be-cihet-i mühimmat-1 sefer-i humayan ve berâ-y~~sene 1062 an yed-i Hasan
Efendi Ruznâmçe-i Sani. Be-ruznâmçe-i humâyan fi ~o Ramazan sene ~o61 8.
Temessük olmak üzere i~ bu suret-i ruznamçedir ki ayniyle nakl
olundu 9 Ba~~defterdar~n kuyruklu imzas~ :
M hazine-i Haremeyn-i ~erifeyn an akçe-i mâl-i irsaliyye berâ-yi resm-i
serbestiyyet-i ahali-i Cezire-i Mora vâcib sene 1205. ~n kader meblâ~~an
mutasarr~f-~~mukata-i Anapoli ma'a kazâ-i mezbur an cânib-i Ibi~~A~a bermucib-i ~urat-i nizam tahsil iktizâ kerde hâzine-i Haremeyn-i ~erifeyn teslim
~ude an yed-i Penbe-zâde Teberdar ez-an sebeb be-kalem-i muhasebe-i HareTopkap~~Saray~~Ar~ivi 10161 /3.
Topkap~~Saray~~ ar~ivi 0285 /2o.
9 Vesikamn son sat~ r~~talik k~rmas~~olup, yukar~~k~sm~~siyakattir.
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~neyn-i ~erfeyn kayd ve suret ddde ber-mucib tahvil memhur Ibrahim A~a
Ser haseki-i Kdtib-i A~a-y~~Daru's-seddetu' ~-~erjfe 9 Rebirulâhir 1205"
nakdiyye
48

Kuru~~
74

Temessük olmak üzere i~ bu suret-i tahvildir ki ayniyle mahallinden nakl olundu "
Defter-i kerestehd-i mfrf-i kad~ rga/1d tdbi-i Tersâne-i Âmire an- Kaza-i
mezkurfn (Izmit) der-livd-i Kocaili an-tahrfr-i cedid-i Ibrahim A~a bd-fermdn-~~
dli ve be-ma'rifeti
~erffel-vdki sene I 'oy ber-mucib-i defter-i ma'rifet-i
Vezir-i mükerrem Osman Pa~a Küim-meküm-~~ A-stâne-i Sab~k.
An tahviln an akçe-i ci~e-gfrdn vildyet-i Belgrad-~~Arnavud (Berat)
an vdcibi ~ o6o ma' a-guldmiyye an-yed-i mi~ndr a~a 41.897 be-H~zane-i
A-mire ff I N~.o6~.
Sefine-i Musl~~ Reis"
Be-cihet-i tahmil-i ~a`fr-i mfrf an iskele-i bender-i Kili ild iskele-i (izi
an i~tira-i liva-i Bolu be-müba~iret-i Hüseyn A~a bd-huccet-i Mevld~nd Musa
kazd-i bender-i Kili
Kile ~a' fr 3.000 navlun 24.000 beher kile sekiz akçe teslim be-Musli
Çavu~~3.000 navlun 12 .000 el-bâki navl. 12.000 .
Teslim be-Memi Çavu~~ve Ahmed Ser-cebeciyân-~

a-yi (izi

Ber-mucib-i huccet-i Mevlând Ahmed Nâib-i kar a-i (izi an yed-i Musri
Reis an ~skele-i (izi kile ~a' fr
2.535 teslim be-Mehmed Çavu~~
465 teslim be-Ahmed an cebef
3.000
~~te nümunelerini koydu~umuz vesikalarda görüldü~ü üzere
Osmanl~~devleti kurulu~undan itibaren ~lhanilerin ve anlar~ n da
Selçukilerden ald~klar~~siyakat yaz~~ve rakamlar ile ayn~~usulü tatbik
etmi~lerdir.
10 Topkap~~Saray~~ ar~ivi ~~0285 /4o.
" Son sat~r~n yaz~s~~talik k~rmas~ , yukar~ki be~~sat~r siyakat yaz~s~d~r.
13 Topkap~~Saray~~ ar~ivi 10285/ ~~9.
13 Topkap~~Saray~~ Ar~ivi ~~0285 /3o.
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IÇ HAZINE
Osmanl~~ imparatorlu~u maliyesinde iki büyük hazine vard~.
Birisi bütün devlet gelirlerini toplay~p muayyen kanunlarla mahallerine veren ve sarf eden Divan-~~Hümayün Hazinesi, di~eri muayyen
kanunlarla toplanarak lüzum ve ihtiyaç halinde maliye hazinesine
yard~m eden Iç Ihtiyat hazinesi olup birisinin idare ve mesuliyeti
hükümet ba~kan~~ve vezir-i âzam~n elinde, ikincisi olan ~ç Hazinenin
idaresi sarayda bulundu~u için Hazinedarba~~n~n emrinde olup,
hakikatte ise her iki hazine de âmir-i mutlak olan pâdi~aha ba~l~~idi.
Osmanl~~Divan-~~hümayünundaki maliye hazinesi, pâdi~ahm
vezir-i âzamdaki mühr-ü htimayünu ile usulü dairesinde ba~defterdar
taraf~ndan aç~l~r ve kapan~rd~. ~ç hazine ise hazinedarba~~, hazine
kethüdas~'mn emrinde olup en son merci' Pâdi~aht~. I~te bu suretle
bu iki hazineden vezir-i âzam~n emrindeki hazineye Divan-~~ hümayn
hazinesi, ikincisine iç hazine veyahut Enderun-~~hiimayun hazinesi
Divan-~~hümayün hazinesinin ~efi ba~defterdard~.
Bab-~~ defted denilen defterdarl~ k maliye kalemlerinden yani
dairelerinden biri de Masraf-1 ~ehriyari dairesi olup bu kalem, defterdar kapusunda bulunmay~p Masraf-~~ ~ehriyari memuru olan~n ayr~~
olarak bulundu~u dairede idi. Enderun ve birunun kay~d ve tezkireleri ve sair masraflar~na bu kalem bakar ve muamelelerini yaparak
Ba~muhasebe'ye verirdi. Bundan ba~ka bir de sarayla alâkal~~olarak hükümdar~n ve ailesinin ia~esine mahsus Haslar mukataas~~ dairesi vard~.
Osmanl~~devleti maliyesinin en mühim dairelerinden olan Ba~~
muhasebe kalemi" Enderun ve Has ahur hazinelerindeki bütün e~yan~n defterlerini tutard~. Has ahurdaki e~yar~m mukayyidi olmak
üzere Istabl-~~âmirede Raht (At tak~m~) hazinedar~~ namiyle Ba~~muhasebeden tayin edilen bir memur bulunup bunun müdürüne Muhasebe-i evvel denilirdi.

14 Osmanl~~Devletinin bütün irad, mukataat ve masraflar~n~n kay~tlar~~Ba~muhasebe dairesinde oldu~u için Darphane, Matbah, Tersane, Arpa emaneti ve Baruthane ve bunlar~n emsali nüzul emanetleri, Kasab ba~~l~k, Bina eminleri hesaplar~~
bu kalemde görülür ve icmal olunurdu. Hulasa olarak Osmanl~~Devletinin cemi'
umuru, irad ve masraf~~ Ba~muhasebede kay~tl~d~r. Darphane, Matbah, Tersane,
Arpa eminlikleri, Baruthane, Tophane, Cebehane'nin masarifleri için Ba~muhasebece tayin edilmi~~memurlar~~vard~. (Topkap~~Saray~~ar~ivi No. 32438).
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Osmanl~~saray~~te~kilatmda yukar~dan a~a~~ya saray hizmetleri
için te~kil olunan Has oda, Hazine odas~, Kiler ko~u~u, Seferli ko~u~u
ve Büyük ve Küçük odalardan en mühimmi Hazine odan olup Fatih
Sultan Mehmed ( 45 - 48 ) zaman~nda kurulmu~tur.
Hazine ko~u~unun en büyük amiri Ak had~m a~alar~ndan iç
hazinedar ba~~~olup belgelerde buna Ser
enderun veya Ba~~
hazinedar ba~~~ denilmi~ti. Bir de hazinenin muamelat~~ile me~gul
olup kay~tlar~n~~tutan ve padi~aha arzeden Hazine kethüdan vard~ .
Yine Iç hazineye ba~l~~bir de HiP at hazinesi olup buna D~~~enderun hazinesi ad~~verilmi~tir. Bunun amiri de D~~~hazinedar ba~~~
olup Sarayda Babü's-saade'nin hemen d~~~nda eski Divanhane taraf~nda bulunup kubbeli dört geni~~salonlu imi~.
Vezir-i azam tayin edilen zat ilk defa arza girece~i yani padi~ah
taraf~ndan kabul olunaca~~~zaman kabanice denilen bükme s~rma
i~leme abaza yakah ve s~rma dü~meli hil'ati kendisine D~~~hazinedar
ba~~~ giydirüp yeni Vezir-i azam Babü's-saade'den içeri girince kendisini iç hazinedar ba~~~kar~~layarak arkas~ndan kabaniceyi alup uh~fe
(maa~) gününde giydirilen seraser kapl~~kürkü giydirdikten sonra
an~n üzerine kabaniceyi giydirir Vezir-i azam üst üste iki hil'atle huzura
girerdi.
Vezir-i .zam huzur-~~hümayt~ndan ç~kt~ktan sonra üzerindeki
kabanice'yi D~~~hazinedar ba~~~alup lufzederdi".
Bu kay~dlardan sarayda Iç hazine ve ona ba~h olarak D~~~hazine diye iki hazine bulundu~u evvelkisinin nakid, mücevherat vesair
a~~r e~yay~~ve d~~taki hazine ise hil'atlar~~ve muhallefat e~yalar=
havi oldu~u anla~~l~yor.
Tahta ç~kan padi~ah cülf~gundan onbe~~gün sonra veya arzu
etti~i zaman merasiml e Iç hazineyi ziyaret edüp Babü's-sade
yan~ndaki hil'at ve muhallefat hazinesini de gezerdi ".
Defter-i te~rifat (Topkap~~Saray~~Kütüphanesi) No. 3959 Yeni eserler.
Enderunl Atâ Tarihi c ~, s. x 98.
rr Haremeyn-i ~erifeyn mukataatmdan has~l olan gelirlerin bütün masraflar~~ç~kt~ktan sonra fazlasm~n Enderun hazinesine konulmas~~hakk~nda 1171 H.,
1757 M. deki bir irade üzerine "Pâdi~ah iç hazineye azimet ve Bâbü's-saâde
taraf~ndan niimayan ve cümle istikbal ve iç hazinede ârâste olan taht-1 l~timaylin'a
vaz'-~~pây-~~ikbal buyurup "kaydmdan Ender= hazinesinin bir k~sm~n~n l3âbü'ssaâde yan~nda bulundu~unu gösteriyor ki te~rifat defteriyle mutab~kt~r. Vastf Tarihi
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Hazine ko~u~iyle Hazine-i hümayün. yani ~ç hazinenin naz~r~~
Hazinedar ba~~~ bir de muamelâta bakan âmir-i mesul Hazine kethüdas~~vard~.
Iç hazineden ç~kan nakit onalt~nc~~ve onyedinci as~rlarda Hazinedar ba~~n~n müsaadesi yani temessük denilen senediyle hazineden
ç~kup hazineye girerdi. Onyedinci asr~n sonlar~na do~ru Iç hazine
nakit cihetinden eridi~i için bütün mes'ul âmir Hazine kethüdas~~
bulunmu~tur.
Osmanl~~imparatorlu~unun alt~n ve gümü~~nakdinden ba~ka
k~ymetli alt~n ve gümü~~mücevherat ve a~~r kuma~lar~n enva~, hal~lar
ve bu neviden a~~ r k~ymetli e~ya bu ~ç hazinede bulunurdu. Bu hazinenin alamad~~~~mücevherli ve çe~itli ziynet e~yalar~~Has oda bodrum ve ifraz hazinelerine konmu~tu.
Enderun'da bu Iç hazineden sonra Bodrum hazinesi, Has oda
hazinesi, Ifraz hazinesi, Çilehane hazinesi gibi Iç hazinesinin teferruat~ndan olan hazineler de vard~.
Bodrum Hazinesi :

Iç hazine, onyedinci as~r ba~lar~na kadar büyük küpler içinde
muhtelif sikkelerle sikke çubuklar~n~~muhafaza eden ve daha sonralar~~
da fazla k~ymetli e~yalarla doldurulan bir hazine idi. Kanuni Sultan
Süleyman do~u seferine giderken bu Bodrum hazinesindeki çubuklardan da götürerek yollarda sikke kestirmi~tir.
Bodrum hazin.esinin alt~n, gümü~~sikkeleri ve çubuklar~~tükendi~inden para cihetinden hazinenin yine k~ymetli ve fazla e~yas~~
buraya konarak muhafaza edilmi~tir.
Iran ve Avusturya seferlerinin bir arada devam~~münasebetiyle
paraya ihtiyaç has~l oldu~undan, 998 H., ve 1598 M. senesinde Bodrum hazinesi mevcudu aranarak a~a~~da miktar~~gösterilen sikkeler bulunmu~tur 18 .
Bodrumdan ç~kma, eskiden kalma iyi ve kara akçeden ~~o kese.
Merhume Hurrem Sultan vakf~~zevayidinden kalan kaba çil
akçe yedi kese.
Bodrumdan ç~kma kadimi kaba çil akçe otuz bir kese ve ayr~ca
kaba çil akçe yedi kese.
18 Topkap~~Saray~~Ar~ivi. Hazine kethudas~~ defteri No. 2009, varak 4 b.
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Yine Bodrum-i mamüreden ç~kar~lan kaba çil akçe ondokuz kese.
Merhum Sultan Selim (ikinci) sancakdan getirüp Bodrum'dan
ç~ kan kaba akçe otuz bir kese.
Daha sonraki tarihlerde (onyedinci asr~n ikinci yar~sayle onsekizinci as~rda) Bodrum hazinesi anbarlarmda bulunan dini, edebf,
tarihi eserlerden ba~ka k~ymetli saatler, mütenevvi' alt~n mamuller,
mücevherat, lul~nçlar, gaddareler, mücevher buhurdanlar, kase,
tabak mertebanfler, mücevher bardak, mücevher çekmece, mücevher
hançer, b~çak, mücevher ku~ak, murassa' dü~meler, teberrükat e~yas~, mücevher ve sade raht, b~sat, e~erler, kalkan ve daha bir hayli
k~ymetli e~ya ile dolu idi. Sene 1013 mah-~~Zilhiccenin ff 28 (1605
May~s) Vezir-i azam ve Serdar-1 Ekrem (Lala) Mehmed Pa~ a
yesser'Allahu ma yüridu ma, ye~a hazretleri Macar seferine teveccüh ve
azimet eyledikte bi-marifeti Padi~ah-1 alempenah hulhdet hilafetehu
sefer-i hümayün mühimmat' için Hazine-i amire'de Bodrum-i mamüre
kapusu yan~nda cevahir dolab~~alt~nda olan anbarda mevcut olan
yedi kese filoriyi Etmekçi zade Ba~defterdar Ahmed Efendi
ta~radan gönderdi~i be~~kese filoriyi ve merhum Ibrahim Pa~a'n~n
evkafi mütevellisi olan Sefer A~a tahvilinden al~nan iki kese filorinin birisi ki cümle on üç kese filori olup vefa etmedi~ini bu akçeden
dahi yedi kese filorilik akçe ki yüz altm~~~sekiz kese akçe de verilüp cümle kese hesab~~üzere yirmi kese filori oldukda Hazinedar
ba~~~Osman A~a hazretlerinin yedinden Kethüday-i bevvaban
~skender A~a ile D~~~hazinedar~~Ali A ~~a'ya andan dahi mezkür
Etmekçi zade Ahmed Efendi'ye bi-kusur teslim ~üd".
Kise-i kamil
6 ~~

fazla
48.000

Bakiye verilen
8.400.000
Seksen dört yükdür.
168 kise

1128 H., 1716 M. senesinde Sultan Üçüncü Ahmed Enderun
hazinesinin müceddeden tahririni emrederek Bodrum hazinesindeki
e~yay~~ ç~kartt~rup baz~larun öteye beriye ihsan edüp baz~laruu da
(Ifraz hazine) sine vermi~tir 2°.
° Topkap~~Saray~~Ar~ivi No. 2009.
° Topkap~~Saray~~Ar~ivi. 18 numaral~~A. B. Hazine kethüdas~~ defteri (iki yüz
büyük sayfal~~iki defter).
9
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1143 ila. 1155 [t 73o-1742] senelerine ait Harc-~~hassa ve Hazine
kethüdas~~defterinde Bodrum hazinesinden intihap olunup ç~kar~lan
bir k~s~m e~ya bozulup paraya tahvil edilmi~~ve bir k~sm~~da En.derun
hazinesine verilmi~tir ". Bundan ba~ka Silâhdar a~a ve Has odaba~~~
taraflar~ndan Bodrum hazinesinden ihraç olunarak irad kaydolunan
e~ya da görülüyor, bunlar da:
204 elmas ve 402 zümrüt ve 833 yakut ve lâ'l ve inci ile müzeyyen üç çift yast~ k ve inci i~leme büyük zerduz bir adet mak'ad
ve ate~ i atlas üzerine birer taraf~~dokuz s~rma dall~~ ve birer taraf~~
dokuzar inci dal üzere beher dal~nda dokuz, yüz yast~~~, yedi adet
serâser üzere incili iki adet dö~ek ~iltesi.
Be~~yüz doksan alt~~inci ve on be~~zümrüt, kadife, zerduz divit
cüzdan~, bir adet k~rm~z~~kadife üzere inci ve dokuz zümrüd ve dokuz
lâ'l ile müzeyyen bir adet ayna ve bir taraf~~alt~n ve bir taraf~~gümü~~
orta ve küçük lâ'l ve yakut ve zümrüt ile müzeyyen yüz doksan sekiz
adet pafta 22 .
Yine Silâhdar a~a ile Has odaba~~~ taraflar~ndan Bodrum
hazinesinden ç~kar~larak irad kaydolunan e~ya 23.
ifraz Hazinesi :

Mevcut muhtelif cins sikkelerden ayr~lup, ihtiyaç halinde sarfedilmek üzere haz~rlanm~~~olan meskükat~~havi olup, burada mevcut alt~n, gümü~~âvani sonraki as~rlarda lüzumu üzerine bir heyet
marifetiyle ç~kar~larak sikke kesilmek üzere Darphane'ye gönderilirdi.
Daha sonralar~~hazinenin nakdi kalmay~nca muhallefattan kalan
ve hediyelerden fazla olanlar ve mücevherattan olarak bu hazineye
verilenlerle ifraz hazinesi bo~~kalmam~~t~r. Mesela;
Padi~ahm para darl~~~~dolay~siyle hazineleri gezerek zaman
zaman fazla gördükleri e~yadan bazdar~m ~ç hazineye ve sikke kesme~e
lüzumlu olanlar~~ Darphaneye veya bendegândan baz~lar~na verdikleri gibi icab~nda bir hazineden di~er hazineye de e~ya verdirirlerdi.
21 19 A Hazine kethüdas~~ harc-~~hassa defteri, varak 31. Bunlar bozulup irada
kaydolunmu~tur.
22 19 A Hazine kethüdas~~harc-~~ hassa defteri varak 31
23 19 A Hazine kethüdas~~ harc-~~hassa defteri, varak 143
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Bunun için onalt~~numaral~~Hazine kethüdas~~defterinde görüldü~ü üzere Padi~ahm huzuriyle muhallefat e~yas~~te~hir edilirken
hangi e~yanm nereye verilece~ini söyler ve o surede deftere i~aret
edilir ve sat~lacaksa alan~n ismi i~aretler~irdi. I~te bu tevzi' esnas~nda padi~ahm emriyle baz~~e~yamn isminin yan~na ifraz yaz~s~yle
o e~ya Ifraz hazinesine verilirdi. Bu cümleden olarak bir muhallefat
defterinde mücevher e~yalaxdan ikisi, murassa' ku~ak, topuz, sancak
mushafi, gümü~~kemerbend, alt~n k~lmç, Hind i~i aynah iskemle,
ku~ak, saat, elmasl~~yüzük, alt~n dü~me tak~m~~verilmi~tir. Bu defterde
Padi~ahm görüp Ifraz hazinesine ayr~lmasuu emir buyurdu~u birçok
k~ymetli e~ya vard~r ".
Çilhane Hazinesi :
Bu hazinede ~al, ku~ak, entari ve çok k~ymetli kuma~lar, hediye
olarak gelen e~ya ile öd, anber muhafaza edilir. Sultan ve ~ehzade
do~umlan sebebiyle takdim edilen hediyeler ve pek de~erli muhallefat e~yas~~bulunurdu. Bu e~yalar~~havi muntazam defterler bulunmak laz~m ise de, ~imdiki halde ~~193 H., ~~77g M. de tertip edilmi~~
olan yaln~z bir defter gördüm 25.
Has Oda Hazinesi :
Enderun'un en yüksek birinci odas~~olan Has odaya konmu~~
olan bu hazine saray~n acil ihtiyacma ilk anda ko~mak üzere haz~r
bulunmu~~bir yard~mc~~idi. Hazinelerin paras~z kald~~~~bir devirde
Dördüncü Sultan Mehmed'in cülüsunda (1058 H., 1648 M.) kapukulu ocaklannda cülüs bah~i~i vermek için üç bin seksen kese, Hazine
kethüdas~~emrindeki ~ç hazineden ç~kar~lup verilmi~~ise de, yetmedi~i
için bin kese de Has oda hazinesinden ç~kanlarak Vezir-i azama gönderilmi~ti 26 .
Sultan Ikinci Mustafa'nm fermaniyle Has oda hazinesinde bulunan bir hayli k~ymetli kitap ile lul~nç, inci dü~me, yakut, zümrüd
vesair ziynet e~yalar~~ ~~og H., 1697 M.de Iç hazineye al~nd~~~~gibi"
22 16 Numaral~~Hazine kethüdas~~Harc-~~hassa defteri sene 1122 varak 39-4.0
ila 51.
" Topkap~~Saray~~Ar~ivi (Çilhane defteri 2278) Birinci Abdülhamid 1774. de
hükümdar olunca o tarihten itibaren bir Çilhane defteri tutulmasuu emretmi~tir.
Bu defter 1193 H., 1779 M. senesine kadar tutulmu~tur.
22 Naima Tarihi 1058 olaylar~.
27 Topkap~~Saray~~Ar~ivi 68/8
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Birinci Mahmud zaman~nda (173o-1754) Has oda hazinesinden ç~kar~lan k~l~nçlar pâdi~ahm hatt-~~hümayûniyle münasiplerine verilmi~tir 25.
Has Ahur Hazinesi :

Bu hazinenin mevcudu hakk~nda bilgimiz yoktur; yaln~z bu
hazinede mevcut iken lüzum kalmayarak veya ihtiyaç üzerine d~~ar~~
ç~kar~lacak olan baz~~ e~yas~n~n bozularak Hazine-i er~derun-i hümayûna irad kaydolunmak üzere darü's-saâde a~as~~ vas~ tasiyle ihraç
edildi~ini görüyoruz.
Yakut, zümrüd, paftah incili e~er, yakut, zümrüd paftal~~iki
adet incili ve abayili, bir adet k~rm~z~~çuha üzerine incili didik,
yanlar~~yakut ve zümrüdlü, incili bir çift rikâb, incili yakut
toplu divan raht~~zinciri bir adet.
Bunlardan ba~ka daha alt~~yedi böyle murassa, e~er, raht, zincir,
alt~n kaplama rikâb ve alt~n kaplama palan vard~r. Bunlar bozularak irad kaydedilmi~tir. E~yalar~n böyle bozularak paraya çevrilmesi, borca verilmesi, harpler sebebiyle hazinede para kalmamas~ndand~r.
Hazine-i hümayûn kethüdasm~ n. nezaretindeki Hazine-i hümayûn k~sm~na ait en mühim defter-i harc-~~hassa-i hümayûn varidat
ve sarfiyat defterleri ile Cib-i hüma_yan defterleridir.
Harc-~~hassa defteri her aya mahsus ayr~~ayr~~yap~lan sarfiyau
ve o aylardaki varidat~~göstermesi itibariyle mühimdir. Her ay Hazine kethüdas~~ taraf~ndan pâdi~aha takdim edilen bu defterlere bak~ld~~~~zaman bir ay içindeki gelir, gider kalem kalem görülmektedir:
Hümayûn Hazinesi :

Harem-i hümayf~ n hazinesi de denilen Cib-i hümayûn hazinesi
s~rkâtibinin nezareti alt~nda idi. Daimi ve zuhurata tâbi iki türlü
geliri vard~.
Her ay Divan-~~hümayûndan Pâdi~ahm cep harçl~~~~olarak bir
kese kâmil çil ellibin akçe al~nmas~~kanundu 29 . Pâdi~aha bizzat günlük
Hazine kethüdas~~defteri No. 64.
hü~ o32 H., 1622 M. senesi Muharreminde Divan-~~hümayûndan
mayûn için bir kese be~~bin kuru~~geldi. Mah-~~ Rebiulâh~r~n Onuncu Sal~~günü
98
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sarfetmek üzere verilecek para miktar~~on bin, on iki bin, on alt~~bin
gibi de~i~ik olurdu. Verilen para (akçe) üç renkli (se renk) keseye
konu rdu 30.
Padi~alun cib-i humaytin gelirlerinden malikâneler ile padi~ah
haslar~~ba~ta gelirdi. Daha sonra Istanbul ve Edirne bostanc~~ba~~lar~ n~n
mahsulattan toplayup takdim ettikleri has~lat-~~ safi 31 ve Istabl-~~
âmire-i evvele tâbi havass-~~hümayt~n mahsulünden ber-vechi maktu'
rikabiye olarak gelen on bin kuru~~32 , Voynuk denilen saray çay~rlar~~hizmetinde bulunan s~n~ftan al~nan vergi ve kapukulu ocaklar~~
beytü'l-mali 33, baltal~k ve ormanlar~n gelirleri, cib-i hümayûn hazinesi
taraf~ndan idare olunan mukataat 34 , valilerin tayin ve mukarrerleri
(ibka câizesi ve müjdegan~ ), Darphane faizleri 35, her sene M~s~r
Defterdar Baki Pa~ a zaman~nda Divan'dan cib-i Inimayiln nam~na Iç hazineye
bir kese akçe gelmi~ tir. Nakdiye 50000 (Cib-i Inimayûn ve Harc-~~hassa defteri
1027 No. 73 s. 13).
34 Fi ~~ Rebiulâh~r 1003 (14 Aral~k 1594) E~ri seferine giderken saadetlû pâdi~ahm mübarek ceplerine vaz'olunrnak için kanun üzere on alt~~bin akçe komnak
lâ'z~m gelüp ç~krnayup on be~~bin akçe vaz'olunup Dülbend gulâm~na. Gügün~~ba~~~
yediyle teslim. (Harc-~~hassa-hazine kethüdas~~ defteri 2009). 7 Cemaziyü'l-evvel,
cib-i hümay~ln için se-renk (üç renkli) keseye on dört bin akçe vaz'olunup Dülbend
gulâm~na teslim ~üd.
31 1 170 H., 1756 M. senesinde Edirne Bostanc~~ba~~s~, Edirne Saray~~bahçesi
mahsulu olarak 3333 kuru~~getirmi~, ~stanbul Bostanc~~ ba~~s~~da Istanbul Saray~~
Hadika-i hassa mahsulünden onbir kese ellibir kuru~~takdim etmi~tir.
32 I 159 H., 1746 M. senesine mahsup ~stabl-~~ âmire-i evvele tabi' Havass-~~
hiimayûn korular~~ mahsulünden ber-veçh-i rikâbiye-i htimayûn cib-i hümayûn
alcçesi olmak üzere Mirahor-i evvel Durak Bey taraf~ ndan gelen on bin kuru~.
(24 numaral~~ Hazine kethüdas~~ defteri varak 8).
33 Yeniçeri oca~~~beytülmalinin geldi~i hakk~nda hazine kethüdas~run
arizas~ :
Yeniçeri A~as~~ Mustafa A~a tahsilinden beytülmal akçesi olmak üzere beher
kesesi be~er yüz kuru~~hesab~~üzere k~rk be~~kese akçe gelüp dahil-i hazine-i Enderun
olmu~tur. trada kaydolurunak bâb~nda emrü ferman. Sene 1 ~ g, ~aban 1702 Ocak.
34 Avlonya sanca~~nda, Pa~a sanca~~nda ve Sofya kazas~nda, Nefs-i Hac~~ Karaman, Köstendil sanca~mda Toyran Pa~a sanca~~nda Kesriye ve tevabii, Sofya Sehirköy,
Aksaray sanca~~nda ishaklu ve tevabii mukataalar~~ ve bedel-i iltizamlar~.
Halen Ba~dad ve Basra Valisi Vezir-i mükerrem Ali Pa~a taraf~ndan tu~-~~
hürnay~ln câizesi olmak üzere gelen 22500 kuru~~kese hesabiyle k~rk be~~kese (Hazine
kethüdas~~veya Harc-~~hassa defteri 2178).
34 ~~ 39 ~evvalinde (1747 May~s) 2764 kuru~~darphane faizi: Zikrolunan
iki bin yedi yüz altm~~~dört kuru~~cib-i hürnaytin-u ~ehriyari olmak üzere tamamen
Enderun-~~ hürrlay~ln hazinesine teslim olunup i~bu ilmühaber kaimesi yaz~ld~.
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irsaliyesi adiyle bir heyetle M~s~ r'dan gelen ceb harçl~~~~ve bu irsaliye ile beraber gönderilen mal-~~kü~üfiye denilen memuriyet alanlardan al~nan para 36, Haremeyn-i ~erifeyn evkaf~~fazlas~~", Darphane nazretindeki madenlerin varidat~~38 , muhallefat ve musadere
gelirleri, tevliyeti padi~aha âit yedi vak~ftan gelen zevaid akçesi
olarak gelüp darü's-saâde a~as~~taraf~ndan takdim edilen rikâbiye 39, Yeni il Türkmam mukataa mal~ndan gelen para 40, babüs'-sade
a~asiyle saray a~as~n~n nezaretlerindeki vak~f lar~n rikâbiyesi 41,
Eflak ve Bu~dan (onyedinci as~rda Erdil) voyvodahlarm~n vergi-

Selh-i 1139 ve yine 1176 Muharrem 1762 Temmuz "beray-i ciyb-i humay~ln
~ehr-i mezbur ayl~~~~olmak üzere darphane-i âmire faizinden Harc-~~hassa defterine
irad kaydolunan 812 kuru~~kese hesabiyle onalt~~kese küsur Hazine kethüdas~~
defteri. Darphaneden her ay zolata veya kuru~~faizi olarak ciyb-i hümayûn için
verilen para Darphane emini taraf~ ndan Enderun hazinesine yat~r~l~rd~. (Ba~vekâlet
Ar~ivi. Cevdet -Saray 293, 294, 2 ~ o5 ve Topkap~~Saray~~Ar~ivi 24 numaral~~Hazine
kethüdas~~defteri varak 9 ve 819 ve di~er Harc-~~hassa defterleri).
36 M~s~r'da vazife alan kâ~ if denilen kaza ve nahiye müdürleri taraf~ndan
M~s~r valisine resmi olarak verilen para M~s~ r irsaliyesi ile beraber gönderilirdi.
M~s~r irsaliyesi 1156 H., 1733 M. de 207393 kuru~~idi.
37 Vech-i tahrir-i huruf oldur ki-1133 H., 1720 M. senesi rikâbiyesi yirmi
kese ve 1134 H., 1721 M. rikâbiyesi yirmi kese ki beher kesesi be~er yüz kuru~~
hesab~~üzere mecmuu yaln~z k~rk keselik zolata hâlâ Darü's-sade-i ~erife A~as~~
El-hac Be~ ir A~a hazretleri taraf~ndan gelüp dahil-i hazine-i Enderun olmu~tur.
(Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 2714 B defteri).
38 Ergani, Gümü~hane, Südde kap~s~~madenleri darphane sermayesiyle i~letilüp hesaplar~ndan al~nan faiz ciyb-i hamayûna mahsustu.
39 I 158 H., 1745 M. senesine mahsup sultan-~~zaman hazretlerine ~art k~l~nan
yedi adet evkaftan beray-~~tevliyyet Darü's-sade A~as~~ El-hac Be~ ir A~a taraf~ndan gelen 2106 kuru~~(18 numaral~~Hazine kethüdas~~defteri varak 102).
40 Terzi il Türkmandan gelen para darü's-saâde a~as~~ vas~tasiyle Enderun
hazinesine teslim olunurdu. Meselâ ~~16o H., ~~747 M. senesine mahsup Ten/ i/ Türkmana mukataat~~mal~~beray-~~ciyb-i hun-lar:m-1 atik hâlâ darü's-saâde a~as~~taraf~ndan gelen 27500 kuru~. Topkap~~Saray~Ar~ivi No. 2714 A. ve Harc-~~hassa di~er
defterlerinde de ayn~d~r.
41 ~~159 H., 1746 M. senesine mahsup evkaf zevaid akçesinden rikâbiye-i
hümayi~n akçesi olarak gelen ~ 0000 (onbin) kuru~~Babt~'s-saâde A~as~~ ~ brahim
A~a taraf~ndan ve '000 (bin kuru~) Saray a~as~~ Ali A~a taraf~ndan (Topkap~~
Saray~~Ar~ivi 24 numaral~~ Harc-~~hassa defteri varak 31.
Belleten C. XLII, 6
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leri 42 ve baz~~vilayet ve sancaklar~n baz~~ el i~leri, mahsulleri 43 VC
meyveleri de padi~ah~n ceb harçl~~~~listesinde dahil gelirlerdendi.
* *
Harc-~~hassa ve cib-i hümaytin defterleri her ay hazine kethüdas~~
taraf~ndan padi~aha takdim edilir ve mevcutlar~~masrafa kaydolunurdu. i ~~17 numaral~~Harc-~~hassa (Masraf-~~hümaytin) defteri bu
cümledendir.
hümayun ayl~~~m te~ kil eden bu defterler her aya mahsus gelir ve gideri göstermektedir. Padi~ah~n ~ahs~na ait in'am ve
ihsanlar~~bu cib-i hümayün hazinesinden yap~l~rd~. Mutad-~~kadim
üzere her ay divan-~~hümayündan cep harçl~~~~için verilen bir kese
çil akçe padi~ahm bahçeye ç~k~~~ nda veya bini~e gidi~inde Silâhdar ve
Çuhadar a~alara verilüp masraf~~ harc-~~hassa defterine kaydolunurdu 44 .
Kanun üzere çuhadar'~ n kesesine konan iki bin ve silahdar'~n
kesesine konan bin akçe padi~ah'a takdim edilen bir hediye kar~~ l~~~~
veya herhangi bir suretle padi~ah'~n ihsan~~mukabili at~yye olup
bunlar~n ~ah~slar~na ait para de~ildi. Yine cuma günleri camie
gidi~~ve gezmek için yap~lan ve bini~~ ad~~verilen gezilerde çanta-i
42 Eflak ve Bo~dan voyvodalar~n~ n tayin ve ibka câizeleri için Harc-~~hassa
defterlerinde verdikleri para kalem kalem gösterilmi~tir. 24 numaral~~ defterde
~~16o H., 1747 M. senesinde irad kaydolunan voyvodalann caizeleri gösterilmi~tir.
Keza Hazine kethüdas~~defteri (Harc-~~hassa numara 2175, varak 408).
42 Cib-i Htimayûn ve harc-~~hassa defteri 1027 de ba~ lar. Varak 73 b vesika
aras~nda 9588 numaral~~defterde ~u kay~t vard~r: "Her ay divan-~~hümayûndan
padi~ah-1 âlempenah hazretlerinin
hümay~in harc~~için bir kese kâmil elli
bin akçe al~nmas~~kanundur. Has bahçeye nüzul buyuruldukda yani harem dairesinden ç~kt~ktan sonra çuhadar a~a'n~ n kesesine bin akçe vaz'olunur ve av ve
bini§ oldukda çuhadar~ n kesesine iki bin akçe ve silahdar~ n kesesine bin akçe vaz'
olunmak kanundur ve cuma namaz~ na teveccüh buyurduklar~nda tezkere sunan
fukaraya iki bin akçeden verilmesi kanundur (Defter 9588).
44 Mutad üzere her sene Kareferye ve Selanik taraflar~ndan hamam tak~m~~
avaidi:

Havlu gömlek

Havlu silecek

2

Havlu ayak makramas~~
8 çift

2

Havlu dö~eme
3

Havlu abdest makramas~~
18 çift

Pe~temal
7 çift
(24 numaral~~Hazine kethüdas~~defteri, varak 31 ve 38).
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hümayun denilen ve çantac~~taraf~ndan ta~~nan çantaya clb-i hümayün akçesinden iki bin akçe konur, padi~ahm Cuma namaz~~ ç~k~~~nda ve bir yere gidi~ inde yollarda rastlanan fakirlere tasadduk
olunurdu 45.
Iç hazinenin tarifinde bu hazinenin vazifesi ve i~inin teferruat~~
hakk~ nda bilgi verildi. Bizce pek mühim olan ~ç hazine ile D~~~hazine
(Maliye hazinesi) aras~ndaki münasebeti izah olundu~undan burada
mevzuumuz olan bu münasebeti göstermektedir.
D~~~hazinenin ihtiyaçtan fazla olan varidat~~sarayda Enderun
hazinesi de denilen Iç hazinede muhafaza edilirdi. Osmanl~~devletinin kurulu~undan itibaren fütuhatla elde etti~i alt~n ve gümü~~
veya o ayardaki e~ ya ve mücevherat ile zengin bir hazineye sahip
oldu~u görülmü~ tür. Gerçi Timurlenk sars~nt~s~~ve fetret devri hariç
kendisini toplad~ ktan sonra fütuhatla ganaim-i emval denilen fütuhat
zenginli~i ile mali durumu artm~~t~r.
Fatih Sultan Mehmed zaman~ndan itibaren hududu oldukça geni~leyen devlet, birtak~m askeri te~kilat ve yeni ilâvelerle
paraca bir az s~k~nt~~çekmi~ ti; çünkü hums-i ganaim ile aç~~~~kapayamad~~~~için gayr-~~mukannen olan bu gelire güvenilemezdi. Devletin bütçesi olmayup durumu masraf~yle ölçülemiyordu. Bununla
beraber, fütuhat ve mal-i ganaime güvenilerek devlet faaliyetini
durduram~yordu. I~ te Yavuz Sultan Selim'in ve Kanuni Sultan Süleyman'~n fütuhatlar~~hazineyi doldurmu~, hükümet fazla mal~~ koyacak yeni hazineler bulma~a mecbur olmu~~idi; fakat bu zenginlik
memleket zenginli~i yani, iktisadi ve ticari zenginlik olmayup her an
itimatla beklenir bir zenginlik de~ildi. Nitekim, Iran ve Nemçe
(Avusturya) ile uzun seneler devam eden muharebelerde fütuhatla
ganâim olarak iddihar edilen hazinelere ba~vurulmu~tu.
Celan e~k~yas~~ve bir k~s~ m köylünün ziraati terk ile çift bozmas~~
yüzünden maliye hazinesi muayyen gelirlerinden de mahrum kalm~~~
oldu~undan sarayda ~ç hazinedeki biriktirilmi~~paraya müracaat
edilmi~ti.
I~ te bu yüzden Iran ve Nemçe muharebeleri için onalt~nc~~
as~r sonu ve onyedinci as~r ba~lar~ nda muhtelif tarihlerde ~ç hazineden istikraz edildi~ine dair olan k~sma geçmeden evvel Celan e~45

~n'am defteri (Dördüncü Mehmed zaman~) ayn~~No. 9588.
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k~yasm~ n tehlikesi hakk~ nda vezir-i âzam~n padi~ah'a arizas~n~~gösterelim:
Devletin memleket içinde belini büken Celâli ~ekaveti yüzünden
tahsilât yap~ lamayarak büyük s~k~nt~~ vard~ . Tahsildarlar vas~ tasiyle
elde edilen para asayi~sizlik yüzünden Istanbul'a gelemeyüp baz~~
vilâyet merkezlerinde, kalelerde muhafaza alt~na al~nm~~t~ . Bu darl~ k
sebebiyle hükümet kapukulu ocaklar~n~n maa~lar~n~~ veremeyerek
tahsil edilmi~~olan para gelir gelmez ödenmek ~artiyle vezir-i âzam
ve ba~~defterdar'~n imzal~~senetleriyle ~ ç hazineden para istenmi~ti.
Hükümet ~ç hazineden ald~~~~borç paray~~tahsil paras~~gelince
ödemi~~ise de memleket durumu henüz düzelmedi~inden yine darl~~a
dü~mü~~ve bu defa yine ~ ç hazineden para istemek üzere vezir-i
âzam sureti a~a~~daki ariza ile pâdi~aha ba~vurmu~tu 46 .
Saadetlu Pâcli~ah~m,
Bu âne de~in dikkat ve ihtimam olunub i~bu mevacibe üç yüz yirmi üç
yük akçe tahsil edilüb Celâti havfinden gelüb yeti~me~e mecal olmayub her
biri bir kalede kaldu~~n tahsil memuru olan havaleleri gelüb haber vermi~lerdir. Sene-i sab~ kada Haleb hazinesinden mevacibe gelerek hazine .yeti~medi~inden ~ç hazineden karz verilüb hazine geldikde eda olunmu~~idi. Hâlâ bu
mevacibde cümle kul taifesi
<~yd-i ~erif mevacibi olmakla usret çekilüb
bi't-temam verilmek laz~m gelmekle ~ç hazineden bu miktar akçe berveçh-i karz
verilüb hazine geldikde gerü eda olunmak üzere ihsan ve inayet buyrulmak
bat~da emr ü ferman saadetla Pâdi~ah~m~nd~r.
Hâlâ M~s~ r hazinesi dahi Celâti haufinden gelmemi~tir. Mal~2m-~~hümayünlai~~ola.
~~ te bu yüzden Iran ve Nemçe muharebeleri için onalt~nc~~
as~ r sonu ve onyedinci as~r ba~lar~ nda muhtelif tarihlerde ~ç hazineden istikraz edildi~ine dair suretlerini a~a~~ya s~ralad~~~m borç
senetleri görülüyor.
Enderun hazinesi yani ~ç hazineden al~nan bu paralar vezir-i
âzam e~er yoksa vekili ve ba~ defterdar'~n imzalariyle al~n~ r, durum
düzelince D~~~hazinede fazla para varsa borç ödenirdi.
Osmanl~~devletinde onyedinci as~ r ortalar~na do~ru mali muvazene Dördüncü Murad (I623-1640) zaman~nda biraz düzelme~e
46 Topkap~~Saray~~Ar~ ivi 10758. vezir-i âzam~n bu arizas~~ tahminen Sultan
Üçüncü Mehmed zaman~nda 1595-1603 tarihleri içinde olmal~. Çünkü Celâlilerin en faal ve azd~~ devri o tarihlerde idi.
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ba~lam~~t~r. Çünkü Sultan Murad hükümdar oldu~u zaman
ocaklara cülüs bah~i~i vermek için saraydaki baz~~alt~n, gümü~~e~ya
darphaneye gönderilerek paraya çevrildikten sonra bah~i~~verilebilmi~~olup, bu durumu ö~renen Sultan Murad mümkün oldu~u
kadar tasarruf etmi~ti.
Dördüncü Mehmed cülüs etti~i zaman cülüs bah~i~i paras~~
yetmedi~i için Has oda hazinesindeki odadan al~ nan para ile ocakl~n~n
bah~i~i tamamlanm~~t~.
Vezir-i âzam T arhuncu Ahmed Pa ~ a devletin mali gelir ve
giderini mevcut defterler üzerinden tetkikat yaparak hastal~~~~bulup
icraata ba~lam~~~ise de, kazançlar~ na halel gelenlerin Pa~a aleyhinde
hareketi neticesinde hayat~n~~kaybetmi~ tir (1653). (Tarhunci lây~has~) diye me~hur olan bütçe Osmanl~~devletinin o zamanki gelir ve
giderini meydana koymas~~itibariyle pek mühimdir.
Ahmed Pa~ a merhum, dokuz ayl~k sadr-~~âzaml~~~~zaman~nda
bütçeyi tertip ile israfat~~önlemesi sayesinde k~sa müdette bo~alan
~ç hazineye alt~~bin nakit de koymu~ tur". Ahmed Pa~a'n~n katlinden sonra mali müvazene bozularak meydan yine vurgunculara
kald~, durum günden güne fenaya gidiyordu. 1656'da Köprülü
Mehmed Pa~a'n~n sadr-~~âzam olmas~, devlet i~lerini takip ile devlet
hazinesinden aç~ ktan para alanlar~n ellerini kesmesi, küstahlar~~katlettirmesi neticesinde mali hazine muvazeneli gitme~e ba~lad~. Bundan
sonra mali hazine muvazeneli gitti~i için bu tarihten itibaren hükümet ~ç hazineden istikraz etmemi~tir. Daha sonraki tarihlerde ~ç
hazineden para al~nd~~'ma dair bir belge görmedim; zaten onyedinci
as~r sonuyla onsekizinci as~r ba~~nda dört devletle (Nemçe, Lehistan,
Rusya, Venedik) onalt~~sene süren (1682-1699) büyük muharebe
ile Karlofça ve daha sonra 1718 Pasarofça ve an~~müteakip ~~739 Belgrad
ve 1774 Kaynarca muahedeleri ile nihayet bulan harplerde büyük
masraflara dûçar olan devlet, mevcudunu sarfden ba~ka paras~zl~k
yüzünden Sarayda mevcut alt~ n ve gümü~~evaniyi ya Darphaneye
yollayup para kestirmi~~veya baz~~ e~yay~~da satt~rm~~t~r. ~~te bu
sebeple ~ç hazineden D~~~hazineye takriben 1682 tarihinden itibaren
yard~m yolu kapanm~~t~r ".
Teklif Kavaidi (Abdurrahman Vefik) c i, s. 223.
Patrona Halil isyan~~ve Birinci Mahmud'un hükümdar olmas~~ s~rasu~da
ocakhya cülüs bah~i~i verilirken Maliye hazinesinden para ç~kmakla beraber
yetmemesi üzerine maktul Vezir-i âzam Nev~ehirli ~ brahim Pa ~a ile Kethüda
Mehmed ve Kaymak Mustafa Pa~a muhallefatlar~ndan toplanan 29530 kesenin
ilâvesiyle tamamlanm~~t~r. (Mur'i-t-tevarih 1143 vekayii).
47

48
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D~~~yani, Maliye hazinesinin ihtiyac~~nedeniyle Enderun hazinesinden (~ ç hazineden) yard~ m istenece~i zaman vezir-i âzam
sarfedece~i yeri göstermek suretiyle lüzumu kadar para isterdi. Bu
istek Padi~ ah'a arzolunarak matlubu olan nakdi yard~m yap~l~rd~.
Buna dair vezir-i azam veya vekili ile ba~~defterdarm senetleriyle
istenilen paray~~kendilerine ~ç hazineden ç~ karup ba~~hazinedarba~~ya imzal~~makbuz verirlerdi.
~ç hazineden n~uharebe levaz~mat~~için Rumeli kaleleri efrad~na verilen
maa~~49 .
Nakdiye fi ellibin
Kese
227

Hasene fi onbin
Kuru~~ ellibin
Kese
Kese
io
13
Zikrolunan akçe ve alt~n (hasene) ve kuru~~ikiyüz bin alt~n olup
hala Belgrad canibinde serdar olan Mehmed Pa ~ a hazretlerine
irsal olundu. Tahriren fi ii Ramazanü'l-mübarek sene I o I ~~(16o3
~ubat)
Bu senedin alt~nda vezir-âzam ile ba~~derfterdann imzalar~~vard~r.
Iran ve Nemçe muharebeleri sebebiyle ~ç hazineden D~~~hazineye Anadolu ve Rumeli sefer mühimmat~~için ~ o~~~senesi 23 Zilhicceden Zilhicce sonuna kadar (1603 Haziran) teslim edilen mühimmat için verilen senet 50.
Teslim be- hazine-i biran an h~ zâne-i enderunbe-ciheti miihimmüt-~~sefer-i
Rumeli ve Anadolu el-vülsi' fi 23 Zi'l-hicce ve fi selh-i (sonu) Zi'l-hicce sene
muz.
Hasene dörtyüz bin sikke
Defâ
fi 23 Zi'l-hicce
sene ~o~l
Hasene iki yüz bin
surre 20
Minha
Be-sefer-i Hümayün-~~
Rum ili hasene ilf yüz bin

Def'a el-vüki' fi selh-i
Zi'l-hicce sene '<n~~
hasene iki yüz bin
surre 20 51
Be-sefer-i Hümayün-~~
Anadolu hasene iki yüz bin

Topkap~~Saray~~Ar~ivi 3168 /1 raka~nlar siyakat.
50 Topkap~~Saray~~Ar~ivi 3168/2
51 Surre, akçe, para kesesi demektir.

49
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Saadetlû pâdi~ah-~~âlempenah hullidet hilâfetehu hazretlerinin
~ ç hazine-i âmirelerinden sefer-i hümayûn için tayin olunan be~yüz
bin alt~ndan yüzbin alt~n hâlâ Ta~ ra hazinei âmirelerine teslim
olunma~~n i~ bu temessük tahrir olundu. El-vâki'; fi 22 Muharrem
sene ~ o~ 8 (1609) 52.
Bu vesika Vezir-i âzam Ku yu cu Murad Pa ~ a'n~n Iran seferine hareketi esnas~ nda tertip edilerek kendisi bizzat sefere gidece~i
için Iç hazineden ald~~~~be~yüz bin alt~n~ n yüzbinini Maliye hazinesine b~ rakarak dörtyüz bin alt~ n~~beraberinde götürmü~tür.
D~~~maliye hazinesindeki darl~k sebebiyle kapukulu ocaklar~n~n
j (Recep, ~aban, Ramazan) mevacibi için Iç hazineden
Be~en
1020 H., 16~~~M. de yüzbin alt~n al~ narak mukabilinde Enderun'da
Hazinedarba~~ 'ya senet verilmi~ tir".
Saadetlti padi~ah-~~âlempenah hullidet hilâfetehu hazretlerinin iç hazingi âmirelerinden kul taU'esinin re~en bin yirmi mevacibleri için on
kese alt~ n ki her kesesi onar binden yüzbin sikke-i hasene olur, Ta~ra
hazingi âmirelerine teslim olundu~una Ba~~hazinedarba~~~Mehmed A~a
hazretleri temessük taleb etme~in tahrir olundu.
fe 21 Ramazan sene lozo.

Uç imzal~~senedde ortadaki imzan~n Ba~defterdar Etmekçi-zade
Ahmed Pa~a'n~n olmas~~muhtemeldir.
Macaristan'daki Budin. ve E~re (E~ri) ve Kanije ve Tame~var
ve tevabi'i kaleleri efrad~n~ n mevacibleri için Enderun hazinesinden
(~ç hazineden) k~rkbin filori gönderilmesi hakk~nda ~~o25 Rebiulevvel
(1612 May~s) tarihli iki imzal~~sened".
Saadetlû Padi~ah-~~âlempenah hullidet hilâfetehu hazretlerinin iç hazine-i âmirelerinden Engürüs serhaddinde vaki' Budin ve E~re ve Kanije
ve Tame~var ve tevabi'i kaleleri neferat~~mevacibleri için k~ rk bin sikke-i
filori ihrac olunub serhadd-i mansureye irsal olunma~~n Ba~~hazinedarba~~~Mehmed A~ a hazretleri temessük taleb etmek-in tahrir olundu
fi II Rebiulevvel sene 1024.
Topkap~~Saray~~ Ar~ ivi 3168 /4
Topkap~~Saray~~Ar~ivi 3168/16
54 Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 9894
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ca 1612 Temmuz Kapukulu ocaklar~n~n 1021 senesi Masar
(Muharrem, Safer, Rebiulevvel) mevaciplerinin (maa~lar~n~n) itas~~
hakk~nda Iç hazineden D~~~hazineye ikiyüzelli bin alt~n verilerek
buna mukabil bir imzal~~ ~u senet al~nm~~ t~r 55.
1021

Saadetld pddi~ah-~~âlempenah hullidet hildfetehu hazretlerinin iç hazine-i
dmireler~ nden kul taifesinin masar sene bin yirmi bir mevacibleri için
yirmi be~~kese alt~ n ki onar binden ikiyüz elli bin alt~n Ta~ra hazine-i
dmirelerine teslim olundu~una Ba~~hazinedarba~~~ Mehmed A~ a
hazretleri temessük taleb etme~in tahrir olundu. El-vdki' fi yirmi bir
Cemaziyü'l-evvel sene 1021.
1026 H., 1617 M. senesinde kapukulu ocaklar~n~n Re~en (Receb,
~aban ve Ramazan) mevacibi Iç hazineden ödünç olarak beher
kesesi onar bin alt~ n olmak üzere k~ rk bin alt~n al~nup mukabilinde
Iç hazinedarba~~~ Osman A~a'ya iki imzal~~sened verilmi~tir".
Saadetld pddi~ah-~~dlempenah hullidet hildfetehu hazretlerinin iç hazine-i âmirelerinden ber-veçh-i karz re~en mevacibi için dört kese alt~ n ki
beher kesesi onar bin alt~ n hesab~~üzere k~rk bin sikke alt~n eder. Hdlâ
Kapucular kethüdas~~ Idris A~ a yediyle Ta~ra hazine-i âmirelerine teslim olundu~una iç hazinedarba~~~ Osman A~ a hazretleri temessük
taleb eyleme~in tahrir olundu. El-vaki' fi Yirmi ~ki Ramazanü'l-mübarek sene Bin Yirmi Alt~.
Sultan Birinci Ahmed vefat ederek yerine Fatih Sultan
Mehmed'in kar~ununa ayk~r~~olarak o~lu hükümdar yap~lmayup
karde~ i Sultan Mustafa hükümdar yap~lm~~t~~(1026 Zilhicce
1617 M.).
Yeni hükümdar~ n cülüs bah~i~i için ~ç hazineden her kesesi
onar bin alt~ n olmak üzere bir milyon alt~n D~~~hazineye verilerek
mukabilinde a~a~~ daki iki imzal~~ sened al~nm~~t~r 57.
Topkap~~ Saray~~Ar~ivi No. 11 24
Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 3168/10 mevacib için Iç hazineden verilen para
hükümetin ~öyle böyle tedarik etmi~~olup noksan kalan miktar~~ tamamlayan yard~md~r.
57 Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi 3 ~~68/~~~
55

56
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Saadetlü pâdi~ah hullidet hilâfetehu hazretleri cülüs-u hümayanlar~~
in' amlar~~için iç hazine-i âmirelerinden yüz kese alt~ n ki her kesesi onar bin
hesab~~üzere on kere yüz bin alt~ n eder. Hâlâ asitane-i saâdette Çavu~~ba~~~
olan Mehmed A~a yediyle Ta~ra hazine-i âmirelerine teslim olundu:Ondan hâlâ ~ç hazinedarba~~~Osman A~a temessük taleb eyleme~in
tahrir olundu. F~~ Dört tilhicce sene Bin Yirmi Alt~.
~ark (Iran) seferine memur olan askerlerin mevacib ve mühimmat~na sarfedilmek üzere ~ç hazineden ikiyüz k~rk yük akçcnin D~~~hazineye verilmesi hakk~nda 1027 Rebiulâh~r 1618 Nisan tarihli Iç
hazinedarba~~' ya verilen iki imzal~~sened 58 .
Saadetl~l pâdi~ah-~~âlempenah hullidet hilâfetehu hazretleri ~ç hazine-i
âmirelerinden ~ark seferine memur olan kullar mevacibleri ve mühimmat-~~
sâire için ikiyüz k~rk yük akçe verüp hâlâ Çavu~ba~~~Mehmed A~a
yediyle Ta~ra hazine-i âmirelerine teslim olundu~una ~ç hazinedarba~~~
Osman A~a hazretleri temessük taleb eyleme~in tahrir olundu. R
Yirmi Sekiz Rebiuldh~r sene Bin Yirmi Yedi.
D~~~hazinenin ihtiyac~na mebni Iç hazineden yard~m yap~lmas~~
hakk~nda ve bir def'a miri levaz~m~~için ii ve 12 Safer 1028 (1619 M.)
tarihleriyle verilen paran~n üç imzal~~olarak senetleri 59.
Saadetlü padi~ah-~~âlempenah hullidet hilâfetehu hazretlerinin ~ç hazine-i
âmirelerinden mühimmat-~~hazine için yirmi yük 6° akçe verüb halen
Sadr-~~âzam hazretlerinin Kapucuba~~s~~ Yusuf A~a yediyle Ta~ra hazine-i âmirelerine teslim olundu~una iç hazinedarba~~~ Osman A~a
hazretleri temessük taleb eyleme~in tahrir olundu. E On Bir Safer sene
Bin Yirmi Sekiz.
Ve bir def'a dahi mühimmat-~~mil-~~için on be~~yük akçe verüp veçh-i
me~ ruh üzere tahrir olundu. Fi on Safer sene Bin Yirmi Sekiz.
Tersane-i âmire ihtiyac~~için Iç hazineden D~~~hazineye yetmi~~
alt~~yük akçe verilerek üç imza ile al~ nan 1031 Rebiulâh~r (1622
~ubat) tarihli senet n.
Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi 3168/7
Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 3168/13
60 Osmanl~~maliyesinde yüzbin akçe bir yuktnr.
61 Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi 10129/7
58

59

I. H. UZUNÇAR~ILI

90

Saadetl~l padi~ah-~~âlempenah hullidet hilâfetehu hazretleri ~ç hazine-i
âmirelerinden tersane-i âmire miihimmat~~için yüz doksan üç kese ve her
kesesi elli~erbin akçe yetmi~alt~~yük ve ellibin akçe olur. Ta~ra hazine-i
âmirelerine teslim olundu~una iç hazinedarba~t hazretleri temessük taleb
eyleme~in tahrir olundu tahriren fi Gurre-i Rebiu lâh~rsene Bin Otuz Bir.
D~~~maliye hazinesinden sikke tashihi sebebiyle ~ç hazineye iki
def'ada yüzaltm~~~yük akçe gönderilerek imzal~~senet al~nm~~t~r. 2028
H., 1619 M. 62.
Veçh-i tahrir-i huruf oldur ki tashih-i sikke akçesinden bu âne kadar
hazine-i Enderun' a saadeth2 ve izzethi Hazinedarba~~~Osman A~a
hazretleri yediyle yüz otuz be~~yük akçe teslim olunmu~~idi. Hâlâ mübarek Zi'l-kadenin onikinci günü yirmibe~~yük akçe dahi teslim olma~~n
cem'an yüzaltm~~~yük akçe olur. ilâm olunmak için ~~bu tezkire verildi.
Tahriren el-vâki' fi't-tarihe'l-mezbur sene 1028.
Yine ayn~~suretle tashih-i sikke akçesinden olarak Enderun-~~
hümayûn ~ç hazinesine iki defada yüzseksen dokuz yük ve elli bin
akçe teslim olundu~una dair vezir-i .zam veya defterdar'~n kuyruklu
imzas~~vard~r. Evvelki vesikada da ayn~~imza vard~ r".

Dördüncü Sultan Mehmed'in 142 H., 1671 M. senesi
Ramazan ceb harçl~~~~olarak Divan-~~hümayis~ndan verilen ayl~~~ ".
Teslim
Hazret-i padi~ah-~~âlem-penah halled' Allahu hilâfetehu ve ebbede saltanatahu an h~zâne-i âmire beray-i harçl~k-1 cfyb-i ~erif vâcib-i ~ehr-i
Ramazân sene 1082 fi_yevmi zi'l-ka` de sene minhu hasene nakdiyye
iki yüz elli bin.
Senedin üst kenar~nda ayl~~~n al~nd~~~na dair Sultan Mehmed'in
tu~ral~~zat mührü vard~r.
Sultan Üçüncü Mustafa'n~n (1757-1774) maa~~n~n harem-i
hümay~S~ na teslim edilüp kendisinin ald~~ma dair tu~ral~~küçük zat
mührü.
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Harem-i hümayûna
teslim olunub ~erh
verildi
tu~rah mühür

g~~

Cedid zer-i mahbub
Aded %000
Kuru ~~
261250
Kese
522 —

Yaln~z be~yüz yirmi ikibuçuk kesedir.
Beher kesesi be~er bin adet zer-i mahbub olmak üzere on dokuz
kese doksan be~bin adet zer-i mahbub olmakla ikiyüz altm~~~bir bin
ikiyüz elli kuru~~eder ki yaln~z be~yüz yirmi iki buçuk kese olur 65 .
* *

D~~~hazine yani Maliye hazinesi taraf~ndan Iç hazineden ödünç
para almak, onyedinci asr~n ikinci yar~s~ndan itibaren mali darl~k
dolay~s~yle mümkün olamam~~~ve D~~~hazinede fazla gelir olmamas~~
yüzünden Iç hazineye bir~ey veremedi~i gibi oradan ald~~~~borcu
bile ödeyememi~tir.
Muharebelerin devam~~sebebiyle paras~zl~k yüzünden yeni saray~n Bodrum ve ifraz hazineleriyle Has oda hazinesindeki alt~n, gümü~, bak~r âvani ve mücevherat ve k~ymetli e~yaya el at~lm~~t~r. Bu
hususta Topkap~~saray~~ar~ivindeki Harc-~~hassa ve Hazine kethüdas~~
defterlerinde bu hazinelerdeki e~yalar~n nerelere verildi~ine dair
bilgi vard~r. E~yalar~n bir haylisi para kesilmesi için Darphaneye
gönderilmi~tir". Sultan Üçüncü Ahmed Enderundaki kütüphanesini yapt~rd~ktan sonra oraya koydu~u kitaplar~n isimlerini zikrederek Bodrum hazinesinden alm~~t~r".
* *

D~~~hazinenin Iç hazineden istikraz~~yaln~z Enderun hazinesinden borç almas~yle kalmaz. Muharebe zamanlar~nda eyaletlerden
ç~kar~lan kuvvetlere göre Iç hazineden verilen ödünç para ile de olurdu. Mesela Dördüncü Murad zaman~ndaki Iran seferinde Rumeliden
Anadolu taraf~na geçirilüp sevkedilecek Rumeli timarl~~kuvvetlerine
Ba~vekâlet Ar~ivi (Emini Tasnifi. Mustafâ-yi Sâlis) No. 2920 ~~
Topkap~~Saray~~Ar~ivi 20 numaral~~Hazine kethüdas~~defteri sene ~~15o
i1 1159.
87 Harc-~~hassa defteri numara 1113 varak 9 b ba~lar.
68
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~ç hazineden para verildi~i gibi 1 o96 Muharrem, 1684 Ocakda Anadolu eyaleti ile Sivas, Karaman (Konya), Adana, Haleb, Mara~~
eyaletlerine karzan be~yüz kese verilerek a~a~~da gösterildi~i ~ekilde
taksim edilmi~tir:
Anadolu eyaletinde Kütahya neferen 270, Eski~ehir 6o, Ayd~n
210, Saruhan 210 bu suretle tekmil sancaklardaki timarl~~sipahiden

nerelere ne kadar para verildi~i gösterilirdi.
Keza Sivas, neferen 260, Amasya 125, Bozok 120, Çorum 120,
Canik 120, Arabkir 8o, Divri~i 6o.
Karaman, Adana, Haleb, Mara~~eyalet ve sancaklar~~ da bu
tertip üzere yaz~lm~~~ve Hazine kethüdas~~bunu Dördüncü Sultan
Mehmed'e arzetmi~tir 68.
Arz-~~bende-i M-mikdar budur ki
Anadolu'da vâki' mirimiran ve mirliva kullar~na karz-~~ ~er'iden yüzbin
kuru~~ve zikrolunan sancaklarda miralay ve zuama ve erbab-~~timar ve defter
olundu~u üzere be~~bin nefer olub birbirlerinin kefaletleri ile beher nelere otuz
kuru~~bu cümle ikiyüz elli bin kuru~~be~yüz kese olmak üzere Enderun-i hümayün hazinesinden ihsan buyurulur ise ferman devletlü ve saadetlü sultan~m
hazretlerinindir.
Bunun üzerine Padi~ah
Hazine kethüdas~~karz olmak üzere be~yüz kese teslim edesin. Defterdar
Pa~a'ya 3 m sene 96.
hatt-~~hümayûnunu yazm~~t~r.
Bunun gibi Akdenize ç~kacak donanma için kürekçi ücretleri
masarifine sarfedilmek üzere karzan be~yüz kese hesabiyle otuz kese
verilmi~tir. (12 Receb sene 1098) 69 .
*

**

Sultan Birinci Mahmud (1730-1754) büyük tehlikeli durumlar ve s~k~nt~~içinde ~ran ve Nemçe seferlerini tamamlayarak
bo~alan hazineyi mümkün oldu~u kadar doldurma~a çal~~m~~~otuz
sene kadar harpsiz geçen zamanda bir nefes al~nm~~~ise de, pek muk68
69
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tesit bir hükümdar olan Üçüncü Mustafa'n~r~~(1757-1774) doldurdu~u hazine kendisinin açt~~~~muharebe ile eridi~i gibi o~lu
Selim ve k~z~~ ~ ah Sultan'~n do~umlarmda devlet erkan~~ taraf~ndan hediye edilüp usulen çocuklar~n valdelerine ait olan para ve
e~yay~~da sened vermek suretiyle alup sefer masarifi olarak sarfetmi~tir 7°.
~~1280 numaral~~vesikada Enderun hazinesinden orduya nakden
yard~m hakk~nda 1202 C. 13 tarihli ~u malûmat vard~r:
"Sefer-i hümayûn levaz~mat~na tahsisen ordu hazinesinde bulunmak içün Hazine-i hümayûndan ita olunacak paran~n Enderun
hazinesinder~~ ç~kar~l~p Bab-~~hümayû.n hazinesine teslimi ile hazine
kethüdas~n.a suret verilmesi, verilen para dört bin yüz kese idi (Top.
Ar~ivi ~~28o)
*

**

D'ohsson'un kayd~na göre Onsekizinci as~r sonlar~nda D~~~hazinenin ~ç hazineye k~rk iki milyon alt~ndan ziyade borcu varm~~.
Bundan ba~ka darü's-sade a~as~~nezaretindeki Haremeyn hazinesine de yine D~~~hazinenin birbuçuk milyon alt~n borcu oldu~unu
Türkiye iktisadi Tarihi adl~~eserinde Belin beyan etmektedir n.

7° Bais-i tahrir-i huruf oldur ki gayret-i din-ü devlet-i Aliyye ve s~yanet-i
saltanat-~~seniyyei Osmaniye için i~bu binyüz seksen yedi senesine dek gerek Harem-i hümayûn ve gerek Has oda ve Enderun hazinelerinde ve gerek Topkap~~ ve
Darphane-i âmirede mevcut ve iddihar eyledi~im akçeler bilcürnle masarif-i seferiye için sarf olunub gayri akçe kalmamakla bi'z-zarure o~lumun ve kerimelerimin
akçelerine muhtaç olup kerimem ~ah Sultan'~n velâdeti vakt~nda vezir ve ricâl-i
devletten gelen akçesinden ahzolunan mukataa faizinden kethüdas~~yedinde müctemi' olan faizlerinden i~bu bin yüz seksen yedi senesine gelince dört defada üçyüz
k~rk kese akçesini darbhane-i âmireye nakl ve masarif-i seferiyyeye sarf eyledin~.
N~sf~~yüz yetmi~~kese eder. Vacibü'l-eda deynimdir. in~âAllahü Tel bâde'lmusalâha vakf~m~n der kisesi fazlas~ndan tamamen eda ve teslim olundukda i~bu
temessük ~ak ve red oluna (Topkap~~Saray~~Ar~ivi No. roo Belleten say~~83, ~ehzade Selim'in do~um paras~ndan al~nan borç senedi ve yine Belleten say~~97 de
~ah Sultan'~n do~um paras~ndan al~nan borç senedi.
71 Türkiye iktisadi Tarihi Belin (Ziya Karamürsel tercümesi) sene 1936.

