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ME˘MED PASA
Defterd r, arª, Baqqalz de

(d. 1129; ö. 1717)

HAYATI

Istanbul’da doÿmus olan M.P. kaynaklarda el-˘ cc (˘ cı), Baqqalz de, arª la-
kaplarªyla anªlªrsa da, daha ziyade yedi defa getirildiÿi göreve nisbetle defterd r veya
defterı sªfatªyla tanªnmªstªr. ºlk eÿitiminden sonra kµçµk yasta defterdarlªk mµesse-
sesinin ruznamçe kalemine giren M.P. burada Defterd r Qªlªç (Qªncª) fiAlı Pasa’nªn
(ö. 1103/ 1691-92) maiyetinde malî usulleri öÿrendikten sonra uzun sµre defterdar
mektupçuluÿu vazifesinde bulundu.1 R mı Me˛med Pasa’nªn (ö. 1119/1707?) sadra-
zam olmasªndan (18 Zilhicce 1114/5 Mayªs 1703) sonra tayin edildiÿi defterdarlªk
görevi Edirne vakasªna kadar sµrdµ (Rebiµlevvel 1115/Aÿustos 1703). II. Muß†af ’yª
(1106-15/1695-1703) tahttan indirerek yerine III. A˛med’i (1115-43/1703-30) tahta
çªkaran yeniçeriler defterdarlªÿa Mu˛sinz de fiAbdull h Efendi’yi (ö. 1161/1748)
getirtmis, isyan sªrasªnda Edirne’de bulunan M.P. da diÿer devlet ricali gibi
saklanmak zorunda kalmªstª. Mu˛sinz de’nin yeni padisahªn cµlusu mµnasebetiyle
askere verilmesi gereken bahsisi tedarik edememesi µzerine tekrar defterdarlªÿa tayin
ettirilen M.P. kªsa sµrede cµlus bahsisi ve gecikmis ulufeler meselesini hallettiyse de2

çok geçmeden bu görevinden alªnarak ruznamçe-i evvel memuriyetine verildi.3

Birkaç ay sonra (23 Sevval 1115/29 Subat 1704) µçµncµ defa basdefterdarlªÿa ge-
tirilen, daha sonra da kªsa sµrelerle (Safer 1117/Haziran 1705 ve Zilkade 1119/Subat
1708) defterdarlªk yapan M.P. bir sµre Istanbul’da Qumqapª’daki evine çekildiyse de
bu istirahati fazla uzun sµrmedi. 6 Receb 1121/11 Eylµl 1709 tarihinde vezaret ve
beylerbeyilik payesiyle M.P.’ya arpalªk olarak tevcih edilen Sel nik (Thessaloniki)
mutasarrªflªÿªna Qocaeli (Kocaeli) sancaÿª da eklenmisti. Rusya ile çªkmasª muhte-
mel savas mµnasebetiyle Istanbul’da yazªlan 200 sipah ve silahdar serdengeçtisini
Bender’de (Tighina) bulunan Özi (Ochakiv) valisi Yüsuf Pasa’ya (ö. 1123/1711) gö-
tµrmekle görevlendirilen4 M.P. Prut savasª esnasªnda iki buçuk sene kadar Bender’de
basarªlª hizmetlerde bulundu.5 Oradan döndµkten sonra 10 Zilhicce 1123/19 Ocak
1712 tarihinde pasalªk sªfatª kaldªrªlarak altªncª defa defterdarlªk makamªna getirilen
M.P. bu görevde bu defa altª ay kadar kaldªktan sonra Zilhicce 1124/Ocak 1713 tari-
hinde Tersane-i amire emini atandª.6 Aynª sene içinde Prut antlasmasªnªn tadilinde
Osmanlª-Rus sªnªrªnªn tespiti için gönderilen heyette görev alan M.P. 27 Receb 1126/
8 Aÿustos 1714 tarihinde yedinci defa defterdarlªÿa getirildiÿinde sadrazam Damad
fiAlı Pasa’nªn (ö. 1128/1716) etrafªndaki devlet adamlarªndan biri olmustu.7

Serdar-ª ekrem fiAlı Pasa’nªn 1127/1715’te gerçeklestirdiÿi Mora seferinde Egri-
boz’dan (Euboia) orduya zahire nakliyle görevlendirilen M.P. ertesi yªl yapªlan Avus-
turya seferine katªldª. Savas esnasªnda fiAlı Pasa’nªn sehid olmasª µzerine ordu Bel-

r d’a (Beograd) çekildiÿinde sadrazamlªk bekleyenler arasªnda M.P. da olmasªna
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raÿmen mµhµr Arnavud Qoca alıl Pasa’ya (ö. 1146/1733) verildiÿinde8 M.P. da ona
yardªm etmekle görevlendirilmis ve kendisine sadrazamlªk sözµ verilmisti. O sªrada
Prens Eugen kumandasªndaki Avusturya ordularª Temesvar’a (Timisiora) kadar gel-
misti. M.P.’nªn bu söze dayanarak ve çevresindeki dalkavuklarªn “mµhrµn geciktiÿi”
yolundaki telkinleriyle sabªrsªzlanarak sadaret mµhrµnµ açªktan istemesi ve III. A˛-
med hakkªnda ileri geri sözler söylemesi aleyhine oldu.9 Ordunun Edirne’ye gelme-
sine kadar oyalanan M.P. 1129/1717 yªlªnda Sel nik muhafªzlªÿªna tayin edildi. Ar-
dªndan gönderilen fermanla, birkaç ay içinde her tµrlµ masrafª kendisine ait olmak
µzere 3000 askeri teçhizatlandªrmasª ve Nis (Ni¸s) ovasªnda hazªr bulunmasª istenen
M.P.10 özellikle padisah hakkªnda sarf ettiÿi sözlerle Nevsehirli ºbr hım (ö. 1143/
1730) gibi rakiplerinin eline kozlar vermeye devam ediyordu. Buna Sel nik’te halka
zulmetme, Temesvar’ªn dµsman eline geçmesine sebep olma gibi suçlamalar da ekle-
nince Qavala (Kavala) kalesine hapsedildi. Istanbul’daki mal varlªÿªna da el konan ve
Rebiµlahir 1129/Mart 1717 tarihinde siyaseten katledildikten sonra Qavala’daki Ulu
caminin avlusuna gömµlen M.P.’nªn ölµmµne seker ƒ b ibaresiyle tarih dµsµrµlmµs-
tµr.11

ESERLERº

 Zµbde-i Veq yifi t
Eserin bazª yazmalarda ve kµtµphane kataloglarªnda Zµbdetµ’l-Veq yifi seklinde

kaydedilmis olan adªnªn sonradan dµzeltildiÿi ve orijinal adªnªn Zµbde-i Veq yifi t ol-
duÿu anlasªlmaktadªr. ˘anıfz de’nin (ö. 1217/1802) ve ona dayanarak Babinger’in
M.P. ile birkaç defa defterdarlªkta halef-selef olan Damad Me˛med Pasa’ya (ö. 1129/
1716) izafe etmesi fahis bir hatadªr.12 M.P.’nin telif sebebini ölµmµnden sonra iyi
namla anªlmak ve sevap kazanmak olduÿunu belirttiÿi13 eserinde yazªlªs tarihi hakkªn-
da net bir bilgi bulunmamakla birlikte, bazª karinelerden IV. Me˛med (1058-99/
1648-87) zamanªnda peyderpey yazªlmaya baslandªÿª ve muhtemelen 1126-28/ 1714-
16 yªllarª arasªnda son seklini aldªÿª kanaati hasªl olmaktadªr.

Eser içerik itibariyle µç kªsªmda incelenebilir. Önsöz niteliÿindeki kªsªmda dualar
edildikten sonra eserin telif sebebi µzerinde durulur. Kahire nµshasªnªn giris mahiye-
tindeki ikinci kªsmªnda Osmanlª devletinin kurulusundan IV. Me˛med’in cµlusuna
kadarki önemli hadiselerden kªsaca söz edilir. Bu kªsmªn diÿer nµshalarda bulun-
mayªsª mµellif tarafªndan daha sonra çªkartªlmªs olmasªyla açªklanabilir. 1058-66/
1648-56 yªllarª arasªnda meydana gelen olaylarª da kªsaca özetleyen mµellif, Köprµlµ
Me˛med Pasa (ö. 1072/1661) ile oÿlu F „zªl A˛med Pasa (ö. 1087/1676) dönemlerine
ait siyasi olaylarª kaydettikten sonra 1082/1671 yªlªndan itibaren hadiseleri yªl yªl
kronolojik olarak vermeye baslar ve her yªlªn sonunda o sene içinde ölen önemli sah-
siyetlerden bahseder.

Eserin içerdiÿi konu baslªklarª sunlardªr: Çesitli seferler ve bilhassa II. Viyana Se-
feri’nin tafsilinin ardªndan çesitli µlkelerle yapªlan barªs antlasmalarª; madde madde
Qarlofça antlasmasª ve sªnªr belirlenmesi; cµlus, arza girme, elçi kabul törenleri;
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sehzade doÿumlarª, sµnnet ve evlenme senlikleri, hilat giyme, bayramlasma ve
mevlid törenleri; mevacib ve zahire daÿªtªmª; çesitli atama, tayin, hapis, idam, vefat
ve mµsadereler; IV. Me˛med ve II. Muß†af ’nªn tahttan indirilmeleri ve bu esnada
meydana gelen karªsªklªklar; yazarªn bizzat sahit olduÿu Edirne vakasªnªn sebepleri,
safhalarª ve Seyhµlislam Fey„zull h Efendi (ö. 1155/1703) ile akrabalarªnªn akªbetleri;
eyaletlerde ortaya çªkan karªsªklªklar, firar olaylarª ve bunlarªn takibi; Yegen fiO ˇsm n
Pasa (ö. 1099/1688) gailesi ve “serçesme” namªnªn kaldªrªlmasª için saruca ve sek-
banlªÿªn tamamen ilgasª; Erdel (Transilvania) prensi Thököly Imre’nin (ö.
1116/1705) Osmanlª devletine ilticasª; zelzele, fªrtªna, yangªn, yaÿmur ve sel
felaketleri ile insa ve tamir faaliyetleri; tµtµn ve saraptan vergi alªnªp alªnmamasª
meseleleri; mali ve ekonomik kosullar; mukataa tevcihleri; fiyatlarª sabit tutmak
gayesiyle konmak istenen narhªn gerekliliÿi ve bozahanelerin yªktªrªlmasª gibi devrin
sosyal durumunu yansªtan hadiseler; reayanªn uzun sµren savaslar sonucunda perisan-
lªÿª ve Köprµlµz de Muß†af  Pasa’nªn (ö. 1102/1691) Rumeli’deki reaya yararªna
olumlu faaliyetleri; mµellifin bizzat tanªk olduÿu garip olaylar. Eser II. Muß†af ’nªn
1114/1703 yªlªnda vefatªyla son bulur.

M.P. yalnªz Kahire nµshasªnda bulunan giris niteliÿindeki kªsªm için kaynak olarak
sadece oca Safideddın Efendi (ö. 1008/1599) ile Qaraçelebız de fiAbdµlazız Efen-
di’yi (ö. 1068/1658) zikretse de bu kªsªm için adªnª vermeden Rama„z nz de Me˛med
Çelebı (ö. 979/1571) ve Peçuylu ºbr hım (ö. 1059/1649?) gibi tarihçilerin eserlerini
de kullanmªs olabileceÿi anlasªlmaktadªr. 1082/1671 sonrasªnª kapsayan asªl metin
için ise kaynak olarak Vecıhı ˘asan’ªn (ö. 1071/1661) Ta’rıƒ’ini, Qandiye Fet˛n -
mesi’ni, fiAbdı Pasa’nªn (ö. 1103/1692) Veq yifin me’sini, muhtemelen fiºs z de Ta’-
rıƒi’ni veya onun kaynaÿªnª kullanmªs, çaÿdasª olduÿu hadiseleri ise sahsen gördµk-
lerine ve duyduklarªna dayanarak kaleme almªstªr. Son yªllarda yapªlan bir arastªrma-
da Zµbde’nin 1126-28/ 1714-16 yªllarª arasªnda, fiUss qız de T ’rı˛i’nin ise 1124-
25/1712-13 yªllarª arasªnda yazªlmªs olmalarªna dayanªlarak M.P.’nªn sözkonusu
eserden bµyµk ölçµde yararlandªÿª öne sµrµlmµstµr.14 Halbuki Zµbde’yi nesreden
A. Özcan’a göre M.P.’nªn eserini mµsveddeler halinde çok önceden, hatta IV.
Me˛med devrinden itibaren yazmaya baslamªs, ancak eserin son seklini ölµmµne
yakªn bir zamanda vermistir. ºki eser arasªndaki ifade benzerliÿi iki mµellifin ortak
bir kaynaÿª kullanmªs olmasªndan kaynaklanmªs olabilir.

Mµellifinin talihsizliÿe uÿramasª, eserini bir devlet bµyµÿµne takdim etmemis ol-
masª, asªl önemlisi R sid’in eserinin daha erken bir tarihte basªlarak tedavµle çªkmasª
gibi sebeplerden dolayª Zµbde vakanµvis R sid dªsªndaki tarihçilerin dikkatini pek
çekmemistir. Zµbde’yi kaynak olarak kullanan ilk tarihçi olan ve 1127/1715 yªlªnda
vakanµvisliÿe getirilen R sid Me˛med olaylarª III. A˛med’in cµlusundan itibaren
yazmaya baslamªs, ancak daha sonra Nevsehirli ºbr hım Pasa’nªn emriyle Nafiım ’nªn
bªraktªÿª yerden, yani 1071/1660 yªlªndan itibaren, 1115/1703’e kadar olan vukuatª da
kaleme almªs ve bu kªsªm için önemli ölçµde Zµbde’den faydalanmªstªr. Kaynaklarªnª
belirtmekten kaçªnan R sid’in Zµbde’den yararlandªÿªna ilk isaret eden Hammer
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olmustur.15 Gerçekten de Ta’rıƒ-i R sid’in Edirne vakasª dªsªndaki olaylarª anlatªmª
Zµbde ile paralel olup, sadece bu vaka önemli ölçµde Sil ˛d r’ªn Nußretn me’sine
dayanªr.16 R sid’in Zµbde’den çoÿu zaman intihal derecesinde yararlanmªs olmasª ne-
deniyle iki eser birbiriyle karªstªrªlmªs olsa da, R sid vefat tarihlerinde, lakap, azil, ta-
yin, askeri, siyasi ve dahili olaylarla ilgili konularda yaptªÿª kªsaltmalarla, yanlªslar ve
eksiklerle kaynaÿªnªn muhtevasªnª vermekten uzak kalmªstªr. Ta’rıƒ-i R sid’de bulu-
nan ve yazarªnªn vakanµvis sªfatªyla görme sansªna sahip olduÿu bazª resmi kayªtlarªn
Zµbde’de bulunmayªsª doÿaldªr.

 Neß yi˛µ’l-vµzer  ve’l-µmer  veya Kit b-ª Gµldeste
Siyasetname niteliÿindeki bu eser basta veziriazam olmak µzere yµksek rµtbeli

devlet adamlarªna rehber olmak amacªyla yazªlmªstªr. Kitabªn dibacesinde mµellifin
adª zikredilmese de III. A˛med’in cµlusu sªrasªnda defterdar olduÿu yönµndeki ifade-
den eserin yazarªnªn M.P. olduÿu anlasªlªr. M.P. eserinin basªnda eski tarihçilerin iyi
adla anªlmalarªna vesile olan kitaplar kaleme aldªklarªnª, fakat bu eserlerin daÿªnªk ol-
malarª yµzµnden kendisinin bir kitap yazmaya basladªÿªnª ve yµksek mevkilerde bu-
lunanlarªn ilgisine mazhar olmasa bile eserini bitirdiÿini belirtir. Fikirlerini teyit için
kendisinden önce yazªlmªs eserlerden iktibaslar yapmªs olan M.P. orijinal görµsler de
ileri sµrmµstµr.17 Defterdar olarak Divan-ª hµmayunun bir µyesi olan M.P. Osmanlª
devlet teskilatªnªn isleyisi hakkªnda tecrµbesiyle uzun yªllar hizmet ettiÿi maliye
sektörµndeki eksiklikleri görebilmistir. 18. yµzyªl baslarªndaki görev yapmªs bulunan
devlet ricalinin dini ve ahlaki zaaflarªnª mµsahede eden M.P. eserinin hemen her ye-
rinde, iyi bir devlet adamªnªn dindar ve iyi ahlaklª olmasª gerektiÿini savunur ve sªk
sªk ayet ve hadislerden nakillerde bulunur. Fikirlerini vurgulamak için yer yer serpis-
tirdiÿi siir, atasözµ ve kelam-ª kibarlar eserde önemli yer tutar.

Dokuz bölµmden meydana gelen eserde sªrasªyla sadrazamlarªn ahlak ve davranªs-
larª; makam sahipleri hakkªnda bir bölµm; rµsvetin zararlarª; defterdar ile Divan-ª hµ-
mayun hizmetlileri; yeniçeri ocaÿª ve reaya; zulmµn zararlarª, dµsman ahvali, sªnªr
boylarª, ve seraskerlerin nitelikleri µzerinde durulur. Cimrilik ve cömertlik, hªrs ve ta-
ma, kibir ve haset, tevazu ve gurur, iyi ve kötµ huy, riya ve gªybet gibi konulara da
yer verilen eserin son bölµmµnde ise zeamet ve timar hususlarªna temas edilir. M.P.
kendi zamanª hakkªnda bilgi verirken yer yer kªyaslamalar yaptªÿª I. Sµleym n dö-
nemini (926-974/1520-1566) model olarak almªstªr. Yasadªÿª dönem hakkªnda bilgi
verirken devrinin mali-siyasi elestirisini de yapan M.P., devlet idaresindeki suistimal-
lerin nasªl yapªldªÿªnª ortaya koyarak dµzeltilmeleri için çesitli nasihat ve tavsiyelerde
bulunmaktadªr.

Metrukatª arasªnda çªkan ve Sehid fiAlı Pasa’ya izafe edilen Tafilım t-ª Sehid fiAlı
Pasa’nªn, Neß yi˛’in tam bir hulasasª olduÿu ve muhtemelen bu sadrazamªn yakªnla-
rªndan olmasª hasebiyle M.P.’nªn kaleminden çªktªÿª söylenebilir. Tafilım t’ªn içerdiÿi
konular sunlardªr: Devlet memurlarªnªn Allah’a itaat ederek icraatlarªnda seriata uy-
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malarª, doÿruluktan ayrªlmamalarª, fakir ve zengin herkesin isini esit olarak görme-
leri, cerime ve rµsvet sevdasªna dµsmemeleri, reayaya zulµmden ve israftan kaçªnma-
larª, narh hususuna dikkat edilmesi, her isin ehline verilmesi, asker maaslarªnªn vak-
tinde ödenmesine özen gösterilmesi, sªk sªk sikke ayarªnªn kontrolµ, ara sªra tebdil
gezmenin ve haftada bir gµn tatil yapmanªn faydalª olacaÿª, zeamet ve timar tevcih-
lerine dikkat edilmesi, dµsman ahvalinden vaktinde haberdar olmak için casus kullan-
manªn faydalarª ile devlet hizmetinde olanlarªn bu Tafilım tn me’ye uymalarªnªn ge-
rekliliÿi.18

BºBLºYOGRAFYA

 Zµbde-i Veq yifi t
Yazmalar:19 (1) Istanbul, Istanbul ˜niversitesi Kµtµphanesi, TY 5; 377 y., 31 satªr,

nestalik. (2) Istanbul, Istanbul ˜niversitesi Kµtµphanesi, TY 2389; 125 y., satªr muh-
telif, nesih; eksik ve insicamsªz bir yazmadªr. (3) Istanbul, Istanbul ˜niversitesi Kµ-
tµphanesi, TY 6048; 356 y., 29 satªr, nesih. (4) Istanbul, Murad Molla Kµtµphanesi
1447; 359 y., 31 satªr, talik; ölµmµnden sonra M.P’nªn çekmecesinden çªkmªstªr. (5)
Istanbul, Nuruosmaniye Kµtµphanesi 3122; 374 y., 31 satªr, nesih. (6) Istanbul,
Nuruosmaniye Kµtµphanesi 3305; 403 y., 31 satªr, nesih. (7) Istanbul, Sµleymaniye
Kµtµphanesi, Esad Efendi 2382; 442 y., 31 satªr, nesih; en iyi ve tam iki nµshadan
biri. (8) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Hamidiye 949; 524 y., 25 satªr, nesih;
A˛med S lim b. S li˛ tarafªndan 24 Cemaziyµlevvel 1144/24 Kasªm 1731’de istinsah
edilmistir. (9) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Reisµlkµttap 654; 368 y., 29 satªr,
nesih; ˘ fª÷ Sµleym n tarafªndan Zilhicce 1155/Subat 1743’te istinsah edilmistir.
(10) Istanbul, Topkapª Sarayª Mµzesi Kµtµphanesi, III. Ahmed 3084; 399 y., 31 satªr,
talik. (11) Istanbul, Topkapª Sarayª Mµzesi Kµtµphanesi, Revan 1226; 316 y., 29
satªr, talik. (12) Istanbul, Topkapª Sarayª Mµzesi Kµtµphanesi, Revan 1227; 294 y.,
31 satªr, talik; Muß†af  ªdqı tarafªndan 25 Cemaziyµlahir 1146/3 Aralªk 1733’te
istinsah edilmistir. (13) Kahire, Hidiviye Kµtµphanesi, 160/8956; 312 y., 31 satªr,
nesih. (14) Viyana, Milli Kµtµphane, H.O. 85; 444 y., 31 satªr, nesih (Gustav Flµgel,
Die Arabischen, Persischen und Tµrkischen Handschriften der Kaiserlich-König-
lichen Hofbibliothek zu Wien (Viyana, 1865), vol. 2, 277); Joseph von Hammer’in
koleksiyonundan intikal etmis olan bu nµsha en iyi ve tam iki nµshadan biridir.

Edisyonlar: (1) Abdµlkadir Özcan. Olaylarªn Özµ, 3 cilt (Istanbul, 1977-79); Viya-
na, Kahire, Topkapª Sarayª Kµtµphanesi Revan 1226 ve Sµleymaniye Kµtµphanesi
Esad Efendi 2382’deki numaralª nµshalara dayanªlarak nesredilen bu eser Zµbde-i Ve-
q yifi t’ªn 1095/1684 yªlªna kadar gelen kªsmªnª içerir. (2) Abdµlkadir Özcan. Defter-
dar Sarª Mehmed Pasa, Zµbde-i Vekayiât. Yayªnlanmamªs doktora tezi (Istanbul ˜ni-
versitesi, 1979). (3) Abdµlkadir Özcan. Zµbde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin (Ankara,
1995) [Tenkitli nesir].
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 Neß yi˛µ’l-vµzer  ve’l-µmer
Yazmalar: (1) Berlin, Prusya Sehir Kµtµphanesi 153; [TB]. (2) Budapeste, Macar

ºlimler Akademisi O.297; [TB]. (3) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Esad Efendi
1830; 61 y., 13 satªr, nesih. (4) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Esad Efendi
1854; 67 y., 15 satªr, nesih. (5) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Hacª Mahmud
Efendi 5859; 29 y., 21 satªr, rªka. (6) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Hafid
Efendi 239; 37 y., 21 satªr, nesih. (7) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Halet
Efendi 354; 42 y., 23 satªr, nesih. (8) Leningrad, Doÿu Dilleri Enstitµsµ 360; [TB].
(9) Paris, Bibliothèque Nationale, Suppl. Turc 1112; [TB].

Edisyonlar: (1) Walter Livingston Wright. Neß yi˛µ’l-vµzer  ve’l-µmer  (Kit b-ª
Gµldeste) (Princeton, 1935) [Arap harfli metin]. (2) Hµseyin Ragªp Uÿural. Devlet
Adamlarªna Öÿµtler (Ankara, 1969; Istanbul, 1987) [sadelestirme].

Çeviriler: (1) Walter Livingston Wright. Neß yi˛µ’l-vµzer  ve’l-µmer  (Kit b-ª
Gµldeste) (Princeton, 1935) [ºngilizceye].

Genel kaynakça: Topkapª Sarayª Mµzesi Arsivi, E.1802. Basbakanlªk Osmanlª
Arsivi [BOA], Ali Emiri, III. Ahmed, no. 2212. BOA, Mµhimme Defteri, no. 116, s.
258; no. 116, s. 258; no. 120, s. 53. ºbnµlemin, Tevcihat, no. 2241. A†  Beg. Ta’rıƒ
(Istanbul, 1291/1874), cilt 2, 99-100. A˛med-i ˇs li ˇs’in ˘att-ª Hµm yünlarª. Istanbul
˜niversitesi Kµtµphanesi, TY 6094, 36a-b. R sid Me˛med. Ta’rıƒ (Istanbul, 1153/
1740), c. 2, 73b, 166b vd., 178a. Sil ˛d r Fªndªqlªlª Me˛med Aÿa. Nußretn me. Ma-
nisa ºl Halk Kµtµphanesi, no. 5040, 350a, 358b. ºbrahim Hilmi Tanªsªk. ºstanbul Çes-
meleri (Istanbul, 1943), c. 1, 106. Joseph v. Hammer. Osmanlª Devleti Tarihi (fiA†
Beg tercµmesi) (Istanbul, 1947), c. 11, 300. Ayv nsar yı ˘µseyin. Vefey t-ª Sel †ın
ve Mes hır-i Ric l. Haz. Fahri Ç. Derin (Istanbul, 1978), 86. Abdµlkadir Özcan.
“Sehid Ali Pasa’ya ºzafe Edilen Talimatnâme’ye Dair.” Tarih Enstitµsµ Dergisi, 12
(1982), 191-202. Abdµlkadir Özcan. “Defterdar Sarª Mehmed Pasa.” Tµrkiye Diyanet
Vakfª ºslâm Ansiklopedisi, 9 (1994), 98-100. Anonim Osmanlª Tarihi. Haz. Abdµl-
kadir Özcan (Ankara, 2000), 250-251. Erhan Afyoncu. “Osmanlª Mµverrihlerine Dair
Tevcihat Kayªtlarª I.” Tµrk Tarih Kurumu Belgeler, XX/24 (1999), 87.

                                    

1 R sid Me˛med, Ta’rıƒ (Istanbul, 1153/1740), c. 2, 178a.
2 Anonim Osmanlª Tarihi, haz. Abdµlkadir Özcan (Ankara, 2000), 250-251; Walter Livingston Wright,
Neß yi˛µ’l-vµzer  ve’l-µmer  (Kit b-ª Gµldeste) (Princeton, 1935), 60.
3 Basbakanlªk Osmanlª Arsivi [BOA], Ali Emiri, III. Ahmed, no. 2212.
4 BOA, Mµhimme Defteri, no. 116, s. 258; R sid, Ta’rıƒ, 73b.
5 BOA, Mµhimme Defteri, no. 116, s. 258.
6 BOA, Mµhimme Defteri, no. 120, s. 53; ºbnµlemin, Tevcihat, no. 2241; Erhan Afyoncu, “Osmanlª
Mµverrihlerine Dair Tevcihat Kayªtlarª I,” Tµrk tarih Kurumu Belgeler, XX/24 (1999), 87.
7 fiA†  Beg, Ta’rıƒ (Istanbul, 1291/1874), c. 2, 99-100.
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8 Sil ˛d r Fªndªqlªlª Me˛med, Nußretn me, Manisa ºl Halk Kµtµphanesi, no. 5040, 358b.
9 R sid, Ta’rıƒ, c. 2, 166b vd.
10 A˛med-i ˇs liˇs’in ƒatt-ª hµm yünlarª, Istanbul ˜niversitesi Kµtµphanesi, TY 6094, 36a-b.
11 Topkapª Sarayª Mµzesi Arsivi, E.1802; Ayv nsar yı ˘µseyin, Vefey t-ª Sel †ın ve Mes hır-i Ric l,
haz. Fahri Ç. Derin (Istanbul, 1978), 86.
12 F. Babinger, Osmanlª Tarih Yazarlarª ve Eserleri, terc. Coskun ˜çok (Ankara, 1982), 271-272; Ab-
dµlkadir Özcan, Zµbde-i Vekayiât (Ankara, 1995), XXXIII vd.
13 Özcan, Zµbde-i Vekayiât, 2-3.
14 Ussâkîzâde Târihi, haz. Rasit Gµndoÿdu (Istanbul, 2005), LXXI vd.
15 Joseph v. Hammer, Osmanlª Devleti Tarihi (A†  Beg Tercµmesi) (Istanbul, 1947), c. 11, 300.
16 Orhan F. Köprµlµ, “Râsid Tarihi’nin Kaynaklarªndan Biri: Silâhdar’ªn Nusretnâmesi,” Tµrk Tarih
Kurumu Belleten, XI/43 (1947), 473-487.
17 M.P.’nin yararlandªÿª diÿer eserler için bk. Wright, Neß yi˛µ’l-vµzer  ve’l-µmer , 19-20.
18 Abdµlkadir Özcan, “Sehid Ali Pasa’ya ºzafe Edilen Talimatnâme’ye Dair,” Tarih Enstitµsµ Dergisi,
12 (1982), 191-202.
19 Özcan, Zµbde-i Vekayiât, XXXIX-XLIX.
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