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Öz: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)’nde EV.HMH.d.1153 numara ile kayıtlı bulunan icmal defterine 

dayanarak yapılan bu çalışmada, Hicri 1112 (M. 1700) yılı Mısır irsaliye hazinesinden yapılan harcamalar 

incelenerek bu harcamalardan sonra iç hazineye gelirlerin yarısının aktarılabildiği ortaya konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Mısır, Eyalet, İrsaliye Hazinesi, Bütçe 

Abstract: Relying on the EV.HMH.d.1153 numbered Ottoman revenue register, this article examines the 

1112 (AD 1700) dated Consignment Treasure of Egypt and argues that after all the expenditures, half of the 

revenue was transferred to the internal treasury.  
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Giriş  

Bu çalışmanın konusunu yukarıda künyesi verilen Hicri 1112 (M. 1700) tarihli Mısır 

irsaliye hazinesine ait icmal defterinin muhasebesi teşkil etmektedir. H. 1112 yılı harcamaların 

yer aldığı bu irsaliye hazinesi Hacı Kara Mehmed Paşa’nın Mısır beylerbeyliği dönemine 

(H.1111-1116 / M.1699-1704) aittir.
1
  

İrsaliye, Osmanlı Devleti’nde genel anlamda taşradan merkeze, dar anlamda ise 

salyaneli eyaletlerden ve özellikle Mısır’dan İstanbul’a gönderilen para erzak vb. şeyler için 

kullanılan tabirdir. Salyane sistemine göre eyalet her yıl bir beylerbeyinin uhdesine yıllık 

muayyen bir maaşla verilirdi. Sancak beyleri ve diğer idari görevliler timar ve zeamet tasarruf 

etmeyip idareleri altındaki bölgelerin vergi gelirlerinden maaşlarını alırlar, kalan meblağı 

eyalet hazinesine teslim ederlerdi.
2
 Bu çerçevede Mısır hazine bütçesi iradat (gelirler), 

masarifat (harcamalar) ve irsaliye hazinesi olmak üzere üç ana kısma ayrılmıştı.
3
 

Mısır gelirlerinin önemli bir kısmı eyalet merkezinde veya civarındaki masraflara 

tahsis edilirdi. Sıkıntısı çekilen erzak ve barut gibi maddelerle Akdeniz ve Kızıldeniz’de Mısır 

sahillerinin muhafazasında bulunan kadırgaların ihtiyaçlarının temini, Yemen ve Habeşistan’a 

gönderilen askerlerin masrafları, hac için İstanbul’dan Haremeyn’e giden görevlilerin 

masraflarının karşılanması, Haremeyn’deki tamirler, hac yolundaki su tesisleri ve kalelerin 

                                                           
1
 Hacı Kara Mehmed Paşa’nın Mısır beylerbeyiliği için bkz. Abdülkerim bin Abdurrahman, Tarih-i 

Mısır, Süleymaniye Ktb., Hekimoğlu Ali Paşa Kısmı, nr. 705, vr. 110b-114a; Ahmed Çelebi bin 

Abdülganî el-Hanefî el-Mısrî, Evzahu'l-İşârât fi-men Tevellâ Mısrü'l-Kahire mine'l-Vüzerâ ve'l-Başât, 

Takdim ve Tahkik: Abdurrahim Abdurrahman Abdurrahim, Kahire 1978, s.206-210. el-Emir Ahmed 

ed-Demurtaşî, Kitabü’d-Durretü’l-Musane fi Ahbari’l-Kinane, Tahkik: Abdurrahim Abdurrahman 

Abdurrahim, Kahire 1989, s.57-69. 
2
 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, “İrsaliye” DİA, C. 22, İstanbul 2000, s. 452. 

3
 Stanford Shaw, The Budget of Ottoman Egypt 1005-1006/ 1596-1597, The Hague, 1968, s. 4.  
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inşası ve tamiri, Mısır eyaletine beratla gönderilenlerin ulûfe ve ihtiyaçları, eyaletteki 

köprülerin bakımı ve tamiri ve tabi afetlerin tahribatını giderme masrafları mahallî hazineden 

karşılanırdı. Bu harcamalardan geriye kalan miktar yılsonunda İstanbul’a gönderilirdi.
4
  

Kaynaklarda Mısır eyaletinin gelir fazlasına Mısır hazinesi, Mısır irsaliyesi veya 

irsaliye hazinesi denilmiştir. Mısır eyaletinin ilk dönemlerinde devlet merkezine irsaliye 

hazinesi gönderilmemiş, sadece Mısır beylerbeyi tarafından kıymetli hediyeler gönderilmiştir. 

Mısır’da tahsil edilen gelirler daha ziyade Mısır ve Haremeyn’in ihtiyaçları için harcanmıştır.
5
  

Kanunî Sultan Süleyman zamanında Veziriazam İbrahim Paşa’nın
6
 Mısır’ı 

tanziminden sonra bakiyenin devlet merkezine gönderilmesi esası getirilmiş ve Süleyman Paşa 

(1525-1535)’nın Mısır beylerbeyiliğinin üçüncü senesinden itibaren irsaliye teamül hâline 

gelmiştir.
7
 Süleyman Paşa’nın on yıl devam eden ilk Mısır beylerbeyiliğinde eyalet gelirini 

artırarak gelirlerin 80.000 altını bulan büyük bir kısmını Mısır hazinesi yahut Mısır vergisi 

adıyla İstanbul’a göndermeğe muvaffak olmuştur. Bu tarihten itibaren de Mısır vergisi merkez 

bütçesinin mühim bir kısmını teşkil etmiştir.
8
 

İrsaliye hazinesi sultanın ceyb-i hümâyunu
9
 olduğundan bu hazineden yapılacak 

harcamalar ancak padişahın onayı ile mümkün olabilirdi. Harcamayı beylerbeyi yapabilirdi ve 

bütün harcamaları da hüccetle belgelendirilmesi gerekmekteydi. İrsaliye hazinesinden yapılan 

harcamalar ağırlıklı olarak merkezin yararına olan harcamalar, Mısır’da yapılan harcamalar ve 

Haremeyn’e yapılan harcamalar şeklinde gerçekleşmekteydi.
10

 Mısır irsaliye hazinesinden 

olmak üzere masraf gösterilen kalemlerin bir önceki yıllara denk olmasına dikkat edilmesi 

gerekirdi. Şayet merkeze gönderilecek hazine muayyen miktara ulaşmazsa vakıf gelirlerinden, 

tüccardan alınan borçlardan veya önceden hazineden harcanması kararlaştırılan harcamaların 

tehir edilmesi yoluyla tamamlanması cihetine gidilirdi.
11

 

Mısır irsaliyesi devlet hazinesi durumundaki dış hazineye gelir olarak girer, sonra iç 

hazineye aktarılıp muhasebede gider kısmına kaydedilirdi.
12

 Padişah sarayının özel hazinesi 

                                                           
4
 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, “ Mısır - Osmanlı Dönemi”, DİA, C. 29, Ankara 2004, s. 564.  

5
 Abdülkerim bin Abdurrahman, Tarih-i Mısır, vr. 4a.  

6
Veziriazam İbrahim Paşa’nın Mısır’daki faaliyetleri ve düzenlenen Mısır Kanunnamesi için bkz. 

Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, XVI. Asırda Mısır Eyâleti, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Yayınları, İstanbul 1990, s. 84-87. Feridun Emecen, “İbrahim Paşa, Makbul”, DİA, C.21, 

İstanbul 2000, s. 333-335. Mısır Kanunnamesi için bkz. Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve 

Hukukî Tahlilleri, Kanunî Devri Kanunnameleri, Cilt VI, Fey Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, s.63-188. 

Ayrıca bkz. Ahmed Fuad Mütevelli, Kanunname-i Mısr ellezi Asdarehu es-Sultan el-Kanunî li-Hükmi 

Mısr, Kahire 1986. 
7
 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, a.g.e, s.115. 

8
 Şerafettin Turan, “Süleyman Paşa”,  İ.A., C. XI, MEB, İstanbul 1993, s.194. 

9
 Ceyb-i hümâyun Osmanlılarda doğrudan padişahın şahsi kullanımına ayrılan para ve buradan yapılan 

harcamaları ifade eden bir tabir olup kaynaklarda “ceyb-i hümâyun akçesi, cep akçesi, ceyb-i hümâyun 

harçlığı, aylık-ı ceyb-i hümâyun” gibi değişik şekillerde geçmektedir  (Halil Sahillioğlu, “Ceyb-i 

Hümâyun”, DİA, C. 7, İstanbul 1993, s. 466). 
10

 Stanford Jay Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of Ottoman 

Egypt, 1517-1798, Princeton 1962, s.305-307. 
11

 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, a.g.e., s. 115-124. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği bu 

politikayı, hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarma ve ulaştığı düzeyin altına 

düşürmeme esasına dayanan fiskalizm ilkesi ile izah etmek mümkündür. Fiskalizm ilkesi için bkz. 

Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayını, İstanbul 2000, s. 50-51.  
12

 Sahillioğlu, a.g.m., s. 466. İç hazine için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlı Devleti Maliyesinin 

Kuruluşu ve Osmanlı Devleti İç Hazinesi”,  Belleten, C.XLII, Sayı: 165, Ankara 1978, s.79-80. 
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olan ve Enderun-ı hümayun veya ceyb-i hümayun hazinesi adlarıyla anılan ve uzun süre 

hemen sadece Mısır irsaliyesiyle dolan bu iç hazineden genellikle saray masrafları ile cülus 

bahşişleri ve Enderun maaşları için harcama yapılırdı. Bununla beraber ihtiyaç halinde devlet 

ve hükümet giderlerine de sarfedilebilirdi.
13

 İç hazine bir yönüyle padişahların özel gelir ve 

giderleriyle ilgiliydi. Diğer yönüyle de dış hazine için bir destek hazinesi, bazen de bir kredi 

kurumu vasıfları taşımıştır. Mısır irsaliyesi başta olmak üzere iç hazinenin başlıca gelir 

kaynakları arasında bazı has, mukataa ve vakıf gelirleri, darphane gelirleri, çeşitli hediye ve 

müsaderelerden elde edilen gelirler yer alırdı.
14

 

1. XVIII. Yüzyıl Öncesi Mısır İrsaliye Hazinesinin Genel Durumu  

Mısır irsaliyesinin altın olarak gönderilmesi esastı. Kahire’de darp edilen altın 

sikkelerin imparatorluğun diğer bölgelerine yayılmasında Mısır’dan İstanbul’a gönderilen bu 

Mısır irsaliye hazinesinin rolü vardı. XVI. yüzyılda Mısır’ın alınmasından sonra İstanbul’a 

gönderilen yıllık ödeme 400-500.000 altına ulaşmıştı. Bu miktar İstanbul’un talebi üzerine 

altın sikkeler hâlinde gönderilmekteydi. Ancak XVII. yüzyılda merkezî devletin Mısır’daki 

etkinliğinin azalması, değerli maden akışındaki eğilimlerin XVII. yüzyılda değişmesiyle ve 

diğer taraftan da altın bulmanın giderek zorlaşmasından sonra, yıllık ödemeler gümüş sikkeler 

hâlinde gönderilmeye başlanmıştır.
15

 

XVII. yüzyıl başlarından itibaren başgösteren mali buhran sebebiyle Mısır’dan irsaliye 

olarak gelen meblağa daha çok ihtiyaç hâsıl olmuştur. Zira genelde saray giderleri için iç 

hazineye kalan Mısır irsaliyesi, bu yüzyıldan itibaren asıl devlet hazinesinin yetişmediği 

zamanlarda ona destek olmaya başlamıştır. Mısır irsaliyesinin miktarı yıllık gelir ve giderlere 

göre değişiklik göstermekteydi.
16

  

İrsaliye miktarı ilk dönemlerden itibaren artarak XVII. yüzyıla gelindiğinde 1200 

Mısrî keseye
17

 ulaşmıştı. XVI. yüzyıl başlarında 400.000 altın veya 16 milyon para olan 

irsaliye hazinesi daha sonraları 500.000 altın (20 milyon para), Hüsrev Paşa zamanında 

700.000 altın oldu. Ancak bunu Kanunî Sultan Süleyman kabul etmemişti
18

. Bir bakıma 

irsaliyenin 500.000’den fazla olmaması karara bağlanmış gibi oldu. XVI. yüzyılda genel 

olarak 16 ile 20 milyon para arasında gerçekleşti. XVII. yüzyıla girildiğinde ise irsaliye 

                                                           
13

 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, a.g.m., s. 453. 
14

 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul 2005, s. 194-195.  
15

 Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 

1999, s.73.   
16

 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, a.g.m., s. 453.  
17

 Osmanlı maliyesinde üç türlü kese vardı. 1-Kese-i Rumî denilen ve miktarı 500 kuruş olan kese, 2-

Mevcudu 416 kuruş olan Divanî kese, 3-Yalnız Mısır’da kullanılıp mevcudu 600 kuruş olan Mısır 

kesesi (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.II, Millî Eğitim 

Basımevi, İstanbul 1993, s. 248). 
18

 Hüsrev Paşa, Şubat 1535 tarihinde vezaretle Mısır’a beylerbeyi olarak tayin edilmiş ve Aralık 1536 

tarihine kadar bu görevi sürdürmüştür. Beylerbeyliği döneminde selefi Süleyman Paşa’nın sekiz yük 

olan irsaliye hazinesini on veya on iki yüke çıkarmıştı. Ancak bu artışın halktan haksız yere toplanan 

vergilerle olabileceği endişesiyle başta padişah olmak üzere Osmanlı hükümetini kuşkulandırılmıştı 

(Abdülkadir Özcan, “Hüsrev Paşa, Deli (ö.951/1544)”, DİA, C. 19, İstanbul 1999, s. 40). Abdülkerim 

bin Abdurrahman, Hüsrev Paşa’nın döneminde Mısır’dan gönderilen irsaliye hazinesi ile ilgili olarak; 

“Âsitâne-i saâdet’e on bir yük altın irsâl eyledi vusûl buldukta Sultan Süleyman Han -aleyhi rahmeti 

ve’r-rıdvân- hazinesine komayub bu akçe zulüm tarikiyle alınmıştır deyu teftişten sonra yine mahsûl-ı 

mezbûru Müslümanların suları yollarına sarf olunsun deyu ferman olunub geri rucû’ ettirdi” şeklinde 

bilgi vermektedir (Abdülkerim bin Abdurrahman, Tarih-i Mısır, 8b).  
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hazinesi 24 milyon para idi. XVII. yüzyılda yaklaşık ilk otuz yıl boyunca artan harcamalar ve 

ihtiyaçlardan dolayı 30 milyona çıkarıldı. Hicri 1037’den 1041’e kadar geçen 4 yıllık süre 

içinde artan masraflarla bu miktarda merkezin aleyhine olmak üzere bir düşüş meydana geldi 

ve 20 milyon para gönderilebildi. XVII. yüzyılın son çeyreğinde Mısır’da idari ve mali 

yapılanmalar ile 1071 (1661) ve 1086 (1675) yıllarında birtakım reformlarla hazine 

düzeltilmeye çalışılmıştır.
19

 

Diğer taraftan irsaliyenin düzenli bir şekilde gönderilmesi Mısır’da artış gösteren 

harcamalardan, siyasi ve idari sıkıntılardan dolayı aksamış ve bazen de vaktinde 

gönderilememiştir. Çoğunlukla irsaliye bir defada gönderilemezdi.  Eyalet gelirlerinden olup, 

beylerbeyilerin zimmetinde kalan bakiyeler geç ve güç tahsil edilebiliyordu. Halef-selef 

arasındaki hesap karışması da olunca bir yılın gelirlerinin tamamının merkez hazinesine girişi 

birkaç yıla kadar dağılabilmekteydi.
20

  

İrsaliye hazinesi hesabından olmak üzere padişahın onayıyla yapılan harcamalar 

çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktar Enderun hazinesine teslim edilirdi. Mesela, Hicri 1059 

irsaliye hazinesinden 9.925.000 para harcanmış ve geriye merkeze gönderilmek üzere 

7.750.000 para kalmıştı. Aynı şekilde Hicri 1060 irsaliye hazinesinden de 10.250.000 para 

masraf yapılmış ve geriye 10.125.000 para kalmıştı. Yine Hicri 1072 irsaliyesinden 7.400.000 

harcanmış, 9.900.000 para kalmış ve yine Hicri 1086’da 11.211.993 harcanmış ve 15.060.003 

para hazineye kalmıştı.
21

 

2. Hicri 1112 Tarihli İrsaliye Hazinesinin Tahlili  

XVIII. yüzyıla girerken irsaliye hazinesinin 1268 Mısır kesesi ve 19.055 para olmak 

üzere karara bağlandığı görülmektedir. Daha önceki irsaliye hazinesinin 1200 Mısır kesesi 

olduğuna “irsaliye-i kadim” şeklinde işaret olunmaktadır. Buna ilave olunan 50 Mısır kesesi ile 

19.055 paranın karşısına yazılan açıklamada Kilâr-ı Âmire ve doğan tedariki için olduğu 

belirtilmiştir. Yine ilave edilen 18 kesenin karşısına barut bedeli için olduğu belirtilmiştir. 

Toplamda 68 Mısır kesesi ile 19.055 paranın ilave edildiği ortaya çıkmaktadır. 1 Mısır kesesi 

25.000 pare olarak hesaplanmaktadır. Neticede XVII. yüzyıl başlarında ve ortalarında 30 

milyon para dolaylarında olan irsaliyenin bu yüzyılın sonlarında ve XVIII. yüzyıl başlarında 

31.719.055 paraya ulaştığı görülmektedir.  

Bilindiği üzere muhasebe usulü bakımından Osmanlı bütçeleri, çıkarma işlemi esasına 

göre şekillendirilmişti. Bu çerçevede 1112 yılına ait gelir kalemleri yani “Asl-ı mal” olan 

kısım “Asl-ı irsaliye-i hazine” şeklinde 1268 Mısır kesesi ile 19.055 para olarak verilmiştir. 

Sabit olan bu irsaliyeden yapılan masraflar da “Minha” başlığıyla verilmiştir. Bu başlık altında 

yer alan çeşitli harcama kalemlerinin üzerinde harcamaların merkezin onayı dâhilinde yapılıp 

yapılmadığı ve daha önceki yıllarda yapılan uygulamalarla paralellik arz edip etmediğine dair 

izahatlar yer almıştır. Yapılan harcamanın miktarı da Mısır kesesi ve küsurat olarak 

belirtilmiştir. Yapılan harcamalar ve miktarları Tablo:1’de gösterilmiştir. “Yekün” başlığıyla 

da yapılan toplam harcama verilmiş ve ayrıca merkez tarafından mahsup edilmeyen ve tahsili 

istenen miktar gösterilmiştir. Son kısımda da irsaliye için kalan miktar “el-bâkî” başlığı altında 

kaydedilmiştir.  

Söz konusu defterde harcama kalemlerinin her birinin üzerinde ayrı ayrı açıklamalara 

yer verilerek, yapılan harcamaların hangi gerekçelere dayandırıldığı belirtilmiştir. Buna göre 

                                                           
19

 Shaw, a.g.e.,s. 284-286. 
20

 Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 1985, 

s. 61. 
21

 Shaw, a.g.e., s. 400. 
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Şam’a gönderilen surre daha önceleri Haremeyn evkafından gönderilirken Hicri 1079 

senesinden itibaren Mısır irsaliyesinden gönderilmesi ferman edildiğinden bahisle her yıl için 

mahsup edilegeldiği; Mekke’de görev yapan askerler için harcanan iaşe ve nakliye bedellerinin 

her sene mahsup edildiği; Kâbe’nin örtüsünün yenilenmesi için yapılan harcamaya müsaade 

olunduğu; Haremeyn’de yapılacak tamir için gerekli harcamaların ve gerekirse ilave masrafın 

irsaliyeden yapılmasına ruhsat verildiği; Acrud Kalesi ve havuzlarının tamirine yapılan 

masrafların hesaba dâhil edildiği; Şam hac emiri Vezir Hasan Paşa’ya gönderilmesi gereken 

zahire bedelleri ve nakliye ücretleri için yapılan masrafların belgelendirilmesi koşuluyla 

mahsup olunacağı; Mekke suyolları tamiri için Cidde sancağı mutasarrıfı olan Süleyman 

Paşa’ya borç olarak verilen meblağın Enderun hazinesine ödemek üzere kabul edildiği; Süveyş 

limanında bulunan ve Muradiye Vakfı’na
22

 ait ambarın tamiri için yapılan harcamaların 

mahsup edildiği belirtilmiştir.  

Buna karşılık Mekke şeriflerinden Şerif Yahya’ya inam olarak harcandığı belirtilen 

miktarla ilgili olarak ferman kaydının bulunmadığından bahisle yapılan masrafın tahsili 

gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca Kilâr-ı Âmire için gerekli zahire bedelleri ile şerbet, şeker, 

amber ve misk bedellerinin muayyen miktarın dışında kalanların hesaba dâhil edilmeyeceğine 

işaret edilmiştir.  

Tablo:1- Hicri 1112 Tarihinde İrsaliye Hazinesinden Yapılan Harcamalar ve 

Hazineye Kalan Miktar 

Harcama Kalemi 
Mısır 

kesesi 
Para 

Şam’a gönderilen surre 216 20.520 

Mekke’de görevli askerlerin zahire bedelleri ve nakliye ücretleri 22 16.521 

Mekke şerifi Şerif Yahya’ya inam 7 5000 

Kâbe’nin örtüsünün yenilenmesi 12 12.500 

Haremeyn’in tamirine memur olan İbrahim Ağa’ya gönderilen 13 5000 

Kilâr-ı Âmire’nin ocaklık olan irsaliye zahiresi bedeli ile 40 

kavanoz hummas şerbetinin şeker, anber ve misk bedeli 
79 19.104 

20 kavanoz hummas şerbetinin şeker, anber ve misk bedeli 1 10.564 

Hac güzergâhındaki Acrud Kalesi ve havuzlarının tamiri için 7  

                                                           
22

 Sultan III. Murad tarafından kurulan bu vakıf Mısır’da Kalubiyye, Ciza, Garbiyye, Dakhaliyye, 

Buhayra, Menufiyye ve Behnesaviyye’de olmak üzere 21 adet köyün gelirleri tahsis edilmişti. Muradiye 

vakfı Haremeyn’e zahirenin yanı sıra yağ, soğan, pirinç, mercimek vs. göndermekteydi. Vakfın nakdî 

yardımı ise 425.000 para kadardı. Vakfın Kızıldeniz’de gemileri de bulunmaktaydı. (Shaw, The 

Financial…, s.269; Hüsam Muhammed Abdulmutî, el-Alâkatü’l-Mısrıyye el-Hicazıyye fi Karni’s-Sâmin 

Aşer, Kahire 1999, s.279). 
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Şam Hac Emiri Vezir Hasan Paşa’ya gönderilen zahire bedeli ve 

nakliye ücreti 
41 6168 

Mekke suyollarının tamiri için 56  

Vefat eden Şerif Ahmed’in ailesi için nakit ve zahire bahası ve 

nakliye kirası 
6 8700 

Süveyş Limanı’nda Muradiye Vakfı anbarının tamiri için 8  

Yekün 472 4077 

Mahsub edilmeyip tahsili gereken miktar 10 924 

Kalan 796 14.978 

Şam Hac Emiri’ne verilen imdadiye 160 ---- 

Enderun hazinesi için kalan bakiye 636 14.978 

Yukarıda Tablo:1’de verilen rakamlar ve bunların harcama kalemlerine bakıldığında 

genel olarak şöyle bir dağılım görülmektedir. Toplam irsaliye hazinesinin para cinsinden 

olarak miktarı 31.719.055 paradır. İrsaliye hazinesinden olmak üzere yapılan harcamalar; 472 

Mısır kesesi ve 4077 para ile sonradan Şam Hac Emiri’ne gönderilen 160 Mısır kesesi olmak 

üzere nihai toplamda 15.804.077 pare olarak vuku bulmuştur. Söz konusu bu harcamalarla 

ilgili yapılan açıklama kısmında; Kilâr-ı Âmire ocaklığı masrafından olmak üzere 2 Mısır 

kesesi ile 20.924 paranın önceki yıllarda yapılan harcamalardan fazla olduğuna işaret 

edilmiştir. Yine Şerif Yahya’ya inam olarak harcandığı gösterilen 7 Mısır kesesi ile 5000 

paranın harcanabilmesi için gerekli kaydın bulunmadığından dolayı harcanan miktarın 

Enderun hazinesine tesliminin gerektiğinden bahisle bu iki harcama kaleminden toplam 10 

Mısır kesesi ve 924 paranın tahsilinin gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Cidde sancakbeyi 

Süleyman Paşa’ya 56 Mısır kesesinin borç olarak verildiği kaydedilmiştir. İrsaliye 

hazinesinden yapılan harcamaların ağırlıklı olarak Surre, Haremeyn, Hac gibi dinî nitelikli 

harcamalardan oluştuğu görülmektedir. Kilâr-ı Âmire için yapılan harcamalar da ikinci grubu 

teşkil etmektedir. Yapılan harcamaların miktarlarına göre sıralanmış hâli Grafik:1’de 

verilmiştir. Hazineye kalan miktar ile yapılan harcamaların yüzdelik olarak dağılımı ise 

Grafik:2’de gösterilmiştir. Bu grafikte yer alan veri sıralaması icmal defterindeki kayıt sırasına 

göre oluşturulmuştur. 

 

 

 

Grafik:1- İrsaliyeden Yapılan Harcamalar 
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Grafik:2- H. 1112 Mısır İrsaliye Hazinesinden Yapılan Harcamalar ile İç Hazine’ye 

Kalan Miktarın Yüzdelik Dağılımı 
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Sonuç  

Hicri 1112 tarihli Mısır irsaliye hazinesinin icmal defterine göre yıl içinde yapılan 

harcamalar sonrasında iç hazineye kalan miktarın %50 olduğu görülmektedir. Harcama 

kayıtlarının ilgili kısımlarında yapılan açıklamalarla sene içinde irsaliye hazinesinden yapılan 

harcamaların daha önceki yıllarda yapılan harcamalara denk olup olmadığı belirtilmektedir. 

İzinsiz yapılan harcamaların ise mahsup edilmemesi ve tahsili cihetine gidilmesi istenmektedir. 

XVII. yüzyılda 1200 Mısır kesesi olarak gönderilegelen hazinenin bu yüzyılın sonlarında ve 

XVIII. yüzyılın başlarından itibaren 1268 Mısır kesesi ile 19.055 para olarak gönderilmesi 

istenmiştir. Yapılan bu ilave “Asl-ı irsaliye-i hazine-i Mısır-Kahire vâcib-i sene 1112” başlığı 

altında belirtilmiştir. 1200 Mısır kesesinin “irsaliye-i kadim” olarak daha önceden belirlenen 

miktarı ifade ederken, sonradan ilave edilen 68 kese ise başta Kilâr-ı Âmire, doğan ve barut 

kalemlerinden oluşmaktadır. Söz konusu hazinenin toplam miktarı 31.719.055 paraya tekabül 

etmektedir. Grafik 2’de ayrıntıları verilen harcamaların miktarı 15.804.077 para olmuştur. Bu 

durumda iç hazineye kalan miktar 15.914.978 para olarak gerçekleşmiştir. Muhasebe defterine 

göre nakit olarak ön görülen miktarın ancak yarısının iç hazineye kaldığı görülmektedir. Savaş 

zamanlarında gittikçe artan mali bunalım ve bu bağlamda dış hazinenin iç hazineye olan 

ihtiyacının arttığı dönemlerde, irsaliyeden öngörülen nakdî gelirlerin ancak yarısının 

kullanılabilir olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 1 yıllık irsaliyenin harcama kalemleri ve 

miktarları üzerinde durulmuş, hazineye kalan nakit miktarı ve bunun yapılan harcamalara oranı 

tespit edilmiştir. Şüphesiz bu çerçevede yapılacak yeni çalışmalarla, Mısır irsaliye hazinesinin 

daha sonraki dönemlerde gösterdiği tablo, harcama kalemlerinin neler olduğu ve bunların 

çeşitliliği, değişkenlik gösterip göstermediği, artan ve azalan gelir ve giderlerin tespiti, Mısır 

irsaliyesinin nakit bağlamında iç hazineye ve dolaylı olarakta dış hazineye katkısı ortaya 

konulabilecektir. 
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UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, “Osmanlı Devleti Maliyesinin Kuruluşu ve Osmanlı 

Devleti İç Hazinesi”, Belleten, C.XLII, Sayı: 165, Ankara 1978, s.67-93. 

EK: 

(BOA) EV.HMH.d.1153 

Arz mucebince iktiza eden evâmir-i şerifim tahrir oluna.  

Arz-ı bende-i bî-mikdar budur ki; 

Bin yüz on iki senesine mahsûb olmak üzere hâlâ Mısır-Kahire’den gelen İrsaliye 

hazinesinin hesabı görülmeğin defterdar efendi kullarının arzı mucebince iktiza eden evâmir-i 

şerifeleri tahrir olunmak bâbında fermân şevketlü inâyetlü kerâmetlü mehabbetlü 

padişahımındır.  

Hâliya Mısır-Kahire tarafından gelen yüz on iki irsaliye hazinesi defterinin icmâlidir.  

Sadır olan hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrun mucebince Baş Muhasebe’ye kayd ve 

iktiza eden ahkâmı divân tarafından yazılmıştır.  

 

Asl-ı irsaliye-i hazine-i Mısır-Kahire vâcib-i sene 1112. 

Kese-i Mısrî   Küsûr pâre 

1200   00000  İrsaliye-i kadim  

0050   19055  An mühimmât-ı Kilâr-ı Âmire maa baha-i  

     doğan  

0018   00000  An baha-i barut-ı siyah  

----------   -------------   

1268   19055  

Minhâ  

Hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrun ve evâmir-i âliyye mucebince olan mesârif  

*Şam-ı şerife irsaliye olan surredir ki Asitâne-i saadette Haremeyn-i muhteremeyn evkafı 

tarafından teslim olunur.  

(Meblâğ-ı mezbûr surre-i şerife için bu tarafda Haremeyn-i muhteremeyn evkafından 

tahmil ve irsal oluna gelmiş iken bin yetmiş dokuz senesinde evkafdan gönderilen surre 

rikâb-ı hümâyuna teslim olunmak üzere Mısır irsaliyesinden verilmek fermân olunmuşdur 

ve her sene mahsub olunur ve bu tarafda Haremeyn-i muhteremeyn evkafı akçesinden 

Enderun-i hümâyun hazinesine teslim oluna gelmişdir.)  

Sikke-i hasene 

Aded 

60228 

Be-hesâbı kese-i Mısrî   Küsûr pâre  

216    20520 

* Mekke-i Mükerreme muhafızları olan asâkir-i mansûrenin zahire baha ve navulları  
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(Mesârif-i kadimeden olmağla beher sene mahsub ola gelmeğin mahsub olunur.)  

Kese-i Mısrî   Küsûr pâre  

22    16521 

* Şürefa-i Mekke-i Mükerremeden Şerif Yahya’ya in’am olunmak üzere verilen  

(Bu hususa fermân-ı şerif verildiğinin kaydı bulunmayub ve makbuzuna dahi temessük 

olmamağla mahsub olunmayub tahsil iktiza eder.)  

Kese-i Mısrî   Küsûr pâre 

7    5000 

* Kıblegâh-ı İslâm ve kıble-cây-ı hass ve âmm olan Beytullahü’l-haram şerrefeha’llâhu teâlâ 

ilâ yevm-i kıyamın kisve-i celîle-i dâhiliyesi tecdidi için olan mesarif  

(Sene-i mezbûre irsaliyesinden mahsub olmak üzere bu mikdar ile tecdidi ferman 

olunmağla mahsub olunur.) 

Kese-i Mısrî   Küsûr pâre 

12    12500 

* Haremeyn-i muhteremeyn tamiri için memur olan İbrahim Ağa’ya irsal olunan  

(Mukaddema hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrun ile sadır olan emr-i şerifde mukaddem 

verilen akçeden maada izdiyada masraf iktiza ederse Mısır valisi tarafına ilâm 

olundukda izdiyad iktiza eden akçe ne mikdar olursa yine irsaliye malına mahsub 

olmak üzere bila tereddüd irsal ve ittisali tasrih olunduğu mestur bulunmağın meblağ-ı 

mezbûr dahi İbrahim Ağa’ya irad kayd olunmak üzere makbuzu temessükü gelmek 

şartıyla mahsub olunur.)  

Kese-i Mısrî  Küsûr pare  

13   5000 

* Kilâr-ı Âmire’nin ocaklık olan irsaliye zahiresi bahası ve nefs-i nefis-i hümâyun için kırk 

kavanos hummas şerbetinin sükkar ve anber ve miski bahası  

(İrsaliye zahiresi bahası için yetmiş altı kese ile sekiz bin yedi yüz kırk dört pare 

mahsub olunur muayyen olan yirmi kavanosdan maada yirmi kavanosun masrafına 

lazım gelen bir kese için düşen mahlûlden yevmiye yetmiş iki buçuk pare hıfz hazine 

mande olunub izdiyad olan yirmi kavanosun defterde olana kıyasen bir kese mahsub 

olunduktan sonra iki kese ve on bin üç yüz altmış pare ziyadesi mahsub iktiza 

eylemez.)  

Kese-i Mısrî   Küsûr pâre 

79    19104 

* Nefs-i nefs-i hümâyun için yirmi kavanos hummas şerbetinin sükkar ve anber ve miski 

bahası   

(Yirmi kavanosun mesarifine irsaliye defterinde yirmi beş bin pare kayd olunmağla 

ziyadesi olan on bin beş yüz altmış dört pare mahsub iktiza eylemez) 

Kese-i Mısrî  Küsûr pâre 
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1   10564 

* Tarik-i hidâyet-i refik-i hacc-ı şerifde vâki’ Acrud Kalesi ve havuzlarının tamiri için emr-i 

şerif mucebince verilen 

(Verilen emr-i şerif-i âlî-şân mucebince mahsub iktiza eder) 

Kese  

7 

* Şam-ı şerif Emirü’l-haccı Vezir-i mükerrem Hasan Paşa’ya irsali fermân olunan zehayir 

bahası ve navl ve deve kirası için emr-i şerif mucebince verilen  

(Mahrûse-i Mısır’dan iki bin erdeb şair ve iki bin erdeb bakla ve beş yüz erdeb pirinç 

ve beş yüz kantar Mısrî peksimed ve beş yüz Mısrî kantar dakik ve iki yüz kantar 

revgan-ı sade narh-ı cari üzere mübayaa ve baha ve navlu İrsaliye hazinesine mahsub 

olmak üzere Cidde ve Yenbu’a sefineler ile irsal ve Vezir-i müşarünileyh tarafından 

taleb olundukda tamamen mevcud bulunmak üzere Cidde beyine teslim ve temessük 

olunub baha ve navl-ı sefinesi ne mikdar olur ise hüccet ettirüb irsal eylemek üzere 

hatt-ı hümâyun-ı şevket-makrun ile fermân-ı âlî sadır olmağın mahallinde teslimine 

temessük ve müfredat üzere es’ar defteri ve hücceti gelmek üzere mahsub olunur.) 

Kese-i Mısrî   Küsûr pâre 

41    6168 

* Mekke-i Mükerreme suyollarının tamiri için Cidde Sancağı mutasarrıfı Süleyman Paşa’ya 

karz verilen  

(Meblağ-ı mezbûr Süleyman Paşa’ya Cidde’den irsal eylemek üzere karz verilmekle 

İnşaallahu teâlâ geldikde Enderûn-i hümâyun hazinesine teslimi fermân olunmağın 

mahsub olunur.) 

 Kese-i Rumî 70  

 Bi-hesab kese-i Mısrî 56 

* Merhum Şerif Ahmed’in iyâli için emr-i şerif mucebince verilen nakd ve zehayir bahası ve 

navl sefinesi  

Kese-i Mısrî  Küsûr Pâre 

3   5000  nakid 

3   3700 zahire baha ve ücret-i şütürân  

----------   ----------  

6   8700  

* Bender-i Süveys’de Muradiye Vakfı anbarı tamiri için emr-i şerif mucebince verilen  

(Verilen emr-i şerif mucebince mahsub olunur.) 

Kese-i Mısrî    

8    

Yekûn  

Defterleri mucebince masrafları  
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Kese-i Mısrî Küsûr Pâre 

472   4077 

Her bir maddesine şerh ile işaret olunduğu üzere mahsub iktiza etmeyüb tahsili iktiza 

eden  

Kese-i Mısrî Küsûr Pâre 

10   924 

el-Bâki berâ-yı İrsaliye  

Kese  Küsûr Pâre 

796  14978 

160  00000  Teslim be-Emirü’l-hacc-ı Şam-ı şerif.  

---------- ----------   

636  14978  

Arz-ı bende-i bî mikdar budur ki;  

Mısır-Kahire’den yüz on iki İrsaliye hazinesi ile gelen defter-i icmâl mucebince fi’l-asl 

irsaliye hazinesi bin iki yüz altmış sekiz kese-i Mısrî ile on dokuz bin elli beş pare olub hatt-ı 

hümâyun-ı şevket-makrun ve evâmir-i âliyye mucebince madde be madde işaret olunan dört 

yüz yetmiş iki kese-i Mısrî ile dört bin yetmiş yedi pare mesarifi aşağı varıldıkda Enderûn-i 

hümâyun hazinesine irsâli lazım gelen akçe yedi yüz doksan altı kese-i Mısrî ile on dört bin 

dokuz yüz yetmiş sekiz pare eder. Mesârif-i merkum Baş Muhasebe defterleri ile tatbik 

olundukda Kilâr-ı Âmire ocaklığı masrafından işaret olunduğu üzere iki kese-i Mısrî ile yirmi 

bin dokuz yüz yirmi dört pare sene-i sabıkadan ziyâde ve Şerif Yahya’ya in’am olunmak üzere 

tahrir olunan yedi kese-i Mısrî ile beş bin parenin makbuzu temessükü ve kaydı bulunmamağla 

mahsub olunmayub tahsil ve Enderûn-i hümâyun hazinesine teslim iktiza eder. Bu surette bu 

sene-i mübârekede irsaliye hazinesi bâlâda gösterilen mesârife dâhil olub bu tarafda 

Haremeyn-i muhteremeyn evkafı akçesinden Enderûn-ı hümâyun hazinesine teslim oluna 

gelen iki yüz on altı kese-i Mısrî ile iki bin beş yüz yirmi pare ve Cidde mutasarrıfı Süleyman 

Paşa’ya suyolları tamiri için karz verilmekle İnşaallahu Teâlâ tahsil ve Enderûn-i hümâyun 

hazinesine teslim olunacak elli altı kese-i Mısrî ile cem’an bin altmış dokuz kese-i Mısrî ile on 

bin dört yüz doksan sekiz pare olur. Lakin bu sene-i mübârekede tarik-i hacc-ı Şamî’nin tekmil 

mesârifi için Mısır valisi tarafından fermân olunan iki yüz kese-i Rumî imdadiye ki yüz altmış 

Mısrî kese eder. Hüccâcın hareketi vaktine dek erişmemek ihtimali ile irsaliye hazinesi Şam-ı 

şerife dâhil oldukda ihraç ve kendüye teslim olunmak üzere emir-i hacc-ı Şam Vezir-i 

mükerrem Aslan Paşa hazretleri def’atıyla i’lâm ve takaza etmekle hatt-ı hümâyun-ı şevket-

makrun mucebince sadır olan emr-i şerif fehvası üzere yüz altmış kese-i Mısrî irsaliye 

hazinesinden ihraç ve müşarünileyhe teslim olunub Mısır valisi tarafından dahi hasbe’l-emri’l-

âlî edâ ve teslim olunmağın irsaliye hazinesinden ihtiyaten teslim olunan yüz altmış kese-i 

Mısrî vezir-i müşarunileyhden ve sene-i sabık masrafından ziyade gösterilen iki kese-i Mısrî 

ile yirmi bin dokuz yüz yirmi dört pare ve temessük ve kaydı bulunmayan yedi kese-i Mısrî ile 

beş bin pare Mısır valisinden ve karz verilen elli altı kese Cidde mutasarrıfı Süleyman 

Paşa’dan tahsil ve Enderûn-ı hümâyun hazinesine bir saat mukaddem teslimi ve sair tahrir 

olunan mevad için iktiza eden evâmir-i âliyye tahriri bâbında emr ve fermân devletlu saâdetlu 

Sultanım hazretlerinindir.  


