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Osmanlı Devleti’nde mevâcib (ulûfe) ödemelerindeki gecikmeler gibi bir-

çok malî ve siyasî problemin altında sıvış yılı konusunda 33 yılda bir nükse-

den rahatsızlık gösterilmektedir.1 Bu ödemelerin Osmanlı tarihindeki bütün 

yeniçeri ayaklanmalarının ve isyanlarının yegâne sebebi olduğu tezi tartış-

malıdır. Bazı tarihçiler sıvış yılları ile malî krizler arasında paralellik kurul-

masını sebep-sonuç bağlamında görmenin doğru olmadığını, zira böyle bir 

değerlendirmede döneme ait politik, ekonomik ve sosyal nedenlerin göz ardı 

edildiğini ifade etmişlerdir.2 Sıvış yılları sorununun, yaşanan bazı olaylarda 

bazen birincil etkisi olduğu kabul edilmekle beraber, bu konuda genelleştir-

∗ Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
1 Halil Sahillioğlu, “Sıvış Yılı Buhranları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 

27/1-2 (1968), s. 89-100.
2 Tevfik Güran, “Sıvış Yılları Krizleri”, Türk Tarihçiliğinde Dört Sima içinde, haz. Erol Öz-

var (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş., 2006), s. 58. Bu yazıda Halil 
Sahillioğlu’nun adı geçen makalesi incelenerek bazı tespitlerde bulunulmuştur.

Atıf Mustafa Efendi and his Method of Solving the Sivish (Skip) Year Crisis in the 
Ottoman Fiscal System

Atıf Mustafa Efendi was one of the most important statesmen in the 18th-
century Ottoman Empire; his most important task in the Defterdarlık –among 
others– was to solve the problem of the sivish (skip) year crisis. This crisis was 
the result of the use of a dual calendar in the Ottoman fiscal system. In Ottoman 
fiscal history, over the centuries expenditures were made according to the lunar 
calendar, while the solar calendar was used for the collection of most taxes and 
other income; this situation was brought about by the agricultural character of 
production and trade, as well as the seasonal nature of mining. As a result, every 
year there was a difference of approximately eleven days between these two 
calendars; the income from thirty-two years based on a solar calendar was spent, 
but this corresponded to thirty-three lunar years; this missing year was known as 
the “sivish year”. Atıf Efendi came up with a spectacular solution to the problem, 
thus solving a situation that had plagued the Ottoman State for many years. The 
aim of this article is to shed light on the previously unknown work, known as 
telkhýs, which was written by Atıf Mustafa Efendi to solve this matter.
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me yapmanın doğru olmadığı kanaati daha çok hâkimdir. Zira Ay ve Güneş 

yılı farklılıklarındaki hazine kaybı daha çok mukataa gelirlerinde göze çarp-

maktadır. Mesela 1122 (1710-11) bütçesine göre, sadece toplam gelirlerin % 

26 ila 30’unu oluşturan martî mukataaların geliri ile alakalı kısım, bundan 

etkilenmiştir. Bütçe gelirlerinin bazen yarısından fazlasını muhtevi cizye ve 

avârız gelirleriyse hicrî aylara göre toplanmıştır.3

Osmanlı tarihinde sıvış yılları sorununun halliyle ilgili önemli belgeler-

den biri, XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin önemli maliyecilerinden Def-

terdar Âtıf Mustafa Efendi’nin mevâcib ödemelerinde şemsî takvime geçil-

mesini öneren telhisidir. Âtıf Efendi’nin Divan’ının değişik yazmalarının so-

nunda yer alan bu telhisin metnini Ahmed Cevdet Paşa, Târih-i Cevdet’te 

“Âtıf Efendi’nin Takriri” başlığıyla açtığı bir bölümde alıntılamıştır.4 Daha 

sonra Halil Sahillioğlu’nun “Sıvış Yılı Buhranları” başlıklı makalesinde bir 

arşiv belgesi olarak ekte gösterilmesine rağmen, bunun kime ait olduğu be-

lirtilmemiştir. Sahillioğlu, daha çok telhisin neticelerini ve ortaya çıkardı-

ğı durumu, öncesi ve sonrasıyla birlikte incelemiştir.5 Fakat bu telhisin ni-

çin yazıldığından bahseden dibâce kısmı henüz neşredilmediği gibi, özellik-

le Mehmet Zeki Pakalın’ın vefatından sonra yayımlanan maliye teşkilatı ile 

ilgili eserinde pek çok okuma hatası ve atlamalar görülmüştür.6 Bu çalışma-

da ise telhis metni, arşiv dışında bir başka yazılı kaynakla da Mustafa Âtıf 

Efendi’ye ait oluşu teyit edilerek yayımlanacak ve telhisin malî tarih açısın-

dan önemine işaret edilecektir.

Âtıf Efendi’nin Hayatı

Âtıf Efendi’nin doğum tarihi ile ilgili bir kayda rastlanmamaktadır. Eli-

mizde bilgi ve belge olarak sadece ortanca oğlunun 1147 (1734) yılında doğ-

duğu kaydı bulunmaktadır.7 Ayrıca Beyazıt Soğanağa Mahallesi’nde doğdu-

ğuna dair bir tescil kaynaklarda yer almaktadır.8

3 Ahmet Tabakoğlu, “Bir İktisatçı-Tarihçi Olarak Halil Sahillioğlu”, Türk Tarihçiliğinde Dört 
Sima içinde, haz. Erol Özvar (İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş., 2006), 
s. 69-70.

4 Ahmed Cevdet Paşa, Târih (İstanbul: Matbaa-i Osmaniyye, 1309), VI, 373-77.
5 Sahillioğlu, “Sıvış Yılı Buhranları”, s. 75-111.
6 Mehmet Zeki Pakalın, Maliye Teşkilatı Tarihi (Ankara: Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu 

Yayınları, 1977), II, 189-203.
7 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1311), I, 270.
8 Cevdet Dadaş, “XVIII. Asır Şairlerinden Âtıf Efendi: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Di-

vanının Tenkitli Metni” (yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
1991), s. 12.
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Âtıf Efendi, babasının zenginliğinin sağladığı imkânlar sayesinde kla-

sik eğitimini özel hocalardan tamamladı. İcazetlerini alıp tahsil hayatını bi-

tirdikten hemen sonra İzzet Ali Paşa’nın defterdarlığı sırasında Defterdarlık 

Dairesi’nde göreve başladı. Kısa zamanda kabiliyeti ve malî konulara yat-

kınlığıyla tanındı. Malî işlerinin yanı sıra, kaleme aldığı kasidelerini kendi-

si de bir şair olan Defterdar İzzet Ali Paşa’ya takdim etti. Şiirlerindeki üslûp 

kudreti takdir gördü. İzzet Ali Paşa’nın da himayesiyle kısa zamanda yükse-

lip defterdar mektupçusu ve hacegân oldu.9 1150 Rebîülâhirinde (Temmuz 

1737) ihanetle suçlanarak önce görevinden azledilen ve daha sonra da zo-

runlu ikamete tabi kılındığı Edirne’de idam olunan el-Hac Halil Efendi’nin 

yerine “şıkk-ı evvel defterdarı” oldu.

Âtıf Efendi, defterdarlık görevine getirildikten kısa bir süre sonra Osmanlı 

Devleti her yönden sıkıntılı bir döneme girdi. Daha defterdarlık görevinde ilk 

yılı dolmadan, Avusturya ile yapılan savaş ve idarî mekanizmadaki bozuk-

luklar yüzünden malî buhran had safhaya ulaştı. Sefer zamanlarında ordu-

nun malî harcamalarını yerinde denetlemek ve malî işlerini yürütmek üzere 

Âtıf Efendi Niş’e kadar gitti; fakat Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa tarafın dan 

kusurlu görülerek 1738’de görevin den alındı. Mehmet Zeki Pakalın, Maliye 

Teşkilatı Tarihi adlı eserinde Subhi Tarihi’ne dayalı olarak yaptığı değerlen-

dirmede Âtıf Efendi’nin defterdarlık görevine getirildiği dönemi anlatırken 

şu hususlara dikkat çeker:

“Memuriyeti İranîlerle sulh akdinden az zaman sonra ve Avustur yalılar’la harp 
ilânının arifesine rastlamak gibi müşkül bir zamana tesadüf etmişti. Bosna ateşler 
içinde olduğu gibi, düşman Niş’e kadar gel miş; tekmil Rumeli tehdit olunmaya 
başlanmıştı. Zaten boş olan devlet hazinesi, uzayan harpler yüzünden tamtakır 
bir hâle geldiğinden, işler pek ziyade müşkülat kesp etmişti. İşte bu şartlar altında 
defterdarlığı deruhte eden Âtıf Efendi, emsali misillû, ordunun malî ve idarî işlerini 
tedvir eylemek üzere İstanbul’dan hareket etti. Harbin kazanılması işe memur 
olanların vazifelerine dört elle sarılmalarına ve birbirleriyle gayet samimi bir suret-
te iş birliği etmelerine mütevakkıf iken, Sadrazam ve Serdârıekrem Yeğen Mehmed 
Paşa [tarafından] orduya zahire tedarikinde ihmali taksiriyle Niş’de defterdarlık-
tan azledildi (Rebîülevvel 1151/Haziran 1738). Hatta onunla da iktifa etmeyerek 
Şehirköy’üne nefiy ve emval ve eşyasını da müsadere ettirdi. Bereket versin ki im-
dadına padişahın merhameti yetişti de cezası o sayede bir parça hafiflemiş oldu.”10

9 bk. Dadaş, “XVIII. Asır Şairlerinden Âtıf Efendi”, s. 12-32; Müstakimzâde Süleyman Sâded-
din, Tuhfe-i Hattâtîn, nşr. İbnülemin Mahmud Kemal (Ankara:Türk Tarih Encümeni, 1928), 
s. 543; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, III, 285; Şemseddin Sâmi, Kåmûsü’l-a‘lâm 
(İstanbul: Mihran Matbaası, 1311/1894), IV, 3047; Mehmed Tevfik Efendi, Mecmûatü’t-
terâcim (İstanbul Ünversitesi Ktp., Türkçe Yazmalar, nr. 192), vr. 93b; Bursalı Mehmed 
Tâhir, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1338,) II, 314; Sadettin Nüzhet 
Ergun, Türk Şairleri (İstanbul: Suhulet Kitabevi, 1945), I, 149.

10 Pakalın, Maliye Teşkilatı Tarihi, II, 189-190. Pakalın’ın ifadelerini, dönemin vakanüvisi 
Subhi’nin konuyu aktarışıyla karşılaştırmak için bk. Subhî Mehmed Efendi, Subhi Tarihi: 
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1739 yılında sadârete getirilen Serasker Mehmed Paşa tarafından Âtıf 

Efendi’ye defterdarlık görevi tekrar tevcih edildi. Bu iki görev değişikliğini 

değerlendiren bazı tarihçiler, Âtıf Efendi’nin önceki sadrazamın gadrine uğ-

rayıp başına o sıkıntılı hâllerin geldiğine hükmetmişlerdir. Zira bir yıl önce 

Avusturyalılar’a karşı olan sefer sırasında gösterdiği gevşeklikten dolayı gö-

revinden alınan defterdarın yeniden göreve getirilmesi bir yana, hemen or-

duyla birlikte sefere gönderilmesi onun ilk azlinde suçsuzluğuna delil sa-

yılmıştır. Vakanüvis Subhî’nin Âtıf Efendi’nin azlini anlatırken kullandığı 

“musâlaha” kelimesinden11 yola çıkarak azlinden sonra seleflerinden farklı 

olarak muamele gösterilmesinde azil sebebinin şahsî bir meseleden kaynak-

landığı düşünülebilir. Fakat tamamen masumiyetine kail olmak da mümkün 

değildir. Zira kendisinin defterdarlığı döneminde ortaya çıkan ulûfe bedel-

lerinin alınıp satılmasında mesuliyetini unutmamak gerekir. Bu hatalı ka-

rar sonucu yapılan ödemelerle devlete ve hazineye zarar vermiştir. Bununla 

birlikte alınan hatalı karardaki kusur sadece ona ait değildir. Aynı zamanda 

devrin sadrazamı başta olmak üzere, yetkili diğer zevatın da mesuliyetleri 

olduğu konusunda tarihçiler birleşmektedir.12

Savaşın tafsilatı ve yaşananlar ilgili kaynaklarda detaylıca veril-

miştir. Bu zorlu mücadelenin sonucu her bakımdan mühim ve anlamlı-

dır. Avusturyalılar’ın harp konusundaki yılgınlıkları uygun bir anlaşma 

karşılığın da sulh akdine zemin hazırladı. Fransa elçisinin tavassutuyla an-

laşma yapılarak Belgrad’ın teslimi sağlandı. Belgrad’a ilk dahil olanlar ara-

sında Defter dar Âtıf Efendi de vardı.13 Osmanlı Devleti hem Avusturyalılar’la 

hem de Ruslar’la barış anlaşması imzaladı. Bu arada herhangi bir sebep be-

lirtilmeksizin Âtıf Efendi görevden alındı.

“Defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel Âtıf Mustafa Efendi bilâ sebeb-i zâhir mâh-ı merkûmun 
on beşinci günü mesned-i defterdâriden matrûd u mazûl ve sâbıkan Şıkk-ı Evvel 
Defterdârı Yusuf Efendi müttekâ-piray-ı mesnedi mezbûr olup birkaç gün müru-
runda öteden beru arzû-mend oldukları Beyt-i Şerîfe dahi murahhas u mezûn 
olmağla mesrûr u mecbûr oldu.”14

İzinli olarak gittiği hac farizasından dönüşünü müteakip (Rebîülâhir 

1155/Haziran 1742) üçüncü defa, şıkk-ı evvel defterdarı oldu. Ancak aradan 

çok geçmeksizin tutulduğu hummadan öldü (22 Cemâziyelevvel 1155/25 

Sami ve Şakir Tarihleri ile Birlikte 1730-1744, haz. Mesut Aydıner (İstanbul: Kitabevi, 
2007), s. 451.

11 bk. Subhî, Tarih, s. 451.
12 Pakalın, Maliye Teşkilatı Tarihi, II, 190, 196.
13 Subhî, Tarih, s. 575.
14 Subhî, Tarih, s. 7, 20.
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Temmuz 1742). Karacaahmet’te Ömer Zühdi Efendi’nin kabri yanına defne-

dildi. Sicill-i Osmânî’de ise, “Haydarpaşa’da gömülüdür” kaydı vardır.15

Defterdarlığının yanı sıra şairliği ve hattatlığı da olan Âtıf Mustafa Efen-

di bir anlamda klasik dönemin seçkin aydınlarından sayılabilir. Bir divan-

da toplanan şiirlerinin değişik el yazma nüshaları mevcuttur.16 Ayrıca hat 

sanatında keskin divanî denilen bir hat tarzı geliştirmiş ve bu tarz numune 

olarak öğrencilere meşk edilmiştir. Günümüzde ise Âtıf Efendi, İstanbul’da 

Vefa semtinde kendi adını taşıyan Âtıf Efendi Kütüphanesi’nin bânisi olarak 

tanınmaktadır.

Sıvış Yılları Telhisi

Âtıf Mustafa Efendi’nin, hiç şüphesiz en önemli ve kalıcı çalışması, Os-

manlı maliyesinin yüzyıllardır belini büken ve “artık yıl” diye de tabir edilen 

sıvış yılları sorununa çözümü içeren telhisidir. Azlinden sonra yeniden göre-

ve getirildiği defterdarlık makamında kaleme aldığı bu telhis, esas itibariyle 

mevâcibât ödemeleriyle ilgili bir düzenlemeyi içermektedir. Telhiste asıl so-

runa başlamadan İslâm’ın ölçme ve hesaba verdiği öneme işaret eden Kur’an 

âyetleri serdedilmektedir. Buna ilâveten konu hakkında hadislerden çıkarı-

lan delil ve rivayetlerle şemsî ve kamerî yılların daha Hz. Peygamber zama-

nında nasıl hesaplandığı ve şemsî ve kamerî senelerin aralarındaki farkın o 

zamanlar bile dikkate alındığının altı çizilmektedir. Bu iki ayrı takvimin uy-

gulamasına kısaca değinildikten sonra, her ikisi arasındaki 11 günlük farkın 

birikiminden oluşan sürenin 33 senede bir defa bir yıla karşılık gelmesiyle bu 

yıllarda çift ödeme yapılmasının hazineye getirdiği yük konusuna geçilmek-

tedir. Buna göre neredeyse 300 yıl süregelen uygulama, sürekli yapılan fetih-

ler ve ele geçirilen topraklardan elde edilen gelirlerle karşılanmış, hiç olmazsa 

da iç hazineden takviye edilerek bu konuda ortaya çıkan sıkıntılar bertaraf 

edilmiştir. Dolayısıyla yükseliş dönemlerinde bu sebepten kaynaklanan so-

runların üstesinden gelinebilmiştir. Fakat daha sonraki dönemlerde bu me-

selede ortaya çıkan sıkıntı hazinece karşılanmadığından özellikle maaşların, 

ulûfelerin ve devletin masraflarını deruhte ettiği askerî personelin maaşları-

nın ödemesinde şemsî yıla geçilmesi bir zaruret hâlini almıştır. Âtıf Efendi, 

artık devletin başına gaile açabilecek çift maaş ödemeden kaynaklanan bazı 

isyanların önüne ancak böyle geçilmesinin mümkün olduğunu bir tespit ola-

rak ortaya koymuş ve bu sorunu çözmek için bundan sonra yapılacak olan 

15 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, III, 285; Subhî, Tarih, s. 756.
16 Ayrıntı için bk. Dadaş, “XVIII. Asır Şairlerinden Âtıf Efendi”, s. 22-30.
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uygulamaya işaret ederek yeni bir ödeme usulü geliştirmiştir. Bu usule göre 

maaş ve ücretlerin muharremden değil de 1152 (1740) yılı Mart ayından iti-

baren şemsî yıl hesabı esas alınarak ödenmeye başlanılmıştır.

Her ne kadar sıvış yılları sorunu, mevâcib (ulûfe) ödemelerindeki gecik-

meler gibi birçok malî ve siyasî problemin müsebbibi olarak gösterilse de ay 

ve güneş yılı farklılıkları esas itibariyle sadece mukataa gelirleri için sorun 

çıkarmıştır. Zira 33 yılda bir kaybolan bir yıllık gelir değil, 1122 (1710-11) 

bütçesine göre, sadece toplam gelirlerin % 26-30’unu oluşturan martî muka-

taaların geliri ile güneş yılına göre toplanan diğer gelirlerdir. Bütçe gelirleri-

nin bazen yarıdan fazlasını kapsayan cizye ve avârız gelirleri ise hicrî ayla-

ra göre toplanmaktaydı.17 Âtıf Efendi’nin telhisi sonrasındaki uygulama as-

lında Osmanlı’da uzunca bir zaman muhtemelen bilinçli bir şekilde sürdürü-

len ve devletin yükseliş zamanlarında fazlaca sorun teşkil etmeyen bu malî 

tatbikatın sonunu getirmiştir.

Âtıf Efendi’nin telhisini, Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme dö-

nemlerinde yaygın bir şekilde ortaya çıkan nasihatnâmeler, risâle ve lâyi-

halardan ayıran en belirgin husus, uygulanması olmuştur. Zira Âtıf Efendi, 

devletin maliyesini uzun zamandır uğraştıran bir meselenin halli için lâyiha 

hazırlamakla kalmayarak bunu tatbikatta uygulayıcı ve görev yaptığı o kısa 

süre içerisinde de olsa, takipçisi olmuştur. Bir anlamda diğerlerinden farkı, 

sorunu teşhisi ve çözüm sürecini başlatmak olduğu söylenebilir. Fakat tatbi-

kata geçirilmekle beraber, sıvış yıllarına getirilen bu hal çaresinin gecikme-

li olduğu da bir vakıadır. Malî meselelerde ihmal ve karşılaşılan bazı mese-

lelerde zamanında alınmayan tedbirler, devletin özellikle zayıf zamanların-

da büyük bir yıkıma neden olmuştur. O bakımdan Âtıf Mustafa Efendi’nin 

cesur bir takrir hazırlaması dikkat çekicidir. Bütün bu iyi niyetli ve gayret-

li çabalarının karşılığı olarak takdir edilecek yerde Defterdar Âtıf Mustafa 

Efendi’nin tekdir edilmesi ve görevinden azledilmesi, bozulma dönemlerinin 

bürokrasiye dönük tipik müdahale anlayışının Osmanlı’da artarak yerleşti-

ğinin bir göstergesidir.

Telhis Metni

Telhis metninin transkripsiyonunda şu nüshalar esas alınmıştır:

1. Edirne Selimiye Kitaplığı, nr. 2239.

2. Âtıf Efendi Kütüphanesi, Âtıf Efendi bölümü, nr. 2087.

17 Tabakoğlu, “Bir İktisatçı-Tarihçi Olarak Halil Sahillioğlu”, s. 69-70.
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Metin farklı çalışmalarla karşılaştırılmış; ancak nüsha ve metin farkla-

rı ayrı bir çalışma konusu olduğundan, bu tür ayrıntılara yer verilmemiştir. 

Ekte verilen orijinal metin ise Âtıf Efendi Kütüphanesi’ndeki nüshadan alın-

mıştır. Halil Sahillioğlu’nun okuduğu metni göremediğimiz için kendi metni-

mizle farklı olan hususların en önemlilerine kısaca işaret ettik.

Dîbâce-i Telhîs-i Müşârun-ileyh

(28b) Râtibe-hârân-ı hazâyin-i gaybiyye-i füyûzun ser-defter ve ercü-

mendi merhûm el-Hâc Âtıf Mustafa Efendi hâ’iz-i kasabü's-sebk, mizmâr-ı 

hüner ve râkiz-i râyet bâdî-i hüsn-i eser olup hemîşe nakdîne-i bizâ‘a-i 

ma‘ârifi hidemât-ı Devlet-i Aliyye'ye masrûf ve ezimme-i metâyâ-yı avâ-

rifi semt-i hayır-hâhî-i saltanat-ı seniyyeye ma‘tûf olmağla binâenaleyh 

Hüsrev-i zamân ü zemîn ve dâver-i devlet ü dîn, melikü’l-mülûk ve’l-acem 

halifetu'llâhi fi’l-âlem şevketlü kerâmetlü mehâbetlü sultân bin sultân es-

Sultân Mahmûd Hân Gâzî halleda'llâhu mülkehû ebeden efendimiz haz-

retlerinin eyyâm-ı huceste-fercâm-ı saltanatlarında üç def‘a ihrâz-ı rütbe-i 

defterdârî ile fass-ı elmâs-ı müsellesü'ş-şekl-âsâ müşârun bi’l-benân olup 

def‘a-i sâniyesinde evzâ‘-ı harekât-ı felekiyyeden (29a) nâşî sene-i şemsiy-

ye ile sene-i kameriyye beyninde olan tefâvüt muktezâsı üzre her otuz üç 

senede bir def‘a lâ-muhâle sene-i kameriyye sene-i şemsiyye tarafına tedâ-

hülü cihetiyle mart tecâvüz etmekle serhad kılâ‘ı neferâtı sadakat-ı sultâni-

ye olan ocaklık mevâciblerini zamân-ı zabtı martî olan mukata‘ât ashâbın-

dan mutâlebeye mecbûr ve ashâb-ı mukata‘ât dahi tedâhül-i senesi zarfın-

da martın fıkdânı cihetinden edâdan imtinâ‘da mağdûr olmalarıyla bi’l-âhire 

Hazîne-i Âmire'ye mürâca‘at idecekleri bedîhî olup tekrâren i‘tâsı makale-i 

itlâf olan ocaklık mevâcibini abes yere virilmek lâzım gelmekle bu dâhiye-i 

dehyânın indifâ‘ı muharremî olan ocaklık mevâcibini marta tahvîl olmağla 

zikr olunan masârif-i bî-hûdeden telhîs zımnında merhûm-ı merkumun ser-

zede-i yerâ‘a-i i‘câz-ı berâ‘ası olan telhîsdir. Dakîkâ-şinâsân-ı fenn-i hisâb 

pûşîde değildir ki Devlet-i Aliyye’yi bu gûne hasâret-i azîmeden telhîs mü-

ceddeden îrâd tedârük ve i‘dâdından evlâ olup bâ-husûs masraf-ı mevhûm-ı 

merkum fakat bir def‘a olmayup belki her otuz üç senede bir kerre vuku‘ 

bulması mukarrer olmağla mizâcı Devlet-i Aliyye'de numûne-i maraz-ı âki-

le olan bu ârıza-i müzmineye üslûb-ı hakîm üzre merhem-zen-i hüsn-i mü-

dâvâ olmak merhûm-ı müşârun-ileyhin (29b) semere-i mahz-ı hulûsu olup 

cevdet-i karîhası işbu telhîs-i me’nûsetü’l-ibârâtın sebk-i selîs ve sekb-i nefî-

sinden ma‘lûm olur. Tegammeda'llâhu bi-gufrânihî âmîn.
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(29b) Âtıf Efendi’nin “Takrir”i

Cenâb-ı nesaksâz-ı umûr-ı kâ’inât celle şânühû ani'n-nekâyis ve'ş-şübeh 

ve’l-âfât hazretlerinin irâde-i aliyye-i ezeliyyesi bu kârhâne-i dehr-i muhde-

sin nizâm ve îcâdına ta‘alluk eyledikde harâbe-zâr-ı gabrâ-yı süfliyeye is-

kân ve îvâ eylediği nev‘-i benî âdemin cihet-i ma‘âş ve zâbıta-i inti‘âşlarını 

râbıta-i dekayık-ı mu‘âmelâta rabt ve ta‘lîk eyleyüp ta‘lîm-i nikât-ı âyidât 

ve tefhîm-i rumûzât ve irâdât siyâkında kitâb-ı müstetâb-ı hikmet bâbında 

ِنيَن َو اْلِحَساِب َما َخَلَق اُهللا َذِلَك) َرُه َمَناِزَل لَِتْعَلُموا َعَدَد السِّ ْمَس ِضَياًء َو اْلَقَمَر ُنوًرا َو َقدَّ  ُهَو اَلِذى َجَعَل الشَّ
ُل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن -nass-ı kerîmi ile irâet-i tarîk-ı hidâyet-refîk it 18(اال ِباْلَحقِّ ُيَفصِّ

mekle umde-i dânişverân-ı ehl-i zekâ ve kıdve-i fetânet-disâr-ı fırak-ı rüşd 

ü dehâ olan ulemâ vü hükemânın mazbût-ı cerâ’id-âsârları olan kavâ‘id-i 

rûznâme-i musannefâtı medâr-ı zâbıta-i kâffe-i mu‘âmelât olmağla kanûn-ı 

devlet ve âyîn-i saltanatın ibtidâ-yı zuhûrundan berü kâffe-i enâmın husû-

san vâridât-ı hazâin-i mülûkün cihet-i zâbıtası şerâ’it-i hisâba menût ve de-

kayık-ı mesâ’il-i darb u taksîme merbût (30a) olduğuna binâ’en fırka-i ke-

tebe ve zümre-i hademe-i hazînenin kuvve-i fikriyeleri dâ’imâ vazîfe-i hâl-

lerine masrûf ve inân-ı himmetleri her-bâr semt-i dekayık-ı umûra ma‘tûf ol-

ması lâzime-i hâllerinden olduğu emr-i bedîhî olup lâkin zeyl-i muharrerât-

da maksûd-ı aslî olan dekayık-ı emrin sıhhatini teşyîd ü te’yîd içün mesâ’il-i 

erbâb-ı hey’etin hulâsa-i makallerinden ba‘zı kavâ‘id-i mer‘iyyenin işbu ma-

halde tahrîri ihtiyâr olundu. Hulâsası budur ki: Zamân-ı hicret-i Nebeviyye 

aleyhi efdalü't-tahiyye hazretleri müte‘ayyen ve müttefekun-aleyh olduğu-

na binâ’en sene-i mezbûre muharreminin evveli târîh-i İslâmiyye’ye meb-

de’ i‘tibâr olunmuşdur. Ve ehl-i şer‘ indinde bu târîh-i Arabiyye’nin şühû-

ru rü’yet-i hilâlden rü’yet-i hilâle dek olan müddetdir. Bu şühûr gâh otuz ve 

gâh yirmi dokuz olur. Zâ’id ve nâkıs olmaz ve dört ay mütevâliyen otuz ve 

üç ay mütevâliyen yirmi dokuz olmak câ’izdir ve her on iki şehre bir sene ıt-

lâk iderler ve bu sûretde şühûr ve sünûn-ı kameriyye-i hakîkiyye olur. Lâ-

kin şems ve kamerin hareketlerinde ve evzâ‘-ı mesâkinde ve kamerin şems-

den bu‘dunda olan ihtilâfât sebebi ile rü’yet-i hilâlden rü’yet-i hilâle dek olan 

müddeti zabt mümkün olmadığı ecilden umûr-ı şer‘iyyeye ta‘alluku olma-

yan emirde hüssâb ve ehl-i nücûm şems ve kamerin seyr-i evsat i‘tibârıyla 

ictimâ‘ları beyninde olan müddete bir şehr dirler (30b) ve her on iki şehre 

bir sene dirler. Ve bu sûretde şühûr ve sünûn-ı vasatiyye olur. Ve bu i‘tibâr ile 

her şehr yirmi dokuz gün on iki sâ‘at ve kırk dört dakîkadan ibâret olduğu-

nu edevât-ı rasadiyye ile tahkîk ve isbât eylediler ve re’s-i sene-i kameriyye 

18 Yûnus 10/5: “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını, hesabı bilmeniz için ona 
(aya) birtakım menziller takdir eden O’dur. Allah bunları ancak bir gerçeğe (ve hikmete) 
binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme âyetlerini açıklamaktadır.”
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olan şehr-i Muharremi otuz ve Saferi yirmi dokuz i‘tibâr eyleyüp bu minvâl 

üzre ilâ-âhiri's-sene birin otuz ve birisini [dahi] yirmi dokuz add eyleyerek 

sene-i kâmile-i kameriyyenin a‘dâd-ı yevmiyesini üç yüz elli dört güne ib-

lâğ eylediler. Ve her şehrde terk ve ihmâl eyledikleri kırk dört dakîka küsûr-

dan bir senede müctemi‘ olan beş yüz yirmi sekiz dakîka ki hasbe's-sâ‘a se-

kiz sâ‘at ve kırk sekiz dakîka ider senevî ol mikdâr sâ‘at ve dakayıkdan her 

otuz senede on bir gün zâ’id oldukları cihetden her otuz senede Zilhicceyi 

on bir def‘a otuzar gün add idüp ol senelere kebîse dirler. Ve alâ-hâze't-tah-

kîk sene-i kameriyye-i vasatiyye üç yüz elli dört gün ve sekiz sâ‘at ve kırk 

sekiz dakîka olmuş olur. Ve sene-i şemsiyyenin müddeti Zîc-i Gürgani rasa-

dı mısdâkınca üç yüz altmış beş gün ve beş sâ‘at ve kırk dokuz dakîka olup 

beynehümâda tefâvüt alâ-vechi’t-takrîb on gün yirmi bir sâ‘at olmak iktizâ 

itmekle târîhi kamerî olan vezâyifde mâdde-i tedâhül alâ-vechi’z-zarûrî zâ-

hir olur. Bu sûretde târîhi şemsî olan (31a) mukata‘ât ummâli her üç sene 

ki otuz altı şehr ider eyyâm-ı müctemi‘a-i mütefâviteden her bir senede hâ-

sıl olan eyyâmın üç senede müctemi‘ olan bir şehr-i kâmili i‘tibârda mecbûr 

olup üç senede otuz altı vezâyifi yâhûd şehrî i‘tibâr olunan sâ’ir masârifât-ı 

mu‘ayyeneyi bir ay ziyâdesiyle otuz yedi ay i‘tibâr eyleyerek her otuz üç se-

nede bir senelik masrafı ve vezâyifi ziyâde virmeğe mecbûr olurlar.

Bu keyfiyyetin habâyâyı hafâdan hârice ihrâcına cihet-i temsîli budur 

ki meselâ sene-i kameriyyenin eczasından ibâret olan şühûr-ı Arabiyye’den 

re’s-i sene i‘tibâr olunan gurre-i Muharrem ile şühûr-ı yevmiyeden re’s-i sâl-i 

şems i‘tibâr olunan Mart meselâ elli üç yâhûd elli dört sene-i hicriyyeden 

i‘tibâr olunmak lâzım gelse19 bâlâda zikr ü tafsîl olunduğu üzre küsûr-ı mü-

tefâviteden müctemi‘ olan keyfiyyât-ı dakîka mûcebince bin seksen yedi 

târîhine mürtakî olunca bir sene-i kameriyye tedâhül ve bin seksen yedi 

târîhinden dahi bin yüz yirmi sene-i hicriyyeye gelince iki sene-i kameriy-

ye [ve] bin yüz yirmi bir sene-i hicriyyeden bin yüz elli dört sene-i hicriyye-

sine gelince üç sene-i kameriye tedâhül idüp hasebi’d-dikkat sene-i hicriy-

ye20 adedi bin yüz elli dört senesi müntehî oldukda sene-i kameriyye ade-

di gibi yüz sene olmayup [belki] doksan yedi sene olmak iktizâ eylemek-

le üç sene nâkıs olmuş olur. Elsine-i hademe-i hazîne ve kâffe-i nâsda elli 

dört martı elli beş martı deyü ta‘bîr olunur. (31b) Bu galata i‘tibâr sebebi ile 

19 Halil Sahillioğlu’nun arşivden aldığı belgede farklı olan kısım da buraya ilâve edildi. “Marta 
tesadüfi tafahhus olundukda hâlen müneccimbaşı olub İzmir kadısı olan faziletlû Ahmed 
Efendi dâ’ilerinin istihracı üzere 1053 sene-i hicriyyesinde Mart bulunmayub 1054 senesi 
Muharreminin evveli ile Mart bir güne musâdefe etmekle”, Sahillioğlu, “Sıvış Yılı Buhran-
ları”, s. 108.

20 Burada diğer metinde, “Hicriyyeden 1154 senesine gelince sene-i hicriyye ‘adedi tamamen 
yüz seneye bâliğ olmış” şeklinde farklıdır.
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miyânede üç sene-i kameriyye mütedâhil olup kalîl ü kesîr masârif-ı hazî-

ne her ne ise zikr olunduğu üzre bin elli sekiz senesinden bin yüz elli dört 

senesine gelince miyânede mürûr iden doksan altı senede üç senelik mas-

raf ziyâde virilmiş olup ıstılâhât-ı ketebe-i hazînede vâcib an-sene-i fulân 

deyü yazılan ta‘bîrin şerâyit-i vaz‘iyyesine aslâ i‘tibâr olunmamış olur. Ve 

bu mâddeye nass-ı kerîmden dahi işâret olunduğunu kibâr-ı müfessirîn ha-

zerâtı sebt-i cerîde-i âsâr buyurmuşlardır. (وفى الفرقان اشارة الى هذا التفاوت كما روى عن 
 على بن ابى طالب رضى اهللا عنه و مآله: اّنه سأل يهودى عنه و قال وقع فى كتاب اهللا الكريم ”َفَلِبُثوا ِفى َكْهِفِهْم َثَلثماَئٍة
 ِسِنيَن َو اْزَداُدو ِتْسًعا“ و فى التورية ثلثمائة سنين فقط و ليس فيها تسعا فكيف يكون التطبيق و التوفيق فاجاب عنه رضى
 اهللا عنه اّن السنة الواقعة فى التورية على حساب السنة الشمسّية و ما وقع فى القرآن على حساب السنة القمرّية و لهذا
-binâ’en alâ-zâlik Dev (قال اهللا َواْزَداُدوا ِتْسًعا َهَذا اشارة الى تداخل تسعة سنين فى ثلثمائة سنين كذا21

let-i Aliyye-i ebed-peyvend hazînesi âyidâtından ibâret olan kâffe-i vâridâ-

tın ve âmme-i masârifâtın mecmû‘u sene-i kâmile i‘tibârıyla cârî olduğuna 

binâ’en âyidât-ı mu‘ayyenenin ba‘zısı şühûr-ı şemsiyye ve ba‘zıları dahi şü-

hûr-ı (32a) kameriyye i‘tibârıyla mesbût-ı sahâyif-i cerâyid olup lâkin re’s-i 

şühûr-ı şemsiyye i‘tibâr olunan Martdan gâye-i şehr-i Şubata varınca mu-

kaddime-i mezkûrede vasf ü tafsîl olunduğu üzre miyânede güzerân [eden] 

a‘dâd-ı eyyâm hasbe’l-aded üç yüz altmış beş gün ve re’s-i şühûr-ı kameriy-

ye i‘tibâr olunan Muharremden dahi gâye-i şehr-i Zilhicceye müntehî olun-

ca mürûr iden a‘dâd-ı eyyâm dahi üç yüz elli dört günden ibâret olup lâkin 

fi’l-asl re’s-i târîh-i hicriyye i‘tibâr olunan sene-i kameriyyenin a‘dâd-ı eyyâ-

mı sene-i şemsiyye eyyâmı adedinden on bir gün noksân olduğuna binâ’en 

küll-i senetihî takrîben on birer gün tefâvüt-i noksânî sebebi ile her otuz üç 

senede bir def‘a şühûr-ı kameriyyenin tedâhulü vukû‘undan fesâd-ı hisâb-ı 

hazîne iktizâ eyleyüp husûsan yüz yirmi bir senesinde vâki‘ olan müdâha-

leden işbu bin yüz elli dört senesine gelince otuz üç sene mürûr idüp elli dört 

senesinde fikr ve mülâhaza olunan mâdde-i tedâhul vâki‘ olacağına binâ’en 

bast ü temhîd olunan mahzûrâtdan hâdis ve ârız olacak illet-i tedâhule im-

kânı olduğu vechile tehyi’e-i tedâvî lâzime-i hâlden olduğuna binâ’en ba‘zı 

umde-i küttâb ve nakâve-i ehl-i hisâb ile tarîk-ı müdâvâsı mülâhaza olun-

dukda bâlâda tafsîl olunduğu üzre tekevvün-i tedâhulü sebebi ile verây-ı 

perde-i hafâda mütekevvin olacak mahzûrât-ı (32b) hafiyyeden başka faz-

la görünüp Hazîne-i Âmire’ye bâr-ı girân-ı zuhûrât mesâbesinde ârız olacak 

21 “Kur’ân-ı Kerîm’de de bu farklılığa işaret vardır. Nitekim Ali b. Ebû Tâlib’den (r.a.) 
nakledildiğine göre bir yahudi ona sordu ve şöyle dedi: “Kur’ân-ı Kerîm’de ‘Onlar 
mağaralarında üç yüz sene kaldılar ve dokuz yıl daha ilâve ettiler’ denilmektedir. 
Oysa Tevrat’ta sadece 300 yıl kaydı var, 9 sene ifadesi yer almamaktadır. Bunlar nasıl 
uzlaştırılabilir?” Hz. Ali (r.a.) ona şöyle cevap verdi: “Tevrat’taki güneş yılı hesabına 
göredir. Kur’an’daki ise ay yılı hesabına göredir. Bu nedenle Allah dokuz yılın üç yüz yıla 
katıldığına işaret etmek için ‘dokuz yıl daha ilâve ettiler’ demiştir.”
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ocaklık mevâcibâtı masrafları an-i‘tibâr olunan gurre-i Muharrem re’s-i şü-

hûr-ı şemsiyyeden i‘tibâr olunan Marta tahvîlden gayrı çâresi olmayup lâkin 

zikr olunduğu üzre sene-i kâmilesi üç yüz elli dört günden ibâret eyyâm-ı 

sene-i kameriyye masrafının an-gurre-i Muharremden iken sene-i kâmilesi 

eyyâmı üç yüz altmış beş günden ibâret sene-i şemsiyye Martına munsarıf 

olduğu sûretde zâhir-i hâlde sene-i şemsiyyeye nakl sebebi ile on bir günlük 

masraf-ı yevmiyye zâ’id olup lâkin hakîkat-i hâle nazaran tedâhul nizâ‘ına 

illet-i müstakille olan sebeb-i hafî işbu sûretde zâhir ve bedîdâr olan on bir 

günden ibâret olup ve maksûd-ı aslî dahi beher sâl sene-i şemsiyye ile se-

ne-i kameriyye eyyâmı beyninde tefâvüt a‘dâd-ı nisbiyyeden tekevvün ey-

leyen on bir gün ki otuz üç senede bir def‘a ma‘a tefâvütihî üç yüz altmış 

beş günden ibâret bir sene-i kâmile-i ma‘neviyenin nizâ‘ı mâddesinin imhâ-

sı olmağla bu sûretde meselâ yevmî bir kîse rûmî mevâcibi olan bir kal‘a ne-

ferâtı yevmiyesi gurre-i Muharremden i‘tibâr olunduğu sûretde sene-i mez-

bûre Zilhiccesi gâyetine dek eyyâm-ı sene-i kâmile i‘tibâr olunan üç yüz elli 

dört günden iktizâ iden üç yüz elli dört kîseyi yine tamâmen almak ve mâd-

de-i nizâ‘ı (33a) tefâvütü mahv ve izâle içün sene-i şemsiyyeye nakli sebe-

bi ile mütekevvin olan on bir günden iğmâz ve te‘âmî olmakda ocaklık as-

hâbı neferâta bir dürlü özr melhûz olmadığı emr-i bedîhî olmağla ol maku-

le Muharremî olan ocaklık yevmiyesi sene-i kameriyye eyyâmından ibâret 

olan üç yüz elli dört günlük mevâcibini yine tamâmen almak ve sene-i şem-

siyyeye nakli sebebi ile tefâvüt görünen on bir gün meskûtün-anh kalmak-

da be’s-i zâhirî melhûz olmayup lâkin [bu] emr-i hafiyyü’l-menâfi‘in nük-

te-i mektûmesini dekayık-ı hesâbdan bî-haber neferât alâka ve def‘aten tef-

hîmi nev‘an su‘ûbetlü olduğu cihetden tedrîcî tefhîme vesîle olsun içün bu 

keyfiyyetin mukaddime-i şürû‘u bi-inâyeti’llâhi te‘âlâ bu def‘a feth u teshîri 

müyesser neferât-ı merkumeyi müceddeden vaz‘ u tahrîr olunacak Belgrad 

Kal‘ası’ndan ve muzâfâtından olan kılâ‘ ve palanka neferâtından bed’ olun-

ması müstahsen görülmekle ibtidâ’-i emirde nefs-i Belgrad Kal‘ası’nın el-ân 

tahrîrine mübâşeret olunan piyâde ve süvârî yerlü neferâtından şimdiye dek 

her ne mikdâr neferâtı tahrîr olunmuş ise inşâ’allâhü te‘âlâ yüz elli iki sene-

si Zilhiccesinin on üçüncü gününden vâki‘ olacak elli iki senesi Martı duhû-

lüne dek her ne mikdâr yevmiyeleri yürür ise başkaca icmâl olunup iktizâ 

eden (33b) yevmiyelerinden müctemi‘ olan akçe başka virilmek ve elli iki 

senesi Martından sonra sene-i şemsiyye i‘tibârıyla yevmiyeleri Mart ibtidâ-

sından yürümek ve inşâ’allâhü te‘âlâ senesi tekmîlinde bâlâda bast ü temhîr 

olunduğu üzre sene-i kameriyyede alacakları üç yüz elli dört günlük yevmi-

yeleri üç yüz elli dört gün i‘tibârıyla tamâmen virilüp nizâ‘-ı tefâvütü izâle 

içün sene-i şemsiyyeye nakl sebebi ile eyyâm-ı sene-i şemsiyyeden fazla gö-
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rünen on bir güne ta‘arruz olunmamak ve senevî icmâlleri sene-i şemsiyye 

i‘tibârıyla üç yüz altmış beş günden bağlanup on bir günlüğü def‘-i nizâ‘ı te-

dâhul nâmıyla fürû-nihâde ve üç yüz elli dört gün i‘tibârıyla mevâcibleri vi-

rilmek ve bu siyâk-ı mer‘iyye Belgrad aklâmından olan kılâ‘ ve palankalar-

da mer‘î ve mu‘teber tutulmak üzre mahalline kayd ve Belgrad hazînesi ta-

rafına mufassalen sûreti ve iktizâ iden ahkâmı yazılmak bâbında emr ü fer-

mân devletlü sultânım hazretlerinindir.
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Âtıf Mustafa Efendi ve Sıvış Yılları Sorununun Halline Dair Telhisi

Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 28b
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 29a
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 29b
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 30a
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 30b
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 31a
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 31b
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 32a
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 32b
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 33a
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 33b
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Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi Bölümü, nr. 2087, vr. 34a




