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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Altı yüzyılı aşkın bir süre hüküm süren Osmanlı Devleti, siyasetiyle, iktisadî ve
kültürel yaşamıyla dünya tarihine yön veren bir devlettir. Böyle uzun süre ayakta kalan bir
devletin diğer dünya devletlerini yüzyıllarca etkilediği de bilinen bir gerçektir. Asırlarca
varlığını sürdüren bir devletin ise kuşkusuz köklü bir teşkilatı ve kültür yapısı olmalıdır.
İşte bu derste öğrencilerimize Osmanlı Devletinin merkez ve eyaletlerindeki askerî,
idarî, ilmî teşkilatının yapısı ve temel özellikleri öğretilecektir. Devletin kuruluşundan büyük
bir devlet hâline gelinceye kadar nasıl bir yapılanma içerisinde kendini geliştirdiği
vurgulanacaktır. Osmanlı Devletinin kendine özgü bir kültürel yapısı vardır. Öncelikle köklü
bir kültürel yapının oluşmasında etkili olan ilmiye teşkilatı üzerinde durulacaktır.
Derslerimizin bir kısmında ise kültürel yapıya temas edilerek, öncelikle Osmanlınin idarî
merkezi olan sarayda kültürün yansıması olan protokol kuralları ve törenler incelenecektir.
Ardındansa kalan sınırlı derslerimiz nispetinde Osmanlı kültürünün parçaları olan minyatür,
mimari tezhip, hat ve müzik sanatlarının özelliklerine temas edilecektir.
Mahiyeti hakkında yukarıda bilgi verdiğimiz ve Osmanlı Teşkilat ve kültürel yapısını
incelemeyi amaçlayan bu ders kitabı, dersi seçen öğrencilerin Osmanlı Devleti’nin teşkilatının
nasıl bir sistem dâhilinde işlediğini kavradıklarında ve kültürel yapısından sunulan kesitlerle
Osmanlı kültürü hakkında fikir sahibi olduklarında yazılış amacına ulaşmış sayılacaktır.
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YAZAR NOTU
Osmanlı Devletinin idarî yapısı ve teşkilatının genel bir tablosunu gözler önüne
sermek ve Osmanlı kültürünün önemli yapı taşlarını ortaya koymak bu dersin amacıdır.
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1. OSMANLI PADİŞAHI VE OSMANLI SARAYININ TEŞKİLÂTI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Osmanlı Padişahı
1.1.1.Padişahların Yetki ve Sorumlulukları
1.1.2. Padişahların Gelirleri
1. 2. Osmanlı Sarayının Teşkilâtı
1.2.1. Osmanlı Devletince Kullanılan Saraylar
1.2.2. Harem
1.2.3. Enderun
1.2.4. Dârüssaâde Ağası
1.2.5. Bîrun
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Padişahlarının Yetki ve Sorumlulukları nelerdir?

2)

Osmanlı Sarayı kaç kısımdan meydana gelirdi?

3)

Darüssaade Ağası’nın Vazifeleri nelerdir? Sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Padişahların Yetki ve
Sorumlulukları

Osmanlı padişahlarının yetki
ve sorumluluklarını
öğrenmek

Görüş geliştirme

Osmanlı Devletince
Kullanılan Saraylar

Osmanlı Devletince
kullanılmış olan klasik
dönem sarayları hakkında
bilgi sahibi olmak.

Tarihsel analiz ve yorum

Osmanlı Sarayının Teşkilatı

Osmanlı devletinin
yüzyıllarca kullandığı
Topkapı Sarayı’nın mekanı
üzerinden sarayın teşkilatını
kavramak

Anlatım

Saraydaki görev yapanlar
hakkında bilgi sahibi olmak

Tarihsel analiz ve yorum

Enderun, Birun

Görüş Geliştirme
Tarihsel sorgulamayadayalı
araştırma

Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Topkapı Sarayı



Yeni Saray



Valide Sultan



Şehzade



Sultan



Darüssaadeağası



Bâb-I Hümâyûn.



Babüssaâde



Babüsselam
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Giriş
Osmanlı Devletinin mutlak idarecileri olan Osmanlı padişahlarının görev ve yetkileri
ve bunların sınırları dersimizin birinci kısmını oluşturmaktadır. Osmanlı padişahların hem
evleri hem de yüzyıllarca devletin idare edildiği ana merkez olması sebebiyle Osmanlı
Sarayının teşkilat tarihinde ayrı bir ehemmiyeti vardır. Bu derste Topkapı Sarayı mekânı
üzerinden sarayın teşkilatı üzerinde durulacaktır.
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1.1. Osmanlı Padişahı
Osmanlı hükümdarlık telakkisi şüphesiz esas itibariyle İslâmî anlayışa dayanmakla
birlikte eski Türk-Oğuz töresinden de önemli ölçüde etkilenmiştir.
Hâkimiyet anlayışının "elest bezmi" nazariyesi ile açıklanması yani insanların Allah'a
mutlak onun dışındakilere şartlı olarak itaat etmeleri gerektiği telakkisi ve böylece iktidarın
kaynağı konusu İslâmiyet'te önemle üzerinde durulan husus olmuştur. Ayrıca hükümdarlar
iktidarın Allah tarafından kendilerine verildiğini kabul ederken, hukukçular ise iktidarın
Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan halka ait olduğunu, halkın, başta adalet olmak üzere belirli
şartlara uymak kaydıyla bir hükümdara biat ile havale ettiğini, şartların ihlâli durumunda
hal'ederek iktidarı o kimseden alıp bir başkasına verdiklerini ifade etmişlerdir. Biat ümmet
iradesinin padişaha havalesi (tevliyeti) olup, adalete riayet etmeyen padişahtan bu tevliyet geri
alınmıştır. Osmanlı padişahları bu konuda çok daha mutedil yol benimsemişler ve bunu da
cülus münasebetiyle çıkardıkları fermanda "Allah'ın lutfuyla kendilerine saltanat müyesser
olduğunu" ifade ile orta yolu bulmuşlardır.
Osmanlı hanedanı Oğuz boyundan Kayılar'a mensuptu. Sikkeler üzerinde Kayı
damgasının bulunması bu konuda bariz bir delildir. İlk Osmanlı kaynaklarında da bu konuya
temas edümiştir. Oşmanlılar'ın Oğuz geleneğine sahip çıkmaları bir fantazi veya bir
şovenizmden değil gerçekçi bir yaklaşımdan kaynaklanıyordu. Osmanlılar özellikle Türk
boyları ve devletleriyle ihtilâfa düştüklerinde kendilerinin Oğuz soyundan gelen hakiki Türk
oldukları konusu sistemli bir şekilde işlenmiştir. Bunun en tipik örneği Timur işkâli, ve Fetret
devrinde görülmektedir.
Osmanlı hanedanının teessüsünde Türk beyleri, akıncı gaziler, ulemâ ve tasavvuf
erbabının önemli rolleri olduğu, bunların ortak çabası ile Osmanlı Beyliği'nin güçlendiği,
Timur badiresini kısa zamanda aştığı söylenebilir. Başta Osman Gazi olmak üzere ilk Osmanlı
sultanlarının şahsiyetleri etrafında oluşan menkıbelerin gerçek olup olmamaları bir tarafa, bu
menkıbelerin toplumda benimsenmesi ve yazılı kaynaklara geçmesi bu dönemin önemli bir
özelliğidir.
Uç beyi olan Osman Bey'e hâkimiyet sembolü olan bayrak ve davul (tabl u âlem)
Selçuklu sultanı tarafından verilmiş, bağımsızlığın diğer iki alâmeti olan kendi adına hutbe
okutma ve sikke darbı ise yine Osman Bey tarafından gerçekleştirilmiş, ancak bunların kesin
tarihi konusunda ihtilâf ortaya çıkmıştır. XVI. yüzyıla ait Hadîdî Tarihi'nde bulunan
"Buyurdu akçeye sikke kazalar/ Ki Osman bin Ertuğrul yazalar" beytinden başka Osman
Gazi'ye ait paranın bulunması bu konuda kesin bir delil olmuştur.
II. Mehmed dönemi Osmanlı saltanat ve padişahlık anlayışında bir dönüm noktası
oldu. Fâtih bir taraftan kendi adıyla anılan kanunnâmesine koyduğu hükümler, diğer taraftan
kendi zamanındaki uygulama ile mutlak bir hükümdar tipini meydana getirmiştir. Başlangıçta
örfî nitelikli ve gelenek ağırlıklı hükümdarlık anlayışının giderek şer'î ağırlık kazandığı
gözlenmektedir.
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Padişahların kullandıkları unvanlar, bunların kullanıldığı yerler Osmanlı hâkimiyet
anlayışı açısından önemlidir. Halil İnalcık bunları şer'î ve örfî unvanlar olarak iki kısımda
değerlendirmekte ve resmî belgelerde bunların dikkatli ve itina ile kullanıldığını
belirtmektedir. Bunlar bey, han, hakan, hüdâvendigâr, gazi, kayzer, sultan, emir, halife,
padişah gibi unvanlardır. Sultan Kur'an ve hadiste sık geçen, Osmanlı hükümdarları
tarafından en çok kullanılan İslâmî nitelikli bir unvandır. Halife unvanı ise en çok üzerinde
durulan ve tartışılanı olmuştur. İlk padişahlar tarafından da kullanıldığı bilinen bu unvanın
resmen Osmanlılar'a geçmesi Yavuz'un 1517 Mısır seferinden sonra olmuş hilâfet müessesesi
o tarihten itibaren zaman zaman padişahlar tarafından kullanılmış, etkili bir şekilde ön plana
çıkması ise XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren ve bilhassa II. Abdülhamid döneminde
olmuştur. Abdülhamid hilâfet kurumunu en etkili kullanan Osmanlı padişahıdır. Panislâmizm
ile hilâfeti birbirinden ayırmış, birincisini, imparatorluğu aşan dünya müslümanları şümulüne
alan, kontrolü ve gerçekleştirilmesi çok zor bir kavram olarak düşündüğünden ihtiyatla
kullanırken hilâfeti diplomasisinin temel kozlarından biri yapmış, bilhassa dışarıda etkili bir
şekilde kullanmıştır. Abdülhamid'in hilâfet kurumunu büyük devletlere özellikle İngiltere'ye
karşı kullanmasının bir blöf olduğunu ileri sürenlerin bu siyasî müessesenin niteliğini
kavrayamadıkları şüphesizdir. XVIII-XIX. yüzyıl hukukî metinlerinde hilâfet kurumuna
özellikle yer verilmiştir.
Osmanlılar'da saltanatın intikalinde yerleşmiş bazı merasimler önemli yer tutmaktadır.
Bunların başında biat, cülus ve kılıç kuşanma merasimleri gelmektedir. Saltanatın intikali
başlangıçtan 1617 tarihine kadar ilk on dört padişahta "amûd-ı nesebi" denilen babadan oğula
geçmek şeklinde olmuştur. Eski Türkler'deki devletin hanedanın ortak mülkü olma telakkisi
Osmanlılar'da özellikle Fâtih döneminde değişik bir anlayışa bürünmüş, Fâtih
Kanunnâmesi'nde, üzerinde çok tartışılan "Ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser
ola, karındaşların nizâm-ı âlem için kati etmek münasibdir. Ekser ulemâ dahi tecviz etmiştir.
Anınla âmil dalar" hükmü saltanatın babadan oğula intikaline kolaylık sağlamıştır. 1617'de
I.Ahmed'in ölümü üzerine ulemâ, bazı saray halkı ve asker ağalarının sebebi tam
anlaşılmayan tavrı ile "ekberiyet" usulü benimsenmiş ve saltanat ve hilâfet için zihnî engeli
bulunan I.Mustafa tahta çıkarılmıştır. Daha sonraki dönemde bir iki istisna dışında "ekberiyet
ve erşediyet" usulü iyice yerleşmiş ve hanedanın en yaşlı erkek üyesi padişah olmuştur.
Osmanlı padişahları cülusları münasebetiyle çıkardıkları fermanda Allah'ın lutfu ile "bi'l-irs
ve'l-istihkak" saltanatın kendilerine müyesser olduğunu ifadeye dikkat etmişlerdir.
Padişahların emir ve iradelerini hatt-ı hümâyun, biti, ferman, berat, irade ahidnâme,
emannâme gibi belgelerle ifade ettikleri, bunlardan hatt-ı hümâyunun bizzat padişahın kendi
el yazısı olduğu, diğerlerinin onun adına Dîvân-ı Hümâyun'dan çıktığı bilinmektedir.
Osmanlı padişahlarının cuma selâmlığı saltanat merasimi ve halk-hükümdar
münasebetleri açısından önemli bir âdettir. Düzenli olarak belirli gün, belirli saat ve belirli
camilerde halka açık ifa edilen bu merasim müslim-gayrimüslim ve hatta yabancı tebaa da
dâhil herkesin padişahı görmesi ve şikâyetlerini ulaştırması imkânını sağlamıştır.
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Resim 1: Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Bayezid Han, Seyyid Lokman,
Kıyafetnâme, Ali Emiri 1216.
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Padişahların kıyafet değiştirerek halk arasında dolaşıp kamuoyunu yoklamaları (tebdil
gezmeleri), günlük hayatları, yemekleri, İstanbul ve civarında çeşitli gezintileri saltanat
kurumu açısından önemli hususlardır.

1.1.1 Padişahların Yetki ve Sorumlulukları
Padişahların yetki ve sorumluluklarına ait kapsamlı ilk bilgi Fatih Kanunnamesi’nde
yer almaktadır. Fâtih Kanunnâmesi'ndeki "Ve tuğrâ-yı şerifim ile ahkâm buyurulmak üç
canibe mufavvazdır. Umûr-ı âleme müteallik ahkâm umuma veziriazam buyruldusu ile yazıla.
Ve malıma müteallik olan ahkâmı defterdarlarım buyruldusu ile yazalar. Ve şer'-i şerif üzere
deavî hükmünü kazaskerlerim buyruldusu ile yazalar" ifadesi bütün dünyevî ve dinî idarenin
padişah adına yapıldığını açıkça ifade etmektedir. Buna dayanılarak padişahın, dünyevî
yetkilerinin idaresinde sadrazamları, dinî yetkilerinin idaresinde ise önceleri kazaskerleri,
daha sonra şeyhülislâmları vekil tayin ettiği söylenebilir. Nitekim bu iki makama yapılacak
tayin ve azillerde padişahın mutlak salâhiyeti olduğu bilinmektedir. Alınan her türlü karar
Divan toplantıları sonunda arz yoluyla onun tasdikine sunulması da padişahın nihaî karar
mercii olduğunu teyit etmektedir-. Ancak mutlak yetkilere sahip olduğu sanılan Osmanlı
padişahlarınıkısıtlayan çeşitli unsurların mevcudiyetini belirtmek gerekir. Yavuz, Kanunî gibi
en güçlü Osmanlı padişahları bile iktidarlarının sınırlı oluşunu çeşitli' hadiselerde
görmüşlerdir. Bu kısıtlamaların başında şer'î hukuk kaideleri gelmektedir. Ebussuûd Efendi
devlet idaresi ile ilgili olarak verdiği bazı fetvalarında "Nâ meşru' nesneye emr-i sultanî
olmaz" cümlesi ile bunu ifade etmiştir. Yerleşmiş örfî kaideler olan kanûn-ı kadîmin de
hükümdarların icraatında kısıtlayıcı bir unsur olduğu görülmektedir. Diğer taraftan yerleşmiş
saray âdabı ve toplum baskısı da özellikle günlük hayatta padişahların birçok isteklerinin
yerine getirilmesine engel teşkil etmiştir.

1.1.2. Padişahların Gelirleri
Padişahların çok çeşitli kaynaklardan yekünü büyük miktarlara ulaşan gelirleri vardı,
bunlar iç hazine de denilen Enderun Hazinesi'nin bünyesinde bulunan Ceyb-i Hümayun
Hazinesi’nde toplanırdı. Bu gelirlerin başlıcaları malikâne ve hasların gelirleri, has bahçeler,
baltalık, çayırlık ve ormanlık gelirleri, 1587 yılına kadar 500.000 iken bu tarihten sonra
600.000 altın olan Mısır irsaliyesi; Eflak, Boğdan, Dubrovnik, Erdel'den gelen gelirler,
ganimetlerden padişahın hissesine düşen kısım, devlet erkânının her yıl takdim ettikleri
hediyeler şeklinde saymak mümkündür.
Padişahların başta İstanbul olmak üzere devletin pek çok yerinde "evkaf-ı selâtin"
ortak adıyla anılan büyük külliyeler tesis ettikleri, buralara arazi ve han, hamam, dükkân, ev,
çarşı gibi çok zengin kaynaklar tahsis ettikleri görülmektedir. Bu büyük imaretlerin zevâid-i
evkaf adıyla bilinen gelir fazlasından çeşitli zümrelere gelirler bağlandığı muhasebe
defterlerinden anlaşılmaktadır.
Osmanlı tahtına çıkmış olan otuz altı padişahın her birinin şahsiyetleri, tahta çıkış ve
tahtı boşaltma şekilleri, icraatları, devlet ricali ile münasebetleri, saray ve harem hayatı
Osmanlı saltanat müessesesine olumlu ve olumsuz yönüyle yeni boyutlar kazandırmıştır.
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1.2. Osmanlı Sarayının Teşkilâtı
Bu kısımda öncelikle Osmanlı Devletine hizmet veren saraylar açıklanacaktır.
Ardından asırlarca Osmanlı Devletine hizmet veren Topkapı Sarayı’nın mekânı üzerinde
Osmanlı Saray teşkilatı anlatılacaktır.

1.2.1. Osmanlı Devletince Kullanılan Saraylar
İznik ve Bursa'nın Osmanlı Beyliği'nin merkezi olduğu dönemlerde buradaki saraylar
hakkında etraflı bilgi bulunmamaktadır. Bursa sarayının iç kalede olduğu, Fâtih zamanına
kadar kullanıldığı ve daha sonra ihmal edildiği bilinmektedir.
Edirne'de ise Eski ve Yeni olmak üzere iki saray bulunmakta idi. Eski Saray I.Murad
tarafından Sultan Selim Camii civarında Kavak Meydanı'nda yapılmıştır. Daha sonra
genişletilerek divanhane, çeşitli odalar ve koğuşlardan oluşan bu saraydaki teşkilât ve
Bostancı Ocağı muhafaza edilmiş ve burası Kanunî devrinde iç oğlanlarının ikametine tahsis
edilmiştir. Edirne Yeni Sarayı'nı II. Mehmed, Tunca nehri kenarında babası II. Murad’ın
yaptırdığı köşkü de içine alacak şekilde inşa ettirmiştir. Burası İstanbul'un fethinden sonra da
Osmanlı padişahları tarafından Edirne'de bulundukları sırada uzun ve kısa sürelerle sarây-ı
âmire olarak kullanılmıştır. Nitekim IV. Mehmed saltanatının önemli bir kısmını burada
geçii'miş, II. Ahmed, II. Mustafa ve III. Ahmed Edirne'de tahta cülus etmişlerdir. Çok çeşitli
birimlerden oluşan bu sarayın Bâb-ı Hümâyun adlı kapısı ve bunun yanında yer alan Kasr-ı
Adli adlı adalet kulesi meşhurdur.
İstanbul'da ise Edirne'de olduğu gibi Eski ve Yeni Saray adıyla iki saray
bulunmaktadır. Sarây-ı Atîk-i Amire bugün İstanbul Üniversitesi merkez binalarının ve
Süleymaniye Camii'nin bulunduğu yerde Fâtih tarafından fethi müteakip 1454 tarihinde
yaptırılmış, kısa süre burası devlet merkezi olarak kullanıldıktan sonra Topkapı Sarayı'nın
inşasına başlanmıştır. Saltanat değişikliklerinde tahttan ayrılan padişahınsaray halkı, validesi,
kadın ve kızları Eski Saray'a nakledilirdi. Burada hizmet gören geniş bir görevli kadrosu
vardı, padişahların bayramın üçüncü günü Eski Saray sakinleri ile bayramlaşması gelenek idi.
Osmanlı padişahlarına dört asra yakın hizmet veren Topkapı Sarayı esas itibariyle
Bîrun, Enderun ve Harem olmak üzere başlıca üç teşkilâttan oluşmaktaydı ve saray'ın nizâmı,
mekânları bu teşkilâta uygun şekilde ayarlanmıştı. Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun,
Bâbüsselâm ve Bâbüssaâde adlı üç ana kapı ile dört avlu, Harem, has bahçe ve bahçelerden
oluşan 700.000 metrekarelik bir alanı kaplayan, üç tarafı denizle çevrili bir konuma sahipti.
Sarayın etrafı 1.400 metre uzunluğunda "Sûr-ı Sultanî" denilen yüksek ihata duvarı ile çevrili
idi. Bu surdan saraya girişi sağlayan irili ufaklı birkaç kapı bulunmaktaydı, ancak saltanat
kapısı Ayasofya karışındaki Bâb-ı Hümâyun'du. Bu âbidevî kapı üzerindeki müsennâ yazı ve
iki tarafında yer alan “Es-sultânu zıllullahi fi'l-arz ye'vî ileyhi külli mazlûmin" cümleleri hat
sanatı ve saltanat kavramı açısından son derece anlamlıdır. Birinci avluda sarayın Bîrun
halkına ait odalar, daireler ve hizmet binaları ve koğuşlar bulunmaktadır. Bâbüsselâm'dan
girilen orta avlu veya ikinci avlu sarayın en faal bölümüdür. Burası, Dîvân-ı Hümâyun
Defterhâne, hazinenin bulunduğu, çeşitli merasimlerin yapıldığı avludur. Sarayın bu iki kapısı
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kapıcılar kethüdasına bağlı çok sayıdaki saray kapıcıları tarafından beklenirdi. Saray ak
ağaları tarafından beklenen Bâbüssaâde'den üçüncü avluya girilir, burada Enderun ve ayrı bir
birim hâlinde Harem bulunmakta idi. Üçüncü avludan dördüncü avluya geçilirdi. Burada
Revan Köşkü, Sofa Köşkü, Başlala Kulesi, sünnet odası, esvab odası, Mecidiye Köşkü, Sofa
Camii gibi köşkler ve binalar bulunmakta idi.
Fâtih Sultan Mehmed tarafından inşasına başlanılan ve XIX. yüzyıl ortalarında
Dolmabahçe Sarayı'na taşınıncaya kadar Osmanlı padişahlarının resmî ikametgâhları olan bu
devlet sarayına hemen her Osmanlı padişahı bir ilâvede bulunmuş veya tadilât yapmıştır.
Tamamıyla Avrupa üslûbunda inşa edilen Mecidiye Köşkü sarayda yapılan son binadır.
Topkapı Sarayı 3 Nisan 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile müze hâline getirilerek
ziyarete açılmıştır. XIX. yüzyılın ortalarında Cumhuriyet’e kadar Dolmabahçe Sarayı resmî
saray görevini üstlenmiştir. Bilindiği üzere Sultan II. Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı
resmî padişah sarayı olarak kullanılmıştır.
Topkapı Sarayı çok uzun yüzyıllar Osmanlı Devletinin idaresinin yapıldığı resmî saray
statüsünde olduğu için bundan sonraki saray teşkilatına dair bahisler bu sarayın mekânı
üzerinden anlatılacaktır.

1.2.2. Harem
Topkapı Sarayı'nda ikinci avlunun solunda Dîvân-ı Hümâyun'un arka kısmında yer
alan Harem-i Hümâyûn genellikle Halic'e nazır çeşitli sofalar, koridorlar, daireler, odalar,
çeşmeler ve hizmet binalarından oluşmakta idi. Buraların üzerleri kubbeler, tonozlarla
örtülüydü. Duvarları en değerli çinilerle, mermerlerle kaplı, kitabeler ve yazılarla süslü idi.
Burası Osmanlı padişahlarının hususi evi konumunda olan binalar manzumesidir. İslâm
dünyasında eskiden beri yaygın olarak bilinen bir terim olarak harem, sarayların ve büyük
evlerin sadece hanımlara tahsis edilen bölümü ve selâmlığın mukabili olarak kullanılmıştır.
Topkapı Sarayı da Osmanlı padişahlarının sarayı olduğundan padişahın aile efradı ve onlara
hizmet eden kadınlara tahsis edilmiş bölümüne Harem-i Hümâyun denilmiştir. Haremin
efendisi padişah olduğundan buradaki hiyerarşi ve mevcut binaların konumu, tefrişi,
mesafeleri hep hünkâr dairesi esas alınarak belirlenmiştir. Böylece valide sultan, hasekiler
(kadın efendiler), şehzadeler, padişah kızları (sultanlar), ustalar, kalfalar ve cariyelerin
daireleri belirli bir tertip içerisinde yer almaktadır.
Harem halkını, padişah, valide sultan, padişah hanımları, sultanlar, şehzadeler gibi
Harem'de hizmet edilenler ve ustalar, kalfalar, cariyeler şeklinde hizmet edenler olmak üzere
iki grupta değerlendirmek gerekir.
Valide Sultan: Osmanlı tahtında oturan padişahın annesi için valide sultân denilirdi.
Kaynaklarda "mehd-i ulyâ-yı saltanat" tabirine de rastlanmaktadır. Önceleri Selçuklu
geleneğinin devamı olarak hatun kelimesi kullanılmakta iken XVI. asırda Kanunînin annesi
Hafsa Sultan'dan itibaren sultan terimi yerleşmiştir. Otuz altı Osmanlı padişahından ancak
yirmi üçünün annesi valide sultân unvanını almış, diğerleri oğulları tahta geçmeden önce vefat
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etmiştir. Büyük çoğunluğu cariyelikten valide sultanlığa yükselen bu hanımların menşeleri
hususunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır.
Valide sultanlar sarayın en nüfuzlu ve dışarı ile irtibatı olan hanımlarıydı. Oğlu tahta
çıkan sultan "valide alayı" denilen bir merasimle Eski Saray'dan Topkapı Sarayı'na taşınır ve
oğlunun saltanatı boyunca Harem-i Hümâyun'un en yetkilisi olurdu.
Valide sultanların saray dışındaki işlerini Bâbüssaâde ağaları idare ederdi. Başta
padişah olmak üzere bütün Harem halkından, ulemâ, rical ve asker ileri gelenlerinden büyük
hürmet gören valide sultanlar içerisinde siyasete meyledip bunüfuzu kötüye kullananlar
olmuştur. Özellikle XVI. asırda Nurbânû ve Safiye sultanların, XVII. asırda Kösem
Mahpeyker Sultan'ın bu konuda kötü örnekler olduğu söylenebilir.
Valide sultanların imparatorluğun çeşitli yerlerinde paşmaklık denilen has türünden
toprak gelirleri, ayrıca yazlık ve kışlık çeşitli tahsisatları vardı. Yabancı devletlerden ve
Osmanlı devlet ricalinden gelen hediyeler de önemli yekûn tutmaktaydı.
Genellikle büyük servetlere sahip olan valide sultanlar bu imkânı başta İstanbul olmak
üzere Haremeyn ve Kudüs'te tesis ettikleri çeşitli vakıflarına harcarlardı. Bunlar içerisinde,
III. Murad'ın annesi Nurbânû Sultan, III. Mehmed'in annesi Safiye Sultan, IV. Murad ve
Sultan İbrahim'in anneleri Kösem Sultan, IV. Mehmed'in annesi Hatice Sultan, II. Mustafa ve
III. Ahmed'in annesi Gülnuş Emetullah Sultan; Abdülmecid'in annesi Bezmiâlem Sultan ve
nihayet Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan'ın bol gelirli büyük vakıfları olduğu
bilinmektedir. Vakıflarına Dârüssaâde ağası nezaret ederdi. Saraydaki hizmetini, cariyeler,
kalfa ve ustalar gördüğü gibi, saray dışında gelirlerinin toplanması, işlerinin takibi için
hizmetinde birçok voyvoda, kethüda ve kâhyaları vardı. Valide sultanlar cariyelikten
yetiştikleri için genellikle düzenli ve mükemmel bir tahsil görmedikleri ancak okuma yazma
imkânına sahip oldukları bilinmektedir.
Padişahların Hanımları: Osmanlı padişahlarının hanımlarına ikbal, haseki, kadın
efendi gibi isimler verilmiştir. İlk padişahlar Anadolu beylikleri, Bizans İmparatorluğu, Sırp
ve Bulgar krallıkları gibi çevrelerindeki devletlerin idarecilerinin kızları ile evlenmişlerdi. Bu
daha önce Türk-İslâm dünyasında yaygın olarak görülen bir uygulama idi. Bu evlilikler
Osmanlı Devleti'ne güç kazandırmıştı. Hıristiyan dünyasından evlendikleri kızların isimlerini
bile değiştirmemişlerdi. Devlet idaresinin devşirmelere devredildiği Fâtih Sultan Mehmed
döneminde cariyelerle evlenme âdeti yaygınlaşmış ve imparatorluğun yıkılışına kadar devam
etmiştir. Ancak bu uygulama kesin bir kaide olmayıp, daha sonraki dönemlerde de II.
Bayezid, II. Osman gibi tanınmış aile kızları ile evlenen padişahlar olmuştur. Padişah
kızlarının nikâh ve düğünleri kaynaklarda bütün ihtişamı ile anlatıldığı hâlde şehzade ve
padişahın evliliğine pek yer verilmemiştir. Haseki Sultan, Nurbânû Sultan, Safiye Sultan,
Kösem Sultan gibi bazı hasekiler sarayda ve kocaları üzerinde çok etkili olmuşlardır.
Sultanlar: Osmanlı padişahlarının kızlarına genel olarak sultan denilir, bu unvan
isimlerinden sonra kullanılırdı. Önceleri Selçuklu tesiri ile hatun kullanılırken Fâtih Sultan
Mehmed'den itibaren sultan unvanının yerleştiği görülmektedir. Padişah kızlarına çoğunlukla
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Ayşe, Fatma, Hatice, Emine, Zeynep, Rukiyye, Ümmügülsüm gibi İslâmî isimlerin verildiği
buna mukabil padişah hanımlarının çoğunlukla cariyelikten kalma Farsça birleşik isimler
taşıdıkları gözlenmektedir.
Sultanların hayatlarındaki dönüm noktası olan bazı olayların bu arada doğumlarının
beşik alaylarının, çok ihtişamlı geçen nikâh, çeyiz, düğünlerinin, vücuda getirdikleri hayır
eserlerinin resmî ve hususî kaynaklara yansıdığı görülmektedir. Bu olaylar içerisinde sultan
düğünlerinin müstesna bir yeri bulunmaktadır. Sultanların gelin oluncaya kadarki hayatı
Harem'de geçer, hizmetinde birçok câriye bulunurdu. Okuma çağına geldiğinde "bed-i
besmele" töreni ile derse başlar, kendisine en tanınmış hocalar ders verirdi. Derslere bazen
padişah da bizzat katılırdı. Başta Kur'ân-ı Kerîm olmak üzere, dinî bilgiler, hat, tarih coğrafya
dersleri alırlardı. Bugün Topkapı Sarayı Arşvi'nde bulunan sultanlara ait çeşitli mektupların
imlâ ve ifadesinden Türkçe'yi iyi öğrendikleri sonucu çıkmaktadır. Ancak mevcut örneklerin
çoğu XVIII. yüzyıldan sonraya aittir. Tanzimat döneminde sultanlara mûsiki ve bilhassa
piyano dersleri verildiği görülmektedir.
Şehzadeler: Osmanoğulları’nın haseki, ikbal ve cariyelerinden doğan erkek
çocuklarına şehzade denilirdi. II. Murad devrine kadar daha çok "çelebi" sıfatıyla anılırken
sonradan şehzade benimsendi. Doğduğu andan itibaren şehzadelerin yetişmesi ve eğitimine
itina gösterilmiştir. Bebeklik çağında şehzadenin hizmetine birkaç câriye tayin edilir, dört beş
yaşına geldiğinde Has Oda'dan görevlendirilen ve "lala" tabir edilen kimseler hizmetinde
bulunurdu. Tahsil çağına geldiğinde devrin en tanınmış hocalarından çeşitli dersler aldırılır,
saray muhitinde usul, erkân ve âdâb öğrenmesine çok dikkat edilirdi. Daha sonra kendisine
tahta çıkmak nasip olursa hocalarından birisini padişah hocası (hâce-i sultanî) olarak seçerdi.
Şehzadelerin sünnet düğünleri muhteşem olurdu. Özellikle Kanûnî'nin, III. Murad'ın,
IV. Mehmed ve III. Ahmed'in şehzadelerinin sünnet şenlikleri haftalarca sürmüş ve çok
tantanalı geçmişti. Bu düğünleri anlatan surnâmeler yazılmış, bunlardan bazıları nefis
minyatürlerle tezyin edilmiştir.
II. Selim'in 1566'da cülusuna kadar bütün Osmanlı şehzadelerinin sancak beyi olarak
taşraya gönderilmeleri kanundu. Bu tarihten sonra sadece en büyük şehzadenin sancağa
gönderilmesi usulü benimsenmiştir. Şehzadelerin sancak beyi olarak gönderilmesi
münasebetiyle "şehzade alayı" denilen bir merasim yapılırdı. Şehzadeler belirli sancaklara
gönderilirlerdi. Bunlar içerisinde Amasya ve Manisa en çok gönderilen sancaklardı.
Şehzadeye lalası refakat eder, gittiği sancakta müstakil bir idareci olarak hareket ederdi.
Dîvân-ı Hümâyun'u andıran ufak bir divanı ve seçilmiş kimselerden oluşan bir divan heyeti
olurdu. Çevresinde zengin bir ilim ve kültür muhiti oluşurdu. Daha sonra padişah olan
şehzade bu muhiti ile İstanbul'a gelirdi. III. Mehmed'in cülusundan itibaren şehzadelerin fiilen
sancağa gönderilmeleri usulü tamamen terk edilerek, onun adına bir vekil sancağa
gönderilmiş, şehzadeler âdeta Harem'e hapsedilmiştir. Bu geleneğin terk edilmesi Osmanlı
saltanat kurumu için tam bir felâket olmuştur. XVII-XVIII. asırlarda Topkapı Sarayı’nın
Harem kısmında Şimşirlik denilen dairede hayatını birkaç câriye ve Enderun'dan birkaç
görevli ile geçiren şehzadelerin şahsiyetleri gelişememiş, ilim ve kültür bakımından çok zayıf
kalmışlardır. İki asra yakın bu şekilde devam ettikten sonra XVIII. yüzyıl sonlarında
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şehzadeler tekrar bir ölçüde serbest bir ortam içinde yetişme ve saray içinde ve dışında devlet
meseleleri ile uğraşma imkânı bulmuşlardır.

1.2.3. Enderun

Resim 2: Sol başta Darussaâde Ağası, Sultan II. Mahmut, Silahtar Ağa, Çukadar Ağa, Muchir
Arif PACHA, Les Anciens Costumes De L'Empire Ottoman Du Sultan Mahmoud, Paris 1863.

Osmanlı Devleti'nde XV. yüzyıl ortalarından itibaren medrese dışında en köklü ikinci
eğitim kurumu Enderun'du. Hıristiyan ailelerden devşirilen değişik yaşlardaki çocuklar önce
müslüman Türk ailelerin yanında Türkçe'yi, İslâmî esasları ve âdabı öğrendikten sonra Galata
Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, bir ara İskender Çelebi Sarayı ve nihayet Edirne Sarayı gibi
acemi oğlanlar saray ve kışlalarında bedenî ve ruhî kabiliyetlerini geliştirecek dersler ve
tâlimler görürlerdi. Burada belirli süre tâlim ve terbiyeden soma "çıkma" adıyla ayrılarak
çeşitli askerî birlikler içerisine dağıtılırlar, üstün kabiliyetli olanlar ise daha yüksek seviyede
eğitilmek üzere Enderun'a alınırlardı.
Enderun'daki eğitim ve terbiye Küçük ve Büyük odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli
Koğuşu, Kiler Odası, Hazine Odası ve Has Oda olmak üzere yedi kademe üzerine
kurulmuştu. Buradaki eğitüni sonuna kadar götüremeyen iç oğlanlar ara sınıflardan aynı
şekilde "çıkma" adiyle ayrılarak çeşitli askerî birliklere katılırlardı. Enderun’un ilk iki
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kademesi Küçük ve Büyük odalardı. Küçük Oda Bâbüssaâde'den içeri girince solda, Büyük
Oda ise sağda yer almaktaydı. Bu odalara Acemi Oğlanlar Mektebi'nden üstün başarı ile
mezun olan gençler alınır, çeşitli hocalardan İslâm dini ve kültürü, Türkçe, Arapça ve Farsça
dersleri görürler, güreş, atlama, koşu, ok çekme gibi spor tâlimleri yaparlardı. Bu odalarda
okuyanlar dolama denilen cübbe giydikleri için bunlara "dolamalı" denilirdi. Buradaki
gençleryaklaşık on beş yaşı civarında idi. Bu odalarda disiplini sağlayan, gençlere çeşitli
konularda yardımcı olan birçok görevli bulunurdu. Enderun'un üçüncü derecesi ise Doğancı
Koğuşu idi. Burada yaklaşık kırk kadar genç talim görürdü. IV. Mehmed zamanında bu koğuş
kaldırılmıştır.
Seferli Koğuşu 1635 senesinde IV. Murad tarafından teşkil edilmiştir. Önceleri
Enderun halkının çamaşırlarının yıkanması ve tertibi hizmetini görürken daha sonra
çalışmalar sanata kaydırılmış ve buradaki gençler musikişinas, hanende, kemankeş, pehlivan,
berber, hamamcı olarak yetiştirilmiştir. Bu koğuştan birçok mûsikişinas ve şair yetişmiştir.
Saray dilsiz ve cüceleri de bu koğuşta eğitilmiştir. Burada yüz kadar genç eğitim görürdü.
Seferli Koğuşu iç oğlanları "çıkma"larda sipahi bölüklerine verilirdi.
Kilerci Koğuşu Fâtih zamanında kurulmuş, bu koğuşun âmiri ser-kilârî-i hâssa idi.
Padişaha yemek servisi yapmak bu koğuşun görevi idi. Bu koğuşun iç oğlanları hükümdarın
ve Harem-i Hümâyun'un ekmek, et, yemiş, tatlı, şerbet gibi her türlü yiyecek ve içecek
ihtiyacını hazırlar ve muhafaza ederdi. Saray odaları ve mescidlerinin mumları da bu koğuş
tarafından temin edilirdi. Bunların sayıları otuz kadardı. Kiler Koğuşu iç oğlanları
"çıkma"larda kapıkulu süvari bölüklerine girerlerdi.
Hazine Koğuşu da Fâtih tarafından teşkil edilmiştir. Buranın âmiri hazinedarbaşı ve
hazine kethüdası idi. Hazinedarbaşı sarayın en nüfuzlu görevlilerindendi. Sarayda hizmet
gören ve sayıları 2000 kadar olan ehl-i hiref denilen saray sanatkârlarının başı olduğu gibi
Enderun Hazinesi ve saraya ait mücevherat ve kıymetli eşyanın korunmasından sorumluydu.
Barış ve savaş zamanlarında padişahın yanında bulunurdu. Bu koğuşun mevcudu zaman
zaman yüz elliye kadar çıkmıştır. Buradan "çıkma" olduğunda gençler kapıkulu süvari
bölüklerine, müteferrikalığa ve çaşnigîrliğe girerlerdi.
Has Oda Enderun kademelerinin sonuncusu olup Fâtih tarafından teşkil edilmiştir. Has
Oda'nın dört meşhur zabiti hasoda-başı, silâhtar, çuhadar, rikâbdar olup bunlardan sadece
hasodabaşının sâhib-i arz (padişah huzuruna çıkma) yetkisi olduğu Fâtih Kanunnâmesi'nde
belirtilmiştir. Has Oda'nın toplam mevcudu kırk civarındaydı. Has Odalılar'ın vazifeleri
arasında Hırka-i Saadet Dairesi'nin süpürülmesi, oradaki mushafların ve kitapların tozlarının
alınması, kandil gecelerinde öd ağacı yakmak, gül suyu dökmek, Hırka-ı Saadet Dairesi'ndeki
metal eşyanın parlatılması, mukaddes emanetlerin korunması sayılabilir. Bunları nöbetleşe yaparlardı. Hünkâr müezzini, sır kâtibi, sarıkçıbaşı, kahvecibaşı, başçavuş gibi padişah
hizmetinde bulunanlar da Has Oda mensupları arasında idi. Bunlar Harem'e bitişik Mâbeyn
denilen odada bulunurlardı. Has Odalılar'dan "çıkma" olduğunda kıdem durumlarına göre
önemli görevlere tayin edilirlerdi.
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Çalışma sistemi, programı, işleyişi göz önünde tutulursa buranın bir mektepten ziyade
çeşitli hünerlerin, sanatların, idarî ve siyasî bilgilerin tatbikî olarak öğretildiği, kabiliyetlerin
tesbit edildiği sistemli bir kurs ve staj yeri olduğu görülür. Enderun'u teşkil eden bu yedi oda
ve koğuşta "çıkma"lar, terfiler ve boşalan yerlerindoldurulmasında belirlenmiş kurallar vardı.
Bu kurallara ve Enderun'da yerleşmiş olan merasime tamamen riayet edilirdi. Ancak
padişahın terfi ve çıkmalarda nadiren usul harici istisnaî tatbikatı olurdu. Tayyarzâde Atâ Bey
ve Hızır b.İlyâs eserlerinde saray ve Enderun hayatı ve burada oluşan kültür muhiti hakkında
etraflı bilgiler vermişlerdir.
Enderun bir eğitim kurumu olarak köklü değişikliklere uğramakla birlikte XIX. yüzyıl
başlarına kadar devam etmiş, daha sonra Batı tarzında açılan mekteplerden yetişenler idarede
söz sahibi olmuşlardır.

1.2.4. Dârüssaâde Ağası
Bâbüssaâde ağası ve Dârüssaâde ağası sarayın en yetkili iki ağası olup, Bâbüssaâde
ağası (akağa) Bâbüssaade'nin, Dârüssaâde ağası (karaağa) ise Harem'in âmiri idi. Bunlar
arasında bir süre nüfuz ve üstünlük mücadelesi devam etmiştir. Başlangıçta Bâbüssaâde
ağaları daha üstün iken XVI. yüzyıl sonlarında Habeşî Mehmed Ağa'nm mücadelesi ile
Dârüssaâde ağaları ön plana çıkmıştır.
Sarayda diğer görev sahipleri gibi bu ağalar da en aşağıdan başlayarak meziyet ve
kabiliyetine göre yükselirdi. Nitekim saraya gelen zenci köle ocak defterine kaydedilir, bir
lalaya el öptürülerek hizmete başlardı. Harem'de aşağıdan yukarıya doğru sekiz on hizmet ve
görevde bulunduktan sonra Harem'e ve Dârüssaâde ocağına ait usul ve âdabı iyice öğrenerek
Dârüssaâde ağalığına yükselirdi.
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Resim 3:Harem'in âmiri olan Darüssâde Ağası, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet
Albümü, İstanbul 1986.
Sarayda Enderûn-ı Hümâyun ve Harem-i Hümâyun'un en büyük ağası olan
Dârüssaâde ağalarının saraydaki görevlerine ilâveten Haremeyn evkafının ve bazı selâtin
evkafının idaresinden sorumlu olması onların yetki ve nüfuzlarını fevkalâde artırmıştır. Hacı
Beşir Ağa (Ö.1746), III. Ahmed ve I.Mahmud zamanlarında 30 sene en uzun süre bu görevde
kalan ağadır. Bunlar arasında nüfuzunu kötüye kullanarak çok büyük servetler elde edenler olmuştur. Kendilerinin geniş bir yardımcı kadrosu bulunmakta idi. Aile ve nesil endişeleri
olmadığından birçok Dârüssaâde ağası cami, medrese, kütüphane gibi kıymetli hayır hasenat
tesis etmiş ve bunlara zengin akarlar tahsis etmişlerdir. Bütün bu makamlar bazı istisnalar
dışında saltanatın sonuna kadar devam etmiştir.
Yabancı gözlemciler, seyyahlar ve görevli olarak saraya gelen elçiler Topkapı
Sarayı'ndan etraflıca ve genellikle hayranlık içinde bahsetmişlerdir. Zaman zaman kendi
ülkelerindeki kraliyet sarayları ile mukayeseler yaparak üstünlüğünü ifade etmişlerdir. Çok
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merak etmelerine rağmen bir türlü girme imkânı bulamadıkları sarayın Harem kısmını ise
daima mübalağalı, yalan yanlış bir şekilde etraftan duyduklarına ilâveler yaparak
anlatmışlardır.
Saltanatın ve hükümetin merkezi olan dâhilî ve haricî çok yoğun faaliyetlere sahne
olan sarayın büyük yeküne ulaşan nüfusu ve hizmet gören personeli vardı. Bu konuda çağdaş
bazı kaynaklarda verilen rakamların abartmalı olduğu anlaşılmaktadır.
Topkapı Sarayı dışında padişahların özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde gezinti,
avlanma, dinlenme maksadıyla gittikleri küçük kasır ve köşkler vardı.

1.2.5. Bîrun
Birinci avluda yer alan Bîrun halkını, ilmiyeden gelenler, eminler ve diğer hizmet
erbabı olmak üzere başlıca üç grupta toplamak mümkündür. Padişah hocası, hekimbaşı,
cerrahbaşı, kehhâl-başı, müneccimbaşı, hünkâr imamı ilmiyeden gelen Bîrun görevlileri idi.
Emin rütbesinde olan saray vazifelileri ise şehremini, matbah emini, darphâne emini ve arpa
emini olmak üzere dört görevli idi.
Bîrun'a mensup diğer hizmet erbabı ise emîr-i alem, kapucular kethüdası,
kapıcıbaşılar, Dîvân-ı Hümâyun çavuşları, şikâr ağaları, çaşnigîrbaşı, müteferrikalar,
baltacılar, peykler, satırlar, solaklar, tabi u alem mehterleri, çadır mehterleri (mehterân-ı
hayme), sakalar ve saraya mensup sanatkârlar (ehl-i hiref) olarak sıralanabilir. Saltanat
sancaklarının muhafazasından sorumlu olan emîr-i âlem; Bâb-ı Hümâyun ve Bâbüsselâm'ı
koruyan kapıcılar ve kapıcılar kethüdası; sarayda ve Dîvân-ı Hümâyun'da teşrifatçılık ve bazı
zabıta işleri olmak üzere çeşitli önemli görevler üstlenmiş olan çavuşbaşı, saraya ve
hükümdara ait atlara bakan mîrâhur (imrahor), saray dâhilinde ve dışarıdaki bahçe ve
bostanlara bakan, padişah ve saray erkânına ait kayıkları çalıştıran bostancıların ve
kayıkçıların âmiri olan bostancıbaşılar da sarayın Bîrun erkânı arasında en tanınmışları idi.
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Resim 4: Sarayın Birûn teşkilatındanBostancılar Ocağı’nın başı olan Bostancıbaşı.
Ignatius Mouradgea D’ohsson, Tableau, Général de l’Empire Ottoman, Paris 1787.

22

Uygulamalar
Uygulama:
Bu dersi okuduktan sonra Topkapı Sarayı’nı geziniz.
Kazanım:
1)
Osmanlı Saray teşkilatında öğrenilen bilgiler içinde yaşandığı mekânlarıyla bir
araya gelerek konu bütünlük kazanacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Topkapı Sarayı’nın teşkilatını belirleyen bölümleri ayrı ayrı inceleyip burada
nasıl bir düzen ve yaşamın mevcut olduğunu araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Padişahlarını yetki ve sorumlulukları örfi temayül ve saray kuralları dâhilinde
dönem dönem sınırlandırılabilmiştir. Kuşkusuz bunda padişahların karakterleri de etkilidir.
Padişahlık makamının gelirleri ayrı bir hazine olan Ceyb-i hümayûnda toplanmış ve buradan
şahsına ve hanedana ait harcamalar yapılmıştır. Klasik dönem Osmanlı Sarayı Harem, Birun
ve Enderun olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Harem kısmı hanedanın ve padişahın ikamet
ettiği evleridir. Sarayın ücüncü ve dördüncü avlularında bulunan mekânlar ise padişahın
devlet idaresini yürüttüğü mekânlardır. İkinci avludada yer alan Divan-ı hümâyûda alınan
kararlar bu bölümde onanır. Enderun devlet adamı yetiştiren özel bir eğitim kurumu olmakla
birlikte burada bulunup kademe kademe yükselen ve tamamen sarayda yaşayan gurubun
padişahın yakın hizmetini yaptıkları da bilinmektedir. Birûn ise sarayın hizmetinde bulunan,
ağa, emin gibi ünvanlar almış görevlilerin yer aldığı saray dışıyla bağlantılı çalışan devlet
görevlilerinin vazife yaptığı bir bölümdür.
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Bölüm Soruları
1)
............................, başlangıçta Enderun halkının çamaşırlarının yıkanması ve
tertibi hizmetini görürken, daha sonra çalışmaları sanata kaydırılmış ve buradaki gençler
musikişinas, hanende, kemankeş, pehlivan, berber, olarak yetiştirilmiştir. Yukarıdaki boşluğa
gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Doğancı Koğuşu

b)

Seferli Koğuşu

c)

Kiler Koğuşu

d)

Şahinci Koğuşu

e)

Çamaşırcılar Koğuşu

2)
Aşağıdakilerden hangisi eski Türk devletlerinde ve Osmanlı Devleti’nde
görülen, devletin bağımsızlık ve hâkimiyet alametlerinden birisi değildir?
a)

Tabl

b)

Alem

c)

Hutbe okutma

d)

Sikke basımı

e)

Taç giyme töreni

3)
Osmanlı Devleti’nde, ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı terk
edilerek devletin bekası ve âlemin nizamı için kardeş katlinin uygun görüldüğü, devletin
hukuki statüsünün genel hatlarıyla belirlendiği düzenlemenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kanun-ı Esasi

b)

Çelebi Mehmet Yasası

c)

Şer-i Şerif

d)

Fatih Kanunnamesi

e)

Sultan Süleyman Kanunnamesi
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Osmanlı Devleti’nde padişahlar tahta çıktığında ...................... mehd-i ulya-yı saltanat
tabirine mazhar olur, pek çok ayrıcalığa kavuşurdu. .......................merasimi ile Eski
Saray’dan Topkapı Sarayı’na taşınmak suretiyle bir tören gerçekleştirilirdi.
4)
Yukarıdaki boşluklara uygun gelecek ifadeler aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde bir arada verilmiştir.
a)

Valide-Valide Alayı

b)

Harem Ağası-Muayede

c)

Haseki-Valide Alayı

d)

Babüssaade Ağası-Düğün Alayı

e)

Kızlar Ağası-Sünnet Alayı

5)
Osmanlı şehzadeleri okuma-yazma çağına geldiğinde devrin önemli
hocalarından dersler almaya başlar, Kuran-ı Kerim, hat, dini bilgiler, tarih ve coğrafya
alanında temel bilgileri öğrenirlerdi. Sultanların bu tür eğitime başlaması
............................töreniyle gerçekleştirilirdi.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sünnet Alayı

b)

Bed-i Besmele

c)

Hafızlık Eğitimi

d)

Kıraata Giriş

e)

Temel Okuma

6)
Koğuşun iç oğlanları hükümdarın ve Harem-i Hümayun’un ekmek, et, yemiş,
tatlı, şerbet gibi her türlü yiyecek ve içecek ihtiyacını hazırlar ve muhafaza ederdi. Ayrıca
saray odaları ve mescidlerinin mumları da bu koğuş tarafından temin edilirdi. Yukarıda
bahsedilen birim aşağıdakilerden hangisidir.
a)

Kiler Koğuşu

b)

Seferli Koğuşu

c)

Doğancı Koğuşu

d)

Zülüflü Baltacılar koğuşu

e)

Matbah-ı Amire
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7)
Hilafetin Osmanlı Devleti’ne geçmesi, hangi olay ve padişah zamanında
gerçekleşmiştir?
a)

İstanbul’un Fethi-Fatih Sultan Mehmet

b)

Çaldıran Savaşı-I Selim

c)

Mısır’ın Fethi-I. Selim

d)

Rodos’un Fethi-Kanuni Sultan Süleyman

e)

II. Kosova Savaşı-II. Murat.

Aşağıdaki Soruları cevaplayınız.
8)

Osmanlı Padişahlarının görev ve yetkileri nelerdir?

9)

Harem halkı kaç kısımda incelenebilir? Açıklayınız?

10)

Klasik dönemde Osmanlı Devletince kullanılan saraylar hangileridir?

Cevaplar: 1)b, 2)e, 3)d, 4)a, 5)b, 6)a, 7)c.
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2. OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Divân-ı Hümayûn
2.2. Divân-ı Hümayun Üyeleri
2.2.1. Veziriazam ve Vezirler
2.2.2. Kadıaskerler
2.2.3. Defterdar
2.2.4. Nişancı
2.2.5. Divâna Katılan Diğer Üyeler
2.3. Divân-ı Hümâyun Kalemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Divân-ı Hümâyûn’un Osmanlı devlet idaresindeki rolü nedir?

2)

Divân-ı Hümayunun daimî üyeleri kimlerdir ve görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Divân-ı Hümâyûn

Osmanlı devlet idaresinde
divân-ı hümâyûnun
ehemmiyeti anlaşılacak

Tarihsel analiz ve yorum

Divân-ı Hümâyûn Üyeleri

Divân-ı Hümayun’un başkan Araştırma, Anlatım
ve üyelerinin kimler olduğu
Görüş geliştirme
ve bunların vazifelerinin
bilinmesi

Divana Katılan Diğer Üyeler

Divân-ı hümayunda hizmet
eden görevliler ve bu
kuruma bağlı bürolarla
vazifelerinin öğrenilmesi

Divân-ı Hümâyûn Kalemleri

Araştırma, Anlatım
Görüş geliştirme
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Anahtar Kavramlar


Divân-ı hümâyûn



Kadıasker



Vezir



Nişancı



Defterdar



Reisülküttab



Amedi



Beylikçi



Tahvil



Ruus



Vekayinüvis



Divan tercümanları
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde, eski Türk töresine uygun olarak yönetimde
aşiret usûlleri tatbik edilmiştir. Bununla beraber hükümdar olan önemli meselelerde tek başına
karar vermeyerek bir kısım devlet adamının fikrine de müracaat etmiştir. Bu fonksiyon daha
sonra Divân adı verilen meclis tarafından yerine getirilmiştir. Divân-ı hümâyûn XVII.
Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı Devletinin en önemli idarî mekanizmasıdır. Bu dersimizde
Divân-ı hümayunun vazifeleri, teşkilatı ve divân-ı hümayûnun resmî üyeleri incelenecektir.
Divânın çalışmaları sırasında bu kuruma hizmet eden bürolar ve vazifeliler de ayrı ayrı ele
alınacaktır.
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2.1. Divân-ı Hümayûn
Bizzat padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere
toplanan Divâna Divân-ı hümâyun ismi verilmiştir. Bu Osmanlı Divânı Selçuklu, İlhanlı ve
diğer Türk devletleri örnek alınarak meydana getirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde Sultan Orhan
zamanından itibaren Divân’ın bulunduğu görülür. Dîvan toplantıları Sultan I. Murad, Yıldırım
Bâyezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad devirlerinde de devam etmiştir. Meselâ Yıldırım
Bâyezid, halkın şikâyetlerini yüksek bir yere çıkarak dinler ve haksızlığa uğrayanların
davalarına çözüm getirirdi.
Hükümdar nerede bulunursa Divân orada kurulurdu. Fâtih’e kadar Divâna
hükümdarlar başkanlık etmiştir. Bundan sonra veziriazamlar Divâna reislik yapmış ve mühr-i
hümâyun da kendisine verilmiştir. Bu durum veziriazamın devlet adamları üzerindeki gücünü
artırmıştır. Padişaha ise, divan toplantılarını kafes arkasından dinlemek suretiyle onları
devamlı kontrol altına alma imkânı vermiştir.
Divân toplantıları Kanuni zamanına kadar bugünkü Kubbealtı denilen binanın
bulunduğu yerin arkasındaki Divânhane’de yapılmaktaydı. Kanuni devrinde veziriazam
Damat İbrahim Paşa bugünkü binayı yaptırarak, Divân toplantıları ondan sonra burada
yapılmıştır.
Osmanlı Divânı, bugünkü anlamda Bakanlar Kurulu, Danıştay, Yargıtay, Anayasa
Mahkemesi gibi devlet kurumlarının görevlerini yerine getiren önemli bir meclisti. Burada
alınan kararlar, Osmanlı hukuk sistemi gereğince kanun sayılmıştır. Ancak alınan kararların
veya verilen buyuruldunun kanun hükmüne girebilmesi için gerekli şartları taşıyıp
taşımadığına bakılır, gerektiğinde şeyhülislâma sorulur ve bunun için fetva alınırdı. Bu
şekliyle kanun yapıcı olarak Osmanlı Devleti’nin en önemli yasama ve yürütme organı
niteliğini taşımaktaydı.
Divân-ı hümâyun toplantısı ilk ve orta devirlerde çok önemli olup birinci ve ikinci
derecedeki siyâsi, idarî, askerî, örfî, şer‘î, adlî ve malî işler, şikâyet ve davalar görüşülüp
karara bağlanırdı. Divân hangi din ve millete mensup olursa olsun, hangi meslek ve tabakadan
bulunursa bulunsun kadın erkek herkese açıktı. Memleketin herhangi bir yerinde haksızlığa
uğrayan, zulüm gören veya mahallî kadılarca haklarında yanlış hüküm verilmiş olanlar,
valilerden, askerî sınıflardan şikâyeti bulunanlar, vakıf mensuplarının haksız muamelelerine
uğrayanlar için Divân açıktı.
Divânda idarî, örfî işler veziriazam, arazi işleri nişancı, şer‘î ve hukukî işler
kadıaskerler, malî işlerde defterdarlar tarafından görülürdü.
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Resim 5: Padişah Divân-ı Hümâyûn üyelerinden habersiz, Divân-ı Hümâyûn
toplantısını Adalet Kulesi’nin altında kendisine ayrılmış olan kısımda takip ederken,
Hünernâme, TSMK. H.1523.

2.2. Divân-ı Hümayun Üyeleri
Divân toplantılarına veziriazam, vezirler, kadıaskerler, defterdarlar ve nişancı aslî üye
olarak katılırdı. Bunlardan başka reisülküttab, kapıcılar kethüdası, çavuşbaşı da Divân
toplantılarına iştirak ederdi. Ancak bu sonuncular Divân hizmetkârı sayıldığından oturmazlar
ayakta dururlardı. Padişahın Divân toplantılarını terk etmesinden sonra veziriazam Divânın
başkanı olarak, Kasr-ı adl (Adalet kulesi) denilen hükümdarın toplantıları dinlediği kule
altındaki pencerenin hemen önünde bir sedirde oturur, onun sağ tarafında rütbelerine göre
kubbe vezirleri yer alırdı. Sol tarafında ise sırasıyla Rumeli ve Anadolu kadıaskerleri ve

36

defterdarlar, sağ yanda da nişancı bulunurdu. Eğer beylerbeyiler İstanbul’da iseler divana
katılırlar.

2.2.1. Veziriazam ve Vezirler
Kanunnâmeye göre veziriazam vezirlerle diğer devlet ileri gelenlerinin başı ve
hepsinin ulusu, padişahın da mutlak vekili idi. Bu vekâlete işaret olmak üzere kendisine beyzi
ve yüzük şeklinde altından padişahın ismini taşıyan bir mühür (Mühr-i Hümâyûn) verilirdi.
Veziriazamlar bunu bir kese içinde koyunlarında taşırlar, makamlarından azillerinde bu
mühür kendilerinde alınarak yeni veziriazama verilirdi.
İlk zamanlarda bir vezir bulunmaktaydı; I. Murad döneminden itibaren ise vezir sayısı
artmış ve bu sebeple birinci vezire veziriazam ismi verilmiştir.Tarihlerde belirtildiğine göre
ilk veziriazam Çandarlı Halil Hayreddin Paşa’dır. XV. asır sonlarına kadar vezir adedi üçü
geçmemiştir. Vezirler Divân-ı hümâyûn’da Kubbealtı’nda toplanıp kendilerine verilen işlere
baktıkları için Kubbe veziri veya Kubbenişîn adını almışlardı.
Vezirlerin üç tuğları vardı. Mîrimîran da denilen beylerbeyi rütbesini taşıyan
eyâletlerdeki valiler, eyâletlerde uzun müddet hizmet ettikten sonra ancak vezirliğe
geçebilirdi. Bu sebeple ilk dönemlerde vezir sayısı sınırlıydı. Bunlar devlet hizmetinde
yetişmiş tecrübeli kişiler olduklarından fikirlerinden istifade edilirdi. Fâtih devrine kadar
önemli eyaletlere de vezirlerin vali olarak tayin edildikleri görülmektedir. XVI. asrın ikinci
yarısından itibaren vezir adedinin yediye kadar çıktığı bilinmektedir. Vezirler Divân-ı
Hümâyûn’da veziriazamın sağ tarafında otururlardı.
Kanunnâmeye göre veziriazam padişahın mutlak vekili olduğundan devlet idaresinde
büyük yetki sahibiydi. Padişahlara yapıldığı gibi bayram tebriki merasimleri düzenlenirdi.
Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi’nde belirtildiği gibi ilmiye tevcihleri de olmak üzere bütün
tayin, azil ve terfiler veziriazamın yetkisindeydi. Ayrıca, Fâtih Kanunnâmesi’nde 5.999
akçaya kadar olan tîmarı padişaha sormadan verebilirdi. Sefer harici zamanlarda vezir,
kadıasker ve şeyhülislâm gibi yüksek devlet adamlarının tayin ve azillerinde padişahın iznini
alırdı. Fakat seferde aynı hükümdar gibi herkes için idam hükmü çıkarabilirdi.
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Resim 6: Padişahın mutlak vekili Sadrazam, Ignatius Mouradgea D’ohsson, Tableau,
Général de l’Empire ottoman, Paris 1787.
Veziriazamlar sefer esnasında padişahın maiyyetinde bulunurlardı. Padişahların seferi
terk etmeleri üzerine ise onlara vekâleten ordu başkomutan vekili olarak savaşa gitmeye
başladılar. Bundan sonraki dönemde veziriazamlar serdâr-ı ekrem ünvanını aldılar. Serdâr-ı
ekrem olan veziriazamların seferde yapacakları masraflardan dolayı kendilerine hesap
sorulmaz, her türlü, tayin, azil ve idam kararlarını kendileri verirdi. Diğer bir deyimle sefer
esnasında padişahın sahip olduğu her türlü yetkiye sahip olurdu, onun emri ferman demekti.
Bununla beraber veziriazamlar, padişahların sevdikleri veya yakını olan kişileri öldürmekten
kaçınırlardı. Veziriazamlar seferde bulundukları zaman, merkezdeki işlerin yürümesini
sağlamak için yerlerine bir vekil bırakırlardı. Buna Sadaret Kaymakamı veya Kaymakam-ı
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Rikâb-ı Hümâyûn adı verilirdi. Sadaret kaymakamları tamamen veziriazamın yetkilerini haiz
olup, defteri kendisine bırakılmış olan bütün devlet işlerini kanun çerçevesinde ferman
göndererek yapar, Divân toplardı. Alâmet olmak üzere veziriazamın mührünü taşırdı.
Veziriazamların padişahlara gönderdikleri maruzâtına telhîs veya takrîr denirdi. Erdel,
Eflâk-Boğdan voyvodalarıyla diğer yabancı devlet yöneticilerine yazdıkları mektupların ise
sağ kenarından başlayarak alt tarafına kadar uzanan bölümüne kendi isimlerini taşıyan pençe
denilen alâmetlerini çekerlerdi. Veziriazamların hükümdarla görüşmeleri XVII. yüzyıldan
itibaren gittikçe azalmaya başlamıştır. Bu sebeple özellikle bu asırdan itibaren devlet işlerini
telhîs ve takrîr adlı yazıyla gerekli ekleriyle birlikte hükümdara arz etmeye başlamıştır.
Böylece kanun, nizam, usûl ve âdete uygun olarak hazırlanmış hususlar padişahın fikrine
sunulmuştur.
Veziriazamınazlinde veya ölümü hâlinde Mühr-i hümâyun ikinci veya üçüncü vezire
verilirdi. Mühr-i hümâyun ya Divâna gönderilmek veya veziriazam olacak kimsenin huzura
kabul edilmesi suretiyle verildiği görülmektedir. Veziriazam olanlara Fâtih ve Kanuni
devirlerinde, yıllık bir milyon ikiyüz bin akçalık has, maaş olarak tahsis olunmuştu. Bunun
yanı sıra Fâtih Kanunnâmesi’nde belirtildiği üzere padişaha yıllık gelen haraç, pîşkeş ve âdet-i
ağnam gelirinden de hisse verilirdi. Diğer taraftan veziriazam tekaüdlük ister ise senede
yüzelli bin akça ile tekaüd edilirdi.
Veziriazamlar ilk zamanlar Divân-ı hümâyun’da bir netice elde edilemeyen meseleleri
kendi konaklarında Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ikindi ezanından
sonra topladıkları Divânda görüşürlerdi ki buna İkindi Divânı adı verilirdi. Bu Divânda
tercüman da bulundurulur, Türkçe bilmeyenlerin dilekleri bu tercümanlar aracılığıyla
dinlenirdi. Görüşülen davalar veziriazamın o anda halledeceği bir işse hemen yapılır, padişaha
arz edilmeye muhtaçsa Divân-ı hümâyun’a havale edilirdi. Dava eğer şer‘î ve hukukî ise
kadıaskerlere ve İstanbul kadısına bırakılırdı. Veziriazamın bundan başka Cuma günleri sabah
namazından sonra kadıaskerlerin de iştirakiyle teşkil ettikleri Cuma Divânı ile her Çarşamba
günü İstanbul, Galata, Eyüp ve Üsküdar (bilâd-ı selâse) kadılarının katıldığı Çarşamba Divânı
da vardı.
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Resim 7: Vezir-i âzâmın vekili olan Sadaret Kaymakamı, Ignatius Mouradgea
D’ohsson, Tableau, Général de l’Empire Ottoman, Paris 1787.

2.2.2. Kadıaskerler
İlk olarak Abbasilerde görülen kadıaskerlik Harizmşahlar’da, AnadoluSelçuklu
Devleti’nde, Eyyubîler’de ve Memlûklerde de vardı. Osmanlı Devleti’nde ise, askerî sınıfa ait
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şer‘î ve hukukî işlerin görüldüğü kadıaskerlik1362 senesinde I. Murad zamanında ihdas
edilmiş ve ilk kadıaskerliğe de Bursa kadısı Çandarlı Halil getirilmiştir.
Kadıasker sayısı 1480 yılına kadar bir tane iken bu tarihten sonra görülen lüzum
üzerine ikiye çıkarıldı ve Rumeli kadıaskerliği o sırada kadıasker olan Muslihiddin-i
Kastalanî’ye, Anadolu kadıaskerliği de İstanbul kadısı Balıkesirli Hacı Hasanzâde’ye verildi.
Nitekim Fâtih Kanunnâmesi’nde “kadıaskerlerim” tâbiri kullanılmıştır. Kadıaskerlerden
Rumeli kadıaskeri derece ve pâye itibarı ile Anadolu kadıaskerinden daha önce gelirdi ve
geliri de daha çoktu.
Kadıaskerler XIV. yüzyılın ortalarına kadar Baş müftilik olarak adlandırılan
şeyhülislâmdan daha üst mertebede idi. Bu tarihlerden sonra teşrifatta vezirlerin hemen
arkasında yer verildi. Kadıaskerliğe mevleviyet denilen beşyüz akçalık kadılıklardan
(İstanbul, Edirne) gelinirdi. Ayrıca Anadolu kadıaskeri pâyelilerinden tayin edilirdi.
Kanunnâmede kadıaskerlerin günde beşyüz akça alacağı kayıtlıdır. Vazife müddetleri ise
XVII. yüzyıla kadar iki yıl olup, daha sonra müddetleri bir yıla indirilmiştir. Müddetini
dolduran kadıasker mazul olarak yerine başkası tayin edilirdi. Kadıaskerler XVII. asra kadar
veziriazamın padişaha arzı ile tayin edilmişlerdir. XVII. asır başlarından itibaren ise
ehemmiyetleri azalmış, bundan sonra azil ve tayinleri şeyhülislâm tarafından, veziriazamın
oluru alınmak suretiyle padişaha arz edilerek yapılmaya başlanmıştır.
Divân üyelerinden olan kadıaskerler, veziriazamın sol tarafında oturmaktaydılar.
Ayrıca İkindi Divânlarına da katılırlar ve bunlardan Rumeli kadıaskeri dava dinlerdi. İşin çok
olması hâlinde ise veziriazamın izni ile Anadolu kadıaskeri de davalara bakardı. Kazaskerler
Divân toplantılarından sonra yeniçeri ağasının huzurdan çıkmasından sonra padişaha arza
girerler, tayin edilecek müderris ve kadılarla ilgili mütalâalarda bulunurlardı.
Kadıaskerler salı ve çarşamba günleri hariç diğer günler kendi konaklarında Divân
kurarak kendilerini alâkadar eden şer‘î ve hukukî meselelere bakardı. Yanlarında işlerini
gören tezkereci, ruznâmçeci, matlabcı, tatbikci, mektupçu ve kethüda isimlerini taşıyan altı
yardımcısı vardı. Ayrıca her birinin davalı ve davacıyı Divâna getiren yirmişer muhzırı
bulunmaktaydı.
Kadıaskerler padişahın sefere çıkması hâlinde onunla birlikte giderler, padişahın
gitmemesi durumunda ise onlar da gitmeyerek yerlerine “Ordu kadısı” tayin edilirdi.
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Resim 8: Rumeli Kazaskeri, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü, İstanbul
1986.

2.2.3. Defterdar
Defterdar padişahın malının mutlak vekili ve onun temsilcisi durumundaydı. Bu
durum Fâtih Kanunnâmesi’yle de teyid edilmektedir. Nitekim aynı kanunnâmeden
öğrendiğimize göre Defterhâne ve hazinenin açılması defterdarın vazifeleri arasında
gösterilmiştir. Divân’ın aslî üyelerinden olan defterdar, sadece salı günkü Divân sonunda arza
girer ve kendi dairesiyle ilgili bilgiler verirdi. Ancak padişahın huzurunda okuyacağı telhîs
hakkında daha önce veziriazamla görüşür ve onun olurunu alırdı. Bayram tebriklerinde
padişah vezirlere olduğu gibi defterdarlara da ayağa kalkarlardı.
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Defterdarlar II. Bâyezid dönemine kadar, Rumeli’de hazineye ait işlere bakan Rumeli
defterdarı veya başdefterdar ile Anadolu’nun malî işlerine bakan Anadolu defterdarı olmak
üzere iki tane idi. Fâtih Kanunnâmesi’nde mal defterdarı ve başdefterdar tabirlerinin geçmesi
bu şekildeki ayırımın muhtemelen bu padişahtan önce de var olduğu ihtimalini
kuvvetlendirmektedir. Daha sonra defterdar sayısı artınca başdefterdarlığa Anadolu
defterdarının geçmesi usulü getirildi. Diğer taraftan Fâtih Kanunnâmesi’yle başdefterdarın
derecesi Rumeli beylerbeyi düzeyine yükseltildi. Yine aynı kanunnâmeyle divândaki yeri
kadıaskerlerin alt tarafı olarak belirlendi. Verilecek hassın gelirinin ise 600.000 akça olması,
şayet hazineden maaş verilecekse 150.000 ilâ 200.000 akça verilmesi, emekliye ayrılması
hâlinde de başdefterdara 90.000, mal defterdarlarına 80.000 akça verilmesi hükmü kondu.
Defterdarlık, devletin mâlî sıkıntı içine girdiği XVII. yüzyıldan itibaren daha da önem
kazandı. Hattâ bazılarına vezirlik rütbesi de verildi. Hasları ise 1.200.000 akçaya kadar
yükseltildi. Defterdarlığa dair bilgi İktisat Tarihi dersinde verilecektir.
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2.2.4. Nişancı

Resim 9: Sol tarafta Divân-ı Hümâyûn üyesi olan Nişancı, Muchir Arif PACHA, Les
Anciens Costumes De L'Empire Ottoman Du Sultan Mahmoud, Paris 1863.
Tevkiî, veya Tuğraî de denilen Nişancı ise, Divân-ı hümâyun azasından olup yeri
veziriazamın sağında ve vezirlerin alt tarafında idi. Divân üyelerinden olmalarına rağmen
vezir rütbesine sahip olmadıkça arz günleri kanun üzere padişahın huzuruna kabul
edilmezlerdi. Nişancılar XVI. yüzyılın başlarına kadar ilmiye sınıfı arasında kalemi kuvvetli
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olanlar arasından seçilirdi. Bulundukları mevkiden ziyade, sahip oldukları selâhiyet
bakımından birinci derecede bir memur sıfatını taşımaktaydılar. Fâtih Kanunnâmesi’ne göre
nişancıların “dâhil” ve “sahn” müderrisleri arasından seçilmeleri kanundu. Tuğrakeş-i ahkâm
da denilen Nişancı padişah adına yazılacak fermanlara, beratlara, nâmelere hükümdarın
imzası demek olan tuğrasını çekerdi. Nişancı Müftü-i kanun olarak örfi hukuku en iyi bilen
kiydi. Arazi kanunları Osmanlı Devletinde örfi hukuka bağlı olduğundan nişancıların en
önemli vazifelerinden biri de devlet arazi kayıtlarını ihtiva eden Tahrîr Defterleri’ndeki
düzeltmeleri ve değişiklikleri yapmalarıydı.
Nişancıdan başka hiç kimse bu işe kalem karıştıramazdı. Bu düzeltme ve değiştirmeler
Divân heyeti huzurunda yapılır, orada vezirlerden kim varsa ismi defterin kenarına yazılırdı.
Padişah mektuplarının yazımı işi XVI. yüzyıldan itibaren reisülküttâblara devredilince,
nişancılar sadece tuğra çekmekle meşgul oldular. XVII. yüzyıl sonlarından itibaren bu
makama tecrübeli kişilerin gelmemesi, eski önemlerini yitirmelerine ve nâme, berat,
ahidnâme gibi işlerin Divan Kalemi’ne bırakılmasına sebep olmuştur. XVIII. asırdan itibaren
ise bu vazife hâcegân sınıfının ikinci derecedeki memurlarına verilmeye başlanmıştır. XIX.
asırda ise ehemmiyetleri büsbütün azalmış, sadece teşrifatta yerlerini korumuşlardır.
Nişancılık 1836’da kaldırılmış ve bu vazife Defter Emini’ne devredilmiştir.

2.2.5 Divâna Katılan Diğer Üyeler
XVII. yüzyıl sonlarına kadar Divân-ı hümâyun kâtiplerinin ve kalemlerinin şefi olan
reisülküttâblar ise Divânın aslî üyelerinden değiller ise de tecrübeleri ve yazılacak yazıların
kaleme alınması açısından önemleri büyüktü. İlk devirlerden XVII. asrın sonlarına kadar
nişancının maiyyetinde bulunmuşlardır. Reisülküttâbların vazifeleri kanunnâmelerde
kaydedildiğine göre, verilen hükümleri ve kararları düzelttikten sonra tamamlamak; fermana
uygun olarak emirleri yazmak; hükümdara ve veziriazama gelen mektupları tercüme ettirerek
bunlara cevaplar hazırlamak ve Divânda tezkerecinin bulunmadığı zamanlarda onun
vazifesini yerine getirmekti. Bunlara bağlı olan kâtiblerin azli ve tayini de defterdarlara
bırakılmıştı.
Divân erkânından Kapıcılar Kethüdası saray teşrifatcısı olup, padişahla Divân
arasındaki haberleşmeyi sağlardı. Padişaha arz olunacak şeyler bunun vasıtasıyla yapılırdı.
Divânda elinde gümüş bir asa ile hizmet ederdi.
Çavuşbaşı da Divân hizmetlilerindendi. Divândaki çavuşlar bunun emrinde olup üç
yüz kadardı. Sayıları XVIII. yüzyılda ise bine ulaşmıştır. Bunlardan bir kısmı ulûfeli, bir
kısmı da tîmar ve zeâmetli olurdu. İkinci guruba Gedikli Çavuş da denirdi. Çavuşbaşı zabıta
vazifesini yerine getirir, tevkifi emredilen şahısları bulup hapsederdi. Kapıcılar Kethüdası gibi
elinde gümüş bir âsâ ile bulunur ve kapıcıların saraya aldıkları davacıyı alıp Divâna getirirdi.
Divân-ı hümâyûn çavuşlarının hükûmetin emirlerini vilâyetlere götürmek, sürgün kararı
verilenleri sürgün yerlerine nakletmek, hakkında ölüm emri verilmiş olanlara katl için
mübaşirlik etmek gibi vazifeleri de vardı. Bunlar Divânda oturmazlar, ayakta dururlardı.
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Divân-ı hümâyûn’da ve Paşa Kapısı’ndaki kalemlerin şefleri, maliye, kapıkulu
ocakları kâtipleri, tersane emîni, şehremini, arpa, matbah, darphâne emînleri, teşrifatçı,
tophane, baruthane v.s. hizmetlerin müdür, nazır ve emînleri ise Divân-ı hümâyun Hocaları
adı altında toplanmıştır. İlk devirlerde bu ünvan sadece Divân-ı hümâyun daireleri şeflerine
verilirken, sonraları bir rütbe olarak bunun dışındaki bazı hizmet sahiplerine de verilmiştir.
Ayrıca Divân’da görüşmeler esnasında Türkçe bilmeyen yabancıların davasını anlatmak için
bir de tercüman bulundurulurdu. Bunlara Divân-ı hümâyun Tercümanları denirdi. Bunlar
yabancı devlet elçilerinin veziriazam veya padişahla görüşmelerinde de hizmet ederlerdi.

Resim 10: Divan-ı Hümâyûn’a katılan fakat oturmayıp ayakta hizmet eden üst düzey
devlet adamı Reisülküttap, Ignatius Mouradgea D’ohsson, Tableau, Général de l’Empire
Ottoman, Paris 1787.
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2.3. Divân-ı Hümâyun Kalemleri
Divân-ı hümâyun’daki işler reisülküttâb ve onun idaresinde bulunan beylikçi’nin
nezaretinde görülürdü. Dolayısiyle bunlara bağlı çeşitli kalemler vardı ki, bunlara kısaca
Divân kalemleri adı verilirdi. Bunlar kuruluştan 1835’e kadar nezâretler öncesinde Sadaret
Mektubî, Sadâret Kethüdâsı, Beylik (Divân), Tahvil (kese vaya nişan), Ruûs, Âmedî
kalemleri ile Teşrifatçılık, Vak‘anüvislik, Divân-ı Hümâyûn Hocaları, Divân-ı Hümâyûn
Tercümanları, gibi bölümlerden müteşekkildi. Ayrıca Topkapı Sarayı’nda bütün bu
kalemlerin defterlerinin muhafaza edildiği Defterhâne bulunmaktaydı.
Beylikçi veya Divân Kalemi: Bu bölümün reisi olan Beylikçi Efendi, Divân-ı
hümâyun kalemlerine nezaret eder, yabancı devletlerle yapılan anlaşmaları saklar ve tatbik
edilmesini sağlar, her çeşit şikâyetlere dair hüküm verir, toprak ve çeşitli konularda
anlaşmazlıkları çözümler, ferman ve beratları yazdırarak arkasına kendi alâmetini koyardı.
Beylikçi kalemi’nde ayrıca büyük Divânın kararları tutulur, Divânda müzakere edilen
evraklar gerekli yerlere havale edilir, Divândan çıkan emir ve hüküm suretlerin defterlere
kaydı yapılırdı. Bu defterlere Mühimme Defterleri, yazanlara da mühimme-nüvisan denirdi.
Bu kalem dîvan sicilleri adı verilen Şikâyet, Ahkâm, Ahkâm-ı Şikâyet, Nâme, Nizamât,
Mukavelât, İmtiyaz defterlerini de tutardı.
Tahvil Kalemi: Bu kalem nişan veya kese kalemi olarak da adlandırılmıştır. Burada
mevâlî denen vilâyet kadılarının, vezir, beylerbeyi, sancakbeylerinin tayin beratlarıyla, zeâmet
ve tîmarların kayıtları bulunurdu. Bir kimseye zeâmet ve tîmar verildiği zaman, kayıtlar
Defterhâne’de derkenar olarak işlenip Tahvil Kalemi’ne gönderilirdi. Devletçe yazılan bütün
beratlar tahvil ve beylik kâtiplerince yazılıp, berat mümeyyizince düzeltildikten sonra Âmedci
tarafından kontrol edilerek gönderilirdi. Bu evraka dayanarak sâdır olan fermana tahvil
hükmü adı verilirdi. Tahvil kalemi’nin şefine Tahvil Kesedârı denirdi.
Ruûs Kalemi: Buna Ruûs-ı Hümâyun Kalemi de denilmektedir. Vezir, beylerbeyi ve
tîmar sahipleri hariç olmak üzere, devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve
vazife tevcihlerine ait belgeleri hazırlayan daire şeklinde tarif edilir. Dairelerin reis ve
mümeyyizleriyle kapıcıbaşılar, kale ağalıkları, dizdarlar, kethüdâlıklar, müderris, vâiz,
devirhan, imam, hatip ve mütevellîlerle, hazine ve evkaftan maaş ve tahsisat alanların malî
işlerine de burası bakar ve bütün muamele buradan sorulurdu. Ruûs kalemi efradı oldukça
kalabalık olup XVIII. asrın son yarısında, kâtip, şagird ve şerhli isimleriyle anılan mülâzım
kayıtlıların sayıları yüzelli kadardı.
Ruûs kalemi’nde üç çeşit ruûs vardı: 1-Ruûs kalemi’nden verilen ruûslar; 2-Savaş
dolayısiyle ordu cephede iken ordudan verilen ruûslar; 3-Rikâb-ı hümâyun ruûsları, yani
veziriazam cephede iken hükümdarın emri ile İstanbul’da verilen ruûslar. Bunun haricinde
Ruûs defterleri komutan (serdar) olarak bir yere tayin edilen vezirlere de verilirdi. Serdarlar
Ruûs buyuruldusu denilen bu defterlere, kendilerine verilen geniş selâhiyet dolayısiyle,
hükümdar adına tevcih ettikleri valilik, sancakbeyiliği, zeâmet, tîmar v.s. tayin hülâsası ve
hüküm suretlerini kaydederlerdi. Bunlar daha sonra temize çekilerek İstanbul’a gönderilirdi.
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Defterdarlık, beylerbeyiliği, sancakbeyiliği ve müderrislik gibi tayinlerde bazen sebep de
belirtilirdi. Ayrıca veziriazamların kendi dairelerinde topladıkları İkindi Divânı’nda yaptıkları
tevcihlerin kaydedildiği “İkindi Ruûsu” denilen tevcih defterleri de vardı.
Âmedî Kalemi: Âmedî kalemi’nin reisine Âmedî-i Divân-ı hümâyun veya Âmedî
veyahut sadece Âmedci denirdi. Âmedci efendi, reisülküttâbın birinci derecede maiyyeti, yani
özel kalem müdürü idi. Padişah’a veziriazam tarafından yazılacak takrîr, telhîs ile yabancı
devletlerle yapılan ahidname ve anlaşma suretleri, ayrıca yabancı devlet başkanlarına
veziriazam tarafından gönderilen mektup müsveddeleri, protokoller, elçi, tercüman ve
tüccarlarına yazılan yazılar ve evraklar hep burada kaleme alınırdı. Bu bakımdan buraya
alınacak memurların gayet dürüst ve iyi ahlâklı olmalarına, yabancı lisan bilmelerine dikkat
edilirdi. Mevcutları ilk zamanlar beş-altı kadardı.
Âmedî Kalemi, Bâb-ı Âlî’nin XVIII. asrın son yarısında devlet işlerini tamamen eline
almasından sonra gözle görünür derecede ileri bir daire hâlini almıştır. 1839’da Tanzimat’ı
müteakip Meclis-i Vükelâ teşekkül ettikten sonra meclisin zabıt kâtibliği de Âmedcilere
verilmiştir. 1908 yılına kadar (Meşrutiyet) âmedciler sarayla haberleşmeye dair arzları
yazmak, sadaret değişmesi dolayısiyle Bâb-ı Âlî’ye gelen hatt-ı hümâyûnları okumak,
kararları yazıp mazbata şekline sokmak, saraydan gelen iradeleri kaydetmek ve veziriazamın
saraya yazacağı arzları kaleme almak gibi işleri yapmaktaydılar.
Teşrifatcılık: Teşrifatçılık 9. Dersimizde etraflıca anlatılacağından tekrardan
kaçınmak amacıyla burada açıklanmamıştır.
Vekayinüvislik Kalemi: Devletçe kendisine verilen çeşitli işlere dair evrakları
kaydeden vekayinüvis, XVIII. asır başlarından itibaren Divân-ı hümâyûn dâiresinde
görülmektedir. Vekayinüvisler bütün vesikaları görmeyip, gizli olanları ancak ağızdan
duyarak kaydederlerdi. XVIII. asırdan önce vak‘anüvislik yerine şeyhnâmenüvislik denen bir
memuriyet bulunmaktaydı. Genel olarak devletin resmî tarihçisi hüviyetinde bulunan
vak‘anüvislerin ilki Halepli Mustafa Nâima Efendi’dir.
Divân-ı Hümâyûn Hocaları: Hâcegân-ı Divân-ı hümâyûn olarak da adlandırılmakta
olup, gerek Divân-ı hümâyûn ve gerek Paşakapısı’ndaki kalemlerin şefleriyle, maliye,
kapıkulu ocakları kâtipleri, tersane emîni, şehremîni, arpa, matbah, darphâne emînleri,
teşrifatçı, tophâne, baruthâne vesair hizmetlerin müdür, nazır ve emînleri bu isim altında
toplanmıştır. İlk devirlerde bu ünvan sadece Divân-ı hümâyûn daireleri şeflerine verilirken,
sonradan bir rütbe hâlinde bunun dışında kalan bazı hizmet sahiplerine de verilmiş, XVIII.
asırdan itibaren ise taşradaki bazı hizmet sahipleriyle vezirlerin maiyyetindeki divan
efendileri de bu adla anılmıştır.
XVIII. yüzyılda dört sınıf hâlinde tertip edilmiş olup, birinci sınıf hâcegân üç defterdar
ile nişancı, reisülküttâb ve defter emîninden meydana gelir ve bir yıl için tayin edilirlerdi.
İkinci sınıf hâcegânı, maliye dairesinden büyük rûznâmeci, başmuhasebeci ve
Anadolu muhasebecisi oluşturmuştur. Üçüncü sınıfı tersane emîni (daha sonra Bahriye nazırı)
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ile sarayın Bîrun ağalarından olan şehremîni, darphâne emîni, arpa emîni ve masraf-ı şehriyârî
kâtibi’nden meydana getirmekteydi. Dördüncü sınıf hâcegân ise otuz sekiz kişi olup,
bunlardan yirmi ikisi maliye kalem âmirlerinden teşekkül etmekteydi.
Divân-ı Hümâyûn Tercümanları: Divân’da görüşmeler esnasında Türkçe bilmeyen
bir yabancının davasını anlatmak için bir tercüman bulundurulması kanundu. Bundan başka
Divân tercümanı, yabancı devlet elçilerinin veziriazamla veya padişahla görüşmelerinde
hizmet edip, mektupları da tercüme ederdi. Tercümanlar Divânda kendilerine ayrılan yerde
ayakta dururlar öylece hizmet görürlerdi.
İlk zamanlarda elçiler kendi tercümanlarını kullanmış iseler de, daha sonra bunun
mahzuru görülerek, devlet tarafından resmî tercüman tayin edilmiştir. Dereceleri
reisülküttabdan sonra gelen tercümanlar XVIII. yüzyıldan itibaren reisülküttâbın yabancı
devlet elçileriyle görüşmelerinde önemli rol oynamış ve ehemmiyetleri daha da artmıştır.
Görüşmelerde elçinin tercümanı Türkçe hitap etse bile, reisülküttâb tercüman vasıtasıyla
konuşmayı sürdürürdü. Yabancı bir elçinin Divân-ı hümâyûn’a gelmesi hâlinde ise onu bizzat
baştercüman karşılar ve sadrıazamın hazır bulunduğu toplantıda yapılan konuşmaları tercüme
eder ve daha sonra elçinin sunduğu yazıyı sadrıazama açıklardı.
Tercümanların hemen hepsi XVI. ve XVII. asırlarda müslümanlardan olup kendilerine
maaş olarak tîmar verilmişti. Sayıları XVII. yüzyılda dört kişi idi. XVII. yüzyıldan itibaren
XIX. asrın ilk yarılarına kadar Divân tercümanlığı tamamen Fenerli Rumların eline geçmiştir.
Bundan dolayı devlet sırlarına vâkıf olan bazılarının casusluk ettikleri bilinmektedir. Bu
sebeple özellikle II. Mahmud devrinde Rumlardan tercüman tayininden vazgeçilerek yeniden
müslüman ve Türkler arasından tercüman tayin edilmeye başlanmıştır. Öte yandan Türklere
yabancı dil öğretilmesi için Bâbıâli’de bir Tercüme Odası açılmıştır. Bâbıâli Tercümanları da
denen Divân-ı Hümâyun tercümanları, XVIII. yüzyılın başlarından XIX. yüzyıl başlarına
kadar terfi ettikleri takdirde Eflâk ve Boğdan voyvodası olurlardı.
Bu tercümanlar haricinde Türklerin meskûn olmadıkları bazı Osmanlı eyaletleri ile
olan münâsebetin sağlanması için “Eyâlet divan tercümanı ve mahkeme tercümanı” da vardı.
Ayrıca bazı müesseselerde görevlendirilmiş Türkçe bilmeyen yabancıların yanına da birer
tercüman verilirdi.
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Uygulamalar
Uygulama: Ahmet Mumcu’nun, Divân-ı Hümâyûn (İstanbul 2007) adlı eserini
okuyunuz.
Kazanım:
1)
Osmanlı Devletinin XVII. asrın ortalarına kadar siyasî, adlî, idâri, malî en
önemli karar organı olan Divân-ı hümâyûnun bütün bu yönlerinin etraflıca öğrenilmesini
sağlar.
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Uygulama Soruları
1)
Osmanlı Devleti’nin en önemli siyasî
hümâyûnun bu alandaki yetkilerini tartışınız

yargı mekanizması olan Divân-ı
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Asırlar boyunca Osmanlı devlet yönetiminin en yetkili kurulu olan divân-ı hümâyûnun
yönetiminde veziriazam (daha sonra sadrıazam) ve vezirler hükümdarın birinci derece
yardımcılarıydı. Her şey belli nizam ve kanunlar çerçevesinde yürütülürdü. Fâtih’e kadar örfe
dayalı olan bu şekil, Fâtih’le birlikte yazılı kanun hâline getirilmiştir. Devletin genel kanunları
dışında, her kaza ve sancağın özelliklerine göre kanunları vardı. Bunlar müslümanlar ve
müslüman olmayanlar için ayrı ayrı hükümler taşımaktaydı. Kanunlar şer‘î ve örfî olarak iki
ayrı hukuka bağlanmıştır. İşte divân-ı hümâyûn bu kanunlar esas alınarak faaliyet
göstermiştir.
İdarede bütün yetki padişahın ve dolayısıyla onu temsil eden Divânın elinde
toplanmıştı. Bütün meseleler bu mecliste görüşülür ve karara bağlanarak padişahın onayına
sunulurdu. Bu durum mutlak bir merkezî otoriteyi getirmiş, bütün tayin ve aziller merkezin
bilgisi altında yapılmıştır. Birinci ve ikinci derecedeki işler dışında kalan idarî, mâlî ve kazaî
meseleler ise veziriazam ve kadıasker Divânlarına bırakılmıştır. Divânın asli üyeleri arasında
bulundukları görevleri dâhilinde tam bir iş bölümü sözkonusudur. Herbiri kendi yetki alanları
dâhilinde divânda görevlerini yerine getirmişlerdir. Divânda alınan kararlar ve görüşmeler
divana ait büro çalışanlarınca kayd edildiği gibi yine alınan kararların bürokratik yazışmaları
yine bu kalemlerce yerine getirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı Devleti’nde verilen hükümleri ve kararları düzelttikten sonra
tamamlamak; fermana uygun olarak emirleri yazmak; hükümdara ve veziriazama gelen
mektupları tercüme ettirerek bunlara cevaplar hazırlamakla görevli bütün Divân-ı Hümâyûn
kalemlerin şefi olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Babüssaade Ağası

b)

Reisülküttab

c)

Sadaret Kethüdası

d)

Nişancı

e)

Rumeli Kazaskeri

Osmanlı Devletinde, ............................hükûmetin emirlerini vilâyetlere götürmek,
sürgün kararı verilenleri sürgün yerlerine nakletmek, Divan-ı Hümayun’un hizmetinde
bulunan görevlilerdi.
2)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Divan-ı Hümayun Çavuşları

b)

Cellatlar

c)

Kapıcıbaşı

d)

Bostancıbaşı

e)

Solaklar ve Peykler

3)
Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun ile padişah arasındaki haberleşmeyi
sağlayan ve Saray teşrifatçısı olarak da bilinen görevli aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tezkireci

b)

Çavuşbaşı

c)

Hekimbaşı

d)

Kapıcılar Kethüdası

e)

Bostancıbaşı
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4)
Aşağıdakilerden hangisi sadrazamların Divân-ı Hümayun dışında bizzat
topladıkları divandır?
a)

Ayak Divanı

b)

Arz Divanı

c)

İkindi Divanı

d)

Meşveret Meclisi

e)

İstişare Divanı

5)
Osmanlı Devleti’nde vezir, beylerbeyi ve timar sahipleri hariç olmak üzere,
devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve vazife tevcihlerine ait belgeleri
hazırlayan daire aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tahvil Kalemi

b)

Beylikçi Kalemi

c)

Ruus Kalemi

d)

Amedi Kalemi

e)

Vakanüvislik Kalemi

6)
Padişah adına yazılacak fermanlara, beratlara, namelere hükümdarın imzası
demek olan tuğrasını çeken ve aynı zamanda örfi hukuktan sorumlu olan devlet görevlisi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kazasker

b)

Nişancı

c)

Veziriazam

d)

Şeyhülislam

e)

Reisülküttab
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7)
Osmanlı Devleti’nde nişan veya kese kalemi olarak da adlandırılan bu
kalemde, vilâyet kadılarının, vezir, beylerbeyi, sancakbeylerinin tayin beratlarıyla, zeamet ve
timarların kayıtları bulunurdu. Bahsedilen kalem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tahvil Kalemi

b)

Beylikçi Kalemi

c)

Ruus Kalemi

d)

Amedi Kalemi

e)

Vakanüvislik Kalemi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
8)

Divân-ı Hümâyûn klasik dönemde hangi günlerde toplanırdı?

9)

Kubbe vezirlerin Divân-ı Hümâyû’daki görevlerini yazınız.

10)

Beylikçi Kalemi’nin vazifelerini maddeler hâlinde sıralayanız.

Cevaplar: 1)b, 2)a, 3)d, 4)c, 5)c, 6)b, 7)a.

55

3. OSMANLI DEVLETİNDE EYALET TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Eyalet ve Beylerbeyi
3.1.1. Eyalet İdaresi
3.1.2. Beylerbeyi
3.2. Sancak ve Sancak Beyi
3.2.1. Sancak Sistemi
3.2.2. Sancak Beyi
3.3. Diğer Taşra Görevlileri
3.3.1. Mütesellim
3.3.2. Muhassıl
3.3.3. Ayan
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Devletinde eyaletlerin idaresi ne şekilde yürütülürdü?

2)

Sancakbeylerinin yetki ve sorumlulukları nelerdi?

3)

Eyaletlerde vazifeli taşra görevlileri kimlerdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Devletinde Eyalet
Teşkilatı

Klasik dönem Osmanlı
eyalet sisteminde nasıl bir
yapılanmanın olduğunun
kavranılması.

Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Tarihsel analiz ve yorum

Eyaletlerin yönetim tarzı ve
beylerbeyilerin vazifelerinin
öğrenilmesi.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Eyalet ve Beylerbeyi

Anlatım
Görüş Geliştirme

Sancak ve Sancak Beyi

Diğer Taşra Görevlileri

Sancakların idarî
taksimattaki yeri ve sancak
beylerinin yetki ve
sorumluluklarının
kavranılması

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Taşra idaresindeki diğer
görevliler ve vazifeleri
hakkında bilgi sahibi
olunması

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Anlatım
Görüş Geliştirme

Görüş Geliştirme
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Eyalet



Sancak



Beylerbeyi



Sancakbeyi



Kadı



Muhassıl



Naib



Dizdar



Mütesellim



Ayan



Eyalet divânı



Tımar

60

Giriş
Osmanlı fetih geleneğinin en önemli özelliklerinden biri, fethedilen yerlere hukuku
temsilen bir kadının, idareyi temsilen bir beyin (subaşının) tayin edilmesidir. Bu uygulama
taşra idaresinin temelini oluşturmaktadır. Orhan Gazi, I. Murad ve I. Bayezid zamanlarında
gerçekleştirilen fetih hareketleri ile Osmanlı Devleti hayli genişlemiş ve teşkilâtlanma da
hızlanmıştır. Yıldırım Bayezid ile başlayan merkeziyetçi devlet yapısı ve anlayışı Fâtih Sultan
Mehmed ile en mükemmel şekline ulaşmıştır. Fâtih geniş Osmanlı ülkesinde bu merkeziyetçi
yapıyı sağlamak ve özellikle eyaletlerin merkeze bağlantısını sağlamlaştırmak maksadıyla,
Osmanlı devlet yapısında önemli değişikliklere gitmiştir. Bunların başında kul sisteminin
bütün ağırlığı ile benimsenmesi gelmektedir. Bu şekilde merkeze bağlı olarak teşkil edilen
eyaletlerin idaresi ve eyaletlerin yönetimini üstlenen beylerbeyilerin vazifeleri bu dersimizin
ilk kısmını oluşturmaktadır. Eyaletlerin alt kısmı olan ve bununla beraber eyalet teşkilatının
en önemli birimi olma vasfını taşıyan sancakların özellikleri ve sancak beylerinin görevleri bu
derste ele alınacak konular arasındadır. Dersin sonunda eyaletlerde görevli diğer vazifeliler
hakkında da kısa bilgiler verilecektir.
Fâtih Sultan Mehmed, Osmanlı'ya karşı rekabet içinde olan ve Timur istilâsı ile
yeniden canlanan köklü Türk ailelerine büyük bir darbe indirerek bütün önemli mevkileri
kendi kullarına tahsis etmiştir. Askerî hüviyete ve misyona sahip Osmanlı Devleti'nde
savaşanların en önemli gelir kaynağı ve mükâfatlandırılma aracı olan mîrî toprakların zamanla
bazı nüfuzlu kimselere ve ulemâya "temlik" edilmesi ve ardından bu yerlerin bir kısmının
vakıf arazi hâline dönüşmesinin devletin ve askerin gücünü zayıflattığını farkeden Fâtih, çok
zor ve radikal bir teşebbüsle bu toprakların mülkiyet ve vakfiyet statülerini lağvederek tekrar
mîrî hâline getirmiştir. Yine bu dönemde sınırlarda serbest hareket etmeye meyyal uç ve
akıncı beylerinin faaliyetleri sınırlandırılmış, doğuda irsiyet üzere hükümet eden aşiret
özelliğine sahip bölgelerdeki yöneticilerin faaliyetleri, o bölgelere yeniçeri birliklerinin
yerleştirilmesi ve ayrıca merkeze kadı tayini ile devamlı kontrol altında tutulmuştur. Bütün
bunlar Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi tutum ve uygulamasını teyit eden hususlar olmuştur.
Osmanlı taşra (eyalet) teşkilâtı uzun ve çeşitli merhalelerden geçtikten sonra XVI.
asırda Rumeli, Anadolu, Arabistan ve Kuzey Afrika'da en gelişmiş şekline ulaşmıştır.
Osmanlı eyalet idaresi daha önceki Türk ve İslâm devletlerine ait idarelerden birçok temel
unsuru almış, ancak bu teşkilâtı hayli geliştirmiştir. İdarî taksimatta en geniş idarî birim olarak
belirlenen eyaletten sonra sancaklar, kazalar, nahiyeler ve nihayet köyler teşekkül etmiştir.
Taşrada yöneticileri ehl-i örf ve ehl-i şer', diğer bir ifade ile ümerâ ve ulemâ olmak
üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ehl-i örf zümresinden yöneticiler olarak beylerbeyi, sancak
beyi, subaşı, kapı kethüdası, mütesellim, muhassıl, mutasarrıf, ayan, voyvoda, dizdar,
kethüdâyeri, derbendci, yasakçı, kocabaşı, çorbacı; ehl-i şer' zümresinden ise kadı, müftü,
nâib, nakîbüleşraf kaymakamı, kassâm-ı askerî, mütevelli, câbî, müderris, imam, hatip, vaiz
sayılabilir.
İdarî Birimler: Osmanlı Devleti Anadolu, Rumeli ve Arabistan olmak üzere başlıca
üç ana bölgeden oluşmaktadır. Buralarda temel idarî birim eyalettir. Ancak üç kıtada geniş
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topraklara sahip olan Osmanlı Devleti'nde eyalet dışında özel statüsü olan yerler de
bulunmaktaydı. Haremeyn terimiyle ifade edilen Mekke ve Medine, eyalet statüsü ile
doğrudan merkeze bağlı olmayıp emirlik (emaret) olarak Hz. Peygamber soyundan gelenler
tarafından idare edilmiştir. Kırım, Osmanlı Devleti'ne tâbi bir hanlık olarak yönetilmiş; Kuzey
Afrika'da eyalet statüsünde olan Tunus ve Cezayir ise önceleri beylerbeyiler daha sonra da
Tunus beyler, Cezayir dayılar tarafından idare edilıniştir. Eflak ve Boğdan ise voyvodalıkla
idare edilmekte olup stratejik öneme sahip bu yerlerin yöneticileri topladıkları voyvodalık
divanı ile kendi bölgelerini idare eder ve burada dava dinlerler, idarî, malî kararlar alırlardı.
Buraların yöneticileri halkın güvendiği yerli hıristiyan ailelerden seçilirdi.
Taşrada Aileler: XVII. yüzyıl ortalarından itibaren özellikle Arap diyarında sâliyâne
ile idare edilen eyaletlerde bazı köklü ailelerin beylerbeylikleri irsî olarak elde ettikleri
görülmektedir. Nitekim Azm-zâdeler Şam'da, Celîlîzâdeler Musul'da, Karamanlılar
Trablusgarb'da, Hüseynîler Tunus'ta, uzun süre aile olarak eyalet yönetimini ellerinde
bulundurdular. Ayrıca, XVIII. asırdan itibaren Anadolu ve Rumeli'de birçok ayan ailesi vali
veya sancak beyi olarak uzun süre idarede bulundular.
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3.1. Eyalet ve Beylerbeyi
Bu kısımda eyaletin idari yapısı öncelikle incelenecek, ardından Beylerbeyilerin
görevlerine yer verilecektir.

3.1.1. Eyalet İdaresi
Bir beylerbeyinin yönetiminde en büyük idarî ve askerî birim olan eyalet uzun bir
gelişme ve değişim çizgisine sahip olmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk olarak Rumeli eyaleti
teşkil edilmiştir. Rumeli'de gerçekleştirilen büyük fetihlerden sonra I. Murad bu toprakların
idaresini Lala Şahin Paşa'ya bırakmış, böylece takriben 1362'de Rumeli beylerbeyliği daha
ziyade askerî bir hüviyet ile ortaya çıkmıştır. İlk beylerbeyilik olan Rumeli bu imtiyazlı
statüsünü devletin yıkılışına kadar korumuştur. Yıldırım Bayezid 1393'te Rumeli'ye geçerken
Timurtaş Paşa'yı Anadolu beylerbeyi olarak Ankara'da bırakmış, böylece yine askerî bir
zorunluluk olarak ikinci beylerbeyilik yani Anadolu beylerbeyliği doğmuştur. Fetret devrini
takiben 1413'te üçüncü olarak Amasya ve Sivas merkez olmak üzere Rumbeylerbeyliği teşkil
edilmiştir. Osmanlı Devleti uzun süre bu üç eyaletle idare edilmiş, daha sonra Fâtih devrinde
kurulma çalışmaları başlayan Karaman 1512'de eyalet olmuştur. Yavuz devrinde ayrıca
Diyarbekir, Halep ve Şam eyaletleri teşkil edilmiştir. Kanûnî'nin uzun saltanatında sırasıyla
Dulkadır, Cezâyir-i Bahr-i Sefîd, Cezâyir-i Garb, Erzurum, Musul, Bağdat, Yemen, Budin,
Basra, Van, Tımışvar, Lahsa, Trablusgarp, Habeş olmak üzere on dört yeni eyaletin teşkil
edildiği, II. Selim devrinde Kefe, Kıbrıs, Tunus ve Trablusşam olmak üzere dört eyaletin daha
kurulduğu, böylece III. Murad devrine gelindiğinde 25 eyaletin teşkil edilmiş olduğu
görülmektedir. III. Murad'ın saltanatı başlarında Çıldır, Trabzon, Bosna ve Kars eyaletleri
teşkil edUmiş, bir süre sonra İran harpleri sebebiyle bu hükümdar zamanında doğuda birçok
sun'î eyaletlerin teşkil edildiği ancak bunların kalıcı olmayıp bir süre sonra ya elden çıktığı
veya gereksiz olduğu için kaldırıldığı görülmektedir.
Beylerbeyiliklerin kuruluş stratejilerini tahlil eden Halil İnalcık, bir eyaletin bazan 4050 seneye varan uzun bir tekemmül döneminden sonra askerî, siyasî ve idarî gelişmeler ve
zaruretler sonunda kurulduğunu, Cezâyir-i Bahr-i Sefîd, Kıbrıs, Budin, Bosna, Özi gibi birkaç
örnekle açıklamaktadır. Gerçekten III. Murad zamanında İran sınırında âni kararlarla kurulan
beylerbeyiliklerin bir süre sonra kaldırılması bu görüşü teyit etmektedir. Nitekim o dönemde
gelişmelerin bizzat görgü şahidi olan Gelibolulu Âlî ve Mustafa Selânikî, idarî ve askerî
sonuçları tecrübe ve tahlil edilmeden peşpeşe eyalet teşkilini şiddetle eleştirmişlerdir. Osmanlı
eyaletlerini listeler hâlinde veren resmî ve hususi birçok kaynak bulunmaktadır.
Osmanlı eyaletleri statü bakımında tımarlı ve sâliyâneli olmak üzere iki kısma
ayrılırdı. Sınırları dâhilinde timar sisteminin tatbik edildiği eyaletlere timarlı eyalet; eyalet
gelirlerinin timar olarak dağıtılmayıp tamamının devlet namına toplanıp, bu toplananlardan
askerin ve eyalet idarecilerinin ücretleri ödendikten sonra geri kalanın devlet hazinesine
gönderildiği eyaletlere ise sâliyâneli denilirdi. Tamamı Arap topraklarında olan bu eyaletler,
Mısır, Yemen, Habeş, Bağdat, Basra, Lahsa, Trablusgarp, Tunus ve Cezâyir-i Garb olmak
üzere dokuz adet idi.
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Eyalet (Beylerbeyi) Divanı: Eyalet idaresinde en yetkili organ olan ve doğrudan
doğruya beylerbeyine bağlı olarak onun riyasetinde toplanan bu divanın ne zaman teşekkül
ettiği bilinmemektedir. Ancak Selçuklular'daki benzerleri düşünülecek olursa, bir danışma
kurulu olarak ilk eyaletin teşkilinden beri mevcut olduğu düşünülebilir. Divan, eyaletin paşa
sancağında, beylerbeyinin konağında toplanırdı. Dîvân-ı Hümâyun ülke idaresinde en yetkili
kurul olduğu gibi bu divan da eyalet idaresinin 'temel kurulu ve yapı itibariyle Dîvân-ı
Hümâyun'un küçük bir modeli idi. Divanda beylerbeyinin başkanlığında hazine (mal)
defterdarı, timar işlerine bakan timar defterdarı, şer'î, hukukî işlere bakan eyalet kadısı
(kadının üyeliği tartışmalıdır), divan efendisi, tezkireci, çavuşlar, muhzırlar, rûznâmeci ve
kâtipler bulunurdu. Türkçe bilmeyen halkın bulunduğu Arap ve Balkan eyaletlerinde halkın
talep ve şikâyetlerinin Türkçe'ye çevrilmesi; divan kararlarının ise halkın diline tercümesi için
ahallî dilleri bilen tercümanlar divanda istihdam edilirdi. Kitabeti ise divan efendisi ifa ederdi.
Eyalet divanı halkın dilek ve şikâyetlerine açıktı. Dolayısıyla halkın verdiği arzuhal ve
mahzarlar veya şifahî müracaatlar bu divanın gündeminin önemli bir kısmını teşkil ederdi. En
başta gelen şikâyet konularını, timar meseleleri oluştururdu. Eyalet divanı kararlarından
memnun olmayanlar şikâyetlerini Dîvân-ı Hümâyun'a iletebilirlerdi. Temel konular eyalet
divanında görüşüldükten sonra şer'î meseleler kadı divanına, malî konular defterdar dairesine
havale edilebilirdi. Eyalet divanında görüşülen konular ve varılan kararlar deftere kaydedilir,
birçok konuda ayrıca Dîvân-ı Hümâyun'un kararı alınırdı. Merkezden eyalete gelen emirler de
defterlere kaydedilirdi. Eyaletlerin divanlarında tutulan binlerce defterin bugün nerelerde
olduğu araştırmacıların merak ettiği bir konudur.
Osmanlı eyaletlerinin sınırları ve bilhassa statülerinde, yönetim kadrolarında zamanla
önemli değişiklikler olmuş, nihayet 1864 Vilâyet Nizâmnâmesi ile Batı usulü çok farklı bir
statü benimsenmiştir.

3.1.2. Beylerbeyi
Eyaletin en büyük âmiri olan beylerbeyi için, Osmanlı kaynaklarında mîrimîran,
emîrülümerâ ve XVIII. yüzyıldan itibaren de vali denilmiştir. Osmanlı teşkilâtında önceleri
geniş askerî yetkilere sahip kumandan anlamına kullanılırken, yenifetihlerden sonra kurulan
eyaletlerle birlikte beylerbeyiler idarî ve askerî yetkilere sahip oldular.
Tayin ve Azli: Osmanlılarda XV. yüzyıldan itibaren seyfiye. ilmiye, kalemiye adıyla
meslekler belirli hâle gelmiş, beylerbeyiler seyfiye zümresi içerisinde yer almıştır. Kuruluş
döneminde genellikle Türk komutanlar beylerbeyi olarak tayin edilirken Fâtih devrinde
beylerbeyilikler devşirmelere verilir olmuştur. Acemi Oğlanlar Mektebi ve ardından
Enderun'dan yetişenler saraydan taşraya çıktıklarında çeşitli hizmetlerde bulunuyor ve taşra
teşkilâtında en yüksek görev olan beylerbeyiliğe kadar yükseliyordu. Sarayda kapı
ağalığından ve yeniçeri ağalığından taşraya beylerbeyi olarak çıkılabiliyordu. Teşkilâtın diğer
kademelerinden de geçmek mümkündü. Beylerbeyiler için belirli bir eyalet veya görev
mahalli olmadığı gibi Rumeli, Anadolu ve Diyâr-ı Arab ayrımı da bulunmamakta idi.
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Beylerbeyiliğe tayin edilenlere berat (menşur) verilirdi. Beylerbeyi ve sancak beyi
beratları Dîvân-ı Hümâyun tahvil kaleminde hazırlanır, bunun için berat harcı alınırdı.
Vezâret rütbesiyle tayin edilenlere genellikle menşur verilirdi. Beylerbeyiler tek tek veya
toplu halde tayin edilebilirdi.
Beylerbeyilerin görev süreleri diğer mesleklerde olduğu gibi önceleri oldukça uzundu.
XVI. asrın ikinci yarısından itibaren çeşitli sebeplerle süre kısalmıştır. XVI-XVII. yüzyıllara
ait sancak tevcih defterlerinden ve ayrıca Sicill-i Osmânî'de verilen biyografilerden
beylerbeyilerin görev süreleri hakkında fikir edinmek mümkün olmaktadır. Sürenin genellikle
bir yıl civarında olduğu söylenebilir. Ancak özel durumu olan bazı eyaletlerde bu süre daha
uzun olabilmektedir. Nitekim, Yemenî Hasan Paşa(ö. 1608), 1581-1604 tarihleri arasında
aralıksız 24 sene Yemen valiliğinde bulunmuştur.
Görev ve Yetkileri: Beylerbeyilerin görevlerini barış ve savaş dönemi olmak üzere
başlıca iki devrede incelemek gerekmektedir. Tevkiî Kanunnâmesi'nde görevleri ana
hatlarıyla reayanın korunması, askerin nizamının sağlanması, zulmün bertaraf edilmesi,
eyaletin idaresi, seferlere iştirak şeklinde sayılmakta, eyaletteki sancak beylerinin, kadıların
ve diğer idarecilerin ona tâbi olması, eğer vezâreti varsa çevresindeki beylerbeyilerin de ona
itaat etmesi gerektiği belirtilmektedir. Genel tanımlama böyle olmakla birlikte, çeşitli
sebeplerle bazı beylerbeyilerin geniş yetkilere sahip olduğu bilinmektedir. Beylerbeyilerin en
önemli görevlerinden biri tımarların verilmesiydi. Kendi eyaletinde vekîl-i saltanat olarak
bütün tımar sahiplerinin ve askerin âmiri olması sebebiyle timar tevcihleri, bu konudaki çeşitli
ihtilâfların halli, beylerbeyileri ve eyalet divanını en çok meşgul eden hususlardı. Başlangıçta
bütün tımarlar beylerbeyiler tarafından tevcih edilirken 1530'dan itibaren sadece küçük
tımarları tevcih eder olmuşlardı.
Eyalette güvenliğin sağlanması da beylerbeyilerin önemli görevlerindendi. Bu konuda
çok sert tedbirler almak, görevliler tayin etmek yetkisi vardı. Eyalet halkından zulme veya
haksızlığa uğrayan kimseler bizzat beylerbeyine veya eyalet divanına topluca mahzar veya
münferiden arzuhaller sunarlardı. Taraflar beylerbeyibuyruldusu ile eyalet divanında
muhakeme edilebilirlerdi. Ehl-i örften olan beylerbeyi ile ehl-i şer'den olan eyalet kadısı,
müftüsü ve âlimleri arasında oldukça hassas bir denge vardı. Bunlardan her birinin doğrudan
saltanat makamına veya Dîvân-ı Hümâyun'a arzda bulunma yetkisinin olması, beylerbeyinin
ölçülü ve adil davranmasında çok etkisi olmuştur. Eyalet kadılarının beylerbeyiler aleyhine
gönderdikleri pek çok arz ve arîza örneği bulunmaktadır. Bazan bölgedeki kadıların ortak
şikâyetleri üzerine beylerbeyilerin azledildiği, cezalandırıldığı, malının müsadere edildiği
olurdu. Ancak beylerbeyi statü ve hiyerarşi bakımından kadı, müftü ve diğer ilmiye ricalinin
üstünde idi.
Beylerbeyilerin bulundukları bölgenin en büyük askerî âmiri ve kumandanı
durumunda olmaları, onların yetki ve sorumluluklarını hayli artırmıştır. Hemen her dönemde
kısa aralıklarla çok cepheli savaşların yapılması, beylerbeyileri meslek hayatlarının yaklaşık
üçte ikisini cephelerde fiilen muharebe ederek veya bunun hazırlığı ile meşgul olarak
geçirmek zorunda bırakmıştır. Beylerbeyilere seferler ve sefer hazırlıkları ile ilgili fermanlar
gönderilir, sancak beyleri, sipahiler kendi kapı halkı ile yoğun bir hazırlığın içerisine
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girerlerdi. Bölgesinde vekîl-i saltanat olan beylerbeyiler seferlere çıkacakları zaman, ulemâ,
sâdât, eşraf ve halkın katıldığı büyük törenle uğurlanırlardı. Seferin her safhasında fiilen
görevi üstlenir, serdâr-ı ekremle sık sık meşveretler yapıp, toplanan divanlara katılarak strateji
tesbitine yardımcı olurlardı. Beylerbeyinin serdar olarak tayin edildiği de olurdu.
Beylerbeyiler ve sancak beyleri gerek sefere hazırlık gerekse savaşın seyri sırasındaki
ikmal, hata ve beceriksizliklerin cezasını çok ağır şekilde öderler, bazen hayatlarından dahi
olurlardı. Merkezin normal zamanlardaki yumuşak ve çok defa müsamahakâr tutumuna
karşılık seferler sırasındaki tavrı çok sert olurdu. Şeyhülislâm veya kazaskerden fetva alınarak
yahut yargılamaya ve fetvaya başvurulmadan sultanın fermanı ile ölüm cezası verilebilirdi.
Ehl-i örf ve kapıkulu zümresine dâhil olan beylerbeyilerin, ölümünden sonra geride bıraktığı
serveti belli ölçüler içerisinde devlet tarafından müsadere edilirdi. Mühimmat nevinden
malına bilhassa el konulurdu. Beylerbeyiler ve sancak beyleri sefere gittiklerinde yerlerine
mütesellim bırakırlardı.
Beylerbeyiler merkezle olan haberleşmelerinde ulaklar ve çavuşlar kullanırlardı.
Genellikle bu görevliler İstanbul'da bekleyerek getirdikleri evrakın sonucunu aldıktan sonra
eyalete dönerlerdi. İstanbul'da hükümet nezdinde her eyaletin devamlı olarak işlerini takip
eden beylerbeyine bağlı kapı kethüdaları vardı.
Beylerbeyilerin teşrifatta önemli yeri olduğu bilinmektedir. Vezâret payesi olmayan
beylerbeyilerin elkabının belgelerde "emirü'l-ümerâi'l-kirâm"; vezâret payesi olanların elkabı
ise "düstûr-ı mükerrem" formülü ile başladığı görülmektedir. Ayrıca Mısır beylerbeyine
Arapça elkab ile ferman yazıldığı da bilinmektedir. Beylerbeyilerin teşrifatı ile ilgili Tevkiî
Kanunnâmesi'nde oturma sırası, giyim kuşam gibi hususlarda çeşitli bilgiler bulunmaktadır.

3.2. Sancak ve Sancak Beyi
3.2.1. Sancak Sistemi
Türk-İslâm geleneğinde hutbe ve sikke, tabi ve alem (davul ve sancak), hükümdarlık,
bağımsızlık veya temsilcilik anlamına önemli semboller olarak kullanılmıştır. Osmanlılar'da
tabl ve alem gönderilmesinin, hükümdar adına temsilcilik verilmesi anlamına geldiği
görülmektedir. Osmanlı Beyliği'nde Rumeli'de fethedilen yerlerde sancak adıyla temel idarî
birimler teşkil edilmiş, I. Murad'ın saltanatı başlarında bunlar Rumeli beylerbeyliği adıyla
büyük bir idarî birim olarak Lala Şahin Paşa'ya verilmiştir.
Osmanlılar'da sancak askerî ve idarî hüviyete sahip temel birimdir. Başlangıçta askerî
yönü, devletin giriştiği aralıksız fetih hareketleri sebebiyle ağır basmış, daha sonraları idarîaskerî yönleri beraber yürümüştür. Osmanlı idarî taksimatında sancağın temel birim olduğunu
uygulamadan anlamak mümkündür. Metin Kunt, tahrir defterlerinin sancak esas alınarak
düzenlemesi, kanunnâmelerin sancağı esas alması, sipahinin genellikle tımarının bulunduğu
sancakta oturma mükellefiyetinin bulunması ve reâyâ suç işlediğinde kendi sancağında
yargılanması ve cezalandırılması özelliklerinden hareketle sancağın temel idarî birim
olduğunu belirtmektedir. Osmanlılar'da en büyük idarî birim olan eyaletler sancaklardan
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teşekkül etmekte ve beylerbeyinin oturduğu sancak paşa sancağı adını almaktaydı. Ancak
Osmanlı sancak taksimatının her zaman aynı kalmadığı, zaman zaman taksimatın değiştiği ve
bunu takip etmenin de çok zor olduğunu belirtmek gerekir.
Belirli dönemlerde Osmanlı sancaklarının eyaletlere göre taksimini veren hususi ve
resmî çeşitli listeler bulunmaktaydı. Celâlzâde'nin Tabakâtü'l-memâlik'i, Feridun Bey'in
Münşeâtü's-selâtîn'i, Ayn Ali Risalesi, Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Koçi Bey Risalesi,
Kâtib Çelebi'nin Cihannümâ'sı, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi bu hususi kaynaklar arasında
sayılabilir. Ancak yukarıda belirtilen sancak değişiklikleri sebebiyle bu listelerin her zaman
taksimatı sıhhatli biçimde yansıttıklarını söylemek mümkün değildir. Bunlar çoğu zaman
birbirinden aktarma şeklindedir.
XVI-XIX. yüzyıllarda genel olarak idarî teşkilâtta ve sancak taksimatında önemli
değişiklikler olmuştur. Genel bir fikir vermek gerekirse XVI. asır sonlarında 30-32 eyalette
500 kadar; XIX. yüzyıl başlarında 25 eyalette 290 kadar sancağın olduğu söylenebilir.
Tanzimat sonrası idarî taksimatı ise devlet salnamelerinden takip etmek mümkündür.

3.2.2. Sancak Beyi
Sancak beyinin başlıca görevleri arasında bölgesinde emniyet ve asayişi sağlamak,
suçluları cezalandırmak, tımarların tevcihi, sipahinin reâyâ ile münasebetinde dürüst ve
kanunlara uygun hareketini temin, sancakta bulunan subaşı, alaybeyi, dizdar, çeribaşı, sipahi
gibi ehl-i örfün ahenk içinde çalışmalarını temin etmek gelmektedir.
Sancak beyinin vazife ve sorumluluğu sefer zamanında daha da artmaktadır.
Bölgesindeki idareciler ile sefere iştirak etmek, tımarlı sipahilerin yoklamasını yaparak,
cebelüleri ile birlikte eksiksiz sefere katılmasını sağlamak en zor işlerden biridir. Sancak
beyleri bütün hazırlıkları yaptıktan sonra sancağın bağlı olduğu eyaletin beylerbeyi
beraberinde sefere katılırdı. Sancak beylerine kendi bölgesinde yapılması gereken işlerle ilgili
olarak Dîvân-ı Hümâyun'dan birçok hükümler gönderilirdi; mühimme defterlerinde bunun
pek çok örneği bulunmaktadır. Sınır bölgelerinde ve serhadlerde olan sancakların beyleri daha
geniş yetkilere sahip olmakta, anlaşmalara göre çeşitli temaslarda bulunmaktaydılar.
Sancaklara merkezden sarayın Bîrun ve Enderun halkından, müteferrikalardan,
kapıkulundan birisinin bey tayin edildiği veya taşrada alaybeyi, defter kethüdası, timar veya
hazine defterdarından veya sancak beylerinin oğulları veya yakınlarından tayin yapıldığı
bilinmektedir. Bunların zamanla nisbetlerinde değişmeler olduğu görülmektedir. Sancak
beylerinin genelde bir yıl ile üç yıl arasında görev yaptıkları, mâzuliyet dönemlerinin de bir
iki yıl gibi kısa sürdüğü sonra tekrar bir diğer sancağa veya beylerbeyiliğe geçtikleri
görülmektedir. Yeniden bir sancağa tayin edilirken bu görev aynı beylerbeyilik içinde veya
başka bir eyalette olabilmektedir.
Sancak beylerinin esas gelirleri kendilerine tahsis edilen haslardan sağlanmaktadır.
XVII. yüzyıl başlarında her bir sancak beyinin has gelirleri Ayni Ali Risâlesi'nde listeler
hâlinde verilmiştir. Serhadlerde ve sınırlardaki sancak beylerinin özellikle XV-XVI. asırlarda
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ganimetlerden önemli gelirler sağladığı görülmektedir. Sınır bölgelerinde bulunan sancak beyi
ve beylerbeyilerin kendi adlarına sınır ticareti ve dış ticaret yaptığı bunun da önemli bir gelir
sağladığı bilinmektedir. Kendi bölgelerindeki timar tevcihlerinden, belirli gelirleri
bulunmaktadır. Ayrıca kendilerine pîşkeş, hediye adıyla çeşitli eşya ve paranın gelmiş olması
tabiidir. Bütün bu gelirlere rağmen fiyat artışları sancak beylerini en çok sıkıntıya sokan bir
hadise olmuştur. Sancak beylerinin bütün bu gelirlerle yetinmeyip reayaya gayri meşru
salgınlar salması, adaletnâmelerde şiddetle reddedilmiştir.
Sancak beylerinin büyük yekûn tutan gelirlerine mukabil giderleri ve harcamaları da
yüksek idi. Bunları kendisi ve aile efradı giderleri, kapı halkı giderleri, takdim ettiği hediyeler,
caizeler ve pîşkeşler şeklinde başlıca üç kalemde toplamak mümkündür.
Kapı Halkı: Sancak beylerinin zengin kapı halkına sahip olması, başarısı ve devlet
nezdinde itibar görüp terfi etmesi için en önemli vesile idi. Kaynaklarda çoğu defa sancak
beyinin terfi sebebi olarak kapısının mükemmelliği zikredilmektedir.
Kaptanpaşa (Cezâyir-i Bahr-i Sefîd) eyaletine bağlı sancakların beylerine sancak beyi
yerine derya beyi denilmektedir. Bunlar sahip oldukları hasların gelir durumuna göre deniz
seferlerine kadırgalar ile katılırlardı, bunlara bey gemileri adı verilirdi. Deryâ beylerinin
başlıca görevleri idareleri altında bulunan sancakların sahillerini korsan saldırılarına karşı
korumaktı. Kayd-ı hayat şartıyla verilen derya beyliği, eğer liyakatli oğlu varsa irsen oğluna
intikal ederdi.
Doğu Anadolu'da aşiret bağlarının kuvvetli olduğu yerlerde, özellikle Diyarbekir
Eyaleti bünyesinde hükümet terimi ile ifade edilen özel statüye sahip sancaklar vardı.
Bunların beylerine "hâkim" denilirdi ve buralarda idare irsen babadan oğula intikal ederdi.
Hükümetle idare edilen yerlerde hâkimler vergileritoplarlar, sancağın ihtiyacı olan kısmı
alıkoyduktan sonra geri kalanını merkeze gönderirlerdi. Buna karşılık belirlenen asker ile
sefere katılmaları gerekirdi. Merkezî idare, bir denge ve kontrol unsuru olarak bu yerlere
merkezden kadılar tayin etmiş ve yeniçeri birlikleri göndermiştir.
Sancaklarda XVIII. yüzyılda statü değişikliğinin bir sonucu olarak voyvodaların,
mutasarrıf ve muhassılların da sancak beyliği yaptığı görülmektedir.

3.3. Diğer Taşra Görevlileri
3.3.1. Mütesellim
Beylerbeyi (vali) ve sancak beylerinin sefer veya başka sebeplerle kendi görev
yerlerinde bulanamadıkları zamanlarda yerlerine tayiri ettikleri kimseler olan mütesellimler,
bulundukları bölgede devlete, beylerbeyi ve sancak beyine ait gelirleri topladıkları gibi oranın
idaresini de üstlenirlerdi. Beylerbeyi veya sancak beyi, mütesellim tayin edilmesini istedikleri
kimse ile ilgili arzlarını kapu kethüdası vasıtasıyla merkeze ulaştırırlar, tayin gerçekleştikten
sonra kendi buyrulduları ile kadı, subaşı, kethüdâ yeri, âyân-ı vilâyet gibi o bölgedeki
görevlilere durumu bildirirlerdi. Mütesellimler genellikle bir yıl için tayin edilir, ancak daha
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kısa sürede görevden alınanlar olduğu gibi, 30-40 yıl bir ailenin devamlı olarak mütesellimliği
elinde tuttuğu da olurdu.
Mütesellimliğe tayin için belirli bir kaide olmamakla birlikte genellikle tanınmış yerli
aileler tercih edilirdi. Çünkü vergi toplamak ve idareyi aksatmadan yürütmek için geniş bir
kadroya ihtiyaç vardı. Dışarıdan veya merkezden tayin edilenlerin bunları kısa zamanda
sağlaması çok zor olmaktaydı. Mütesellimliği elde etmek için yerli aileler arasında kıyasıya
bir çekişmenin sürdüğü, meselâ Ankara'da Nakkaşzâde ile Müderrisoğlu, Konya'da
Mühürdarzâde ile Gaffarzâde aileleri arasında mücadele olduğu görülmektedir. Bunlar
içerisinde mütesellimlik aylığı ve ücreti ile yetinmeyip, gayri meşru yollarla halktan para
toplamaya ve salgınlar salmaya kalkışanlar da olurdu. Halk bu konulardaki şikâyetlerini
merkeze bildirerek böylelerinin azlini ve cezalandırılmalarını isteyebilirdi. Ayanlar ile
mütesellimler arasında görülen menfaat çatışmasının da zararını yine halk çekerdi.
XVIII. asırda sancaklar vezir rütbesindeki devletlülere verilmeye başlayınca bunlar
İstanbul'dan ayrılmadıklarından yerlerine mütesellimler tayin edilmiş, böylece mütesellim
sayısında büyük bir artış olmuştur. XIX. yüzyılda mütesellimlerin merkezden, derğah-ı âlî
kapucıbaşılarından veya diğer görevlilerden tayin edilmesi usulü benimsenmiş, ancak
aksaklıklar sona ermemiştir. Tanzimat'tan sonra mütesellimlik ıslah edilmek istenmişse de
başarılı olunamamış ve onların görevleri muhassıllara devredilmiştir.

3.3.2. Muhassıl
XVI. asır kaynaklarında vergi toplayanlar için kullanılan bu terim, daha sonra özellikle
XVIII. yüzyılda gelir toplamanın yanında, bulunduğu sancakta idarî vazifeler de üstlenen
yetkili kişiyi ifade etmektedir. XVIII. asırda bir kısım tımar vezeametlerin statüleri
değiştirilerek malikâne hâline getirilmiş, buraların gelirlerini toplamak üzere muhassıllar
görevlendirilmiş, ayrıca bunlar sancağın yönetiminden de sorumlu tutulmuşlardır. XVIII.
yüzyılda birçok sancakta muhassıllar görülmeye başlanmıştır. Bunlar kendileri göreve
gitmedikleri zaman yerlerine vekil gönderirlerdi. Muhassıllığın tatbikinde birçok problemin
çıktığı, o yüzden bazan muhassılın yerine voyvodaların görevlendirildiği görülmektedir.
Muhassılların mal toplanması işini mütesellimlere bıraktıkları da olurdu.
Muhassıllıklar da mütesellimlikler gibi yerli ailelere verilmekte idi. Bunlar kendilerini
güçlü hissettikleri zamanlarda bazan yolsuzluklar yapalardı.
Tanzimat'tan sonra Meclis-i Vâlâ tarafından 1840'ta hazırlanan nizâmnâme ile bu
görev, yeni bir statüye kavuşturularak vergi toplama işi kendilerine havale edilmiş, ancak yeni
düzenlemenin de başarılı olmadığı görülerek kaldırılmıştır.

3.3.3. Ayan
Osmanlılarda taşranın yönetimi XVI. asır sonlarına kadar doğrudan doğruya
merkezden tayin edilen beylerbeyi ve sancak beyi tarafından yapılmakta iken, bu dönemde
çeşitli sebeplerle şehir ve kasabalarda ayanlar da görülmeye başlandı. Şehir ileri gelenleri
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anlamında ayan ve eşrâf-ı belde tabiri eskiden beri kullanılmakta ise de, şehir ve kasabalarda
devlet ile halk arasındaki münasebetleri düzenleyen halkın reyi ile seçilen âyanlık ilk defa
XVII. yüzyılın sonlarında uygulanmaya başlanmıştır. XVIII. yüzyıl başlarından itibaren
birçok sancaklara merkezden gönderilmek yerine yerli ailelerden idareciler tayin edilmiştir.
Ayanlar bölgelerindeki vergilerin toplanması, fiyat tespiti, bilirkişilik, vakıfların idaresi,
başarısız yöneticilerin görevden alınması gibi çeşitli konularla uğraşmışlar, halkın işlerinin
devlet nezdinde yapılması, devlet işlerinin de halka duyurulması konularında resmî görevler
üstlenmişlerdir. Merkezî otoritenin zaafa uğraması ile ayanların güçlenmesi arasıda bir doğru
orantı bulunmaktadır. Böylece XVII. yüzyıldan itibaren devamlı olarak merkezî otoritenin
zayıflaması ayanların güçlenmesine sebep olmuştur. Bu dönemde ayanların seçimle
belirlendiği ve seçilen ayanın halktan mahzar, kadıdanilâm ve validen ise buyuruldu alarak
göreve başladığı bilinmektedir. Bir ara beylerbeyi buyruldusu yerine sadrazam kaimesi
verilerek reis-i ayan belirlenmiş, ancak bir süre sonra tekrar eski usule dönülmüştür. Zaman
zaman gönderilen hükümlerde ayanların mutlaka halkın seçimi ile belirlenmesi konusunda
ısrarla durulduğu görülmektedir. Âyanlar bol paralar sarfederek ayan reisliğini elde etmeye
çalışmışlardır. II. Mahmud'un saltanatının başında âyanlıktan sadârete yükselen Alemdar
Mustafa Paşa, 1808'de ayanlarla hükümet arasındaki münasebeti düzene koymak üzere
İstanbul'da bir toplantı yapmış ve ayanlarla devlet arasında "Sened-i İttifak" olarak bilinen
tarihî belgeyi imzalamış ise de sonuçta bu da pek başarılı olmamıştır.
Tanzimat'tan sonra yeni idarî anlayış gelince, ayanların üstlendiği görevler başka
makamlara devredilmiş, ayanlara ise meclis üyelikleri veya bazı devlet hizmetleri verilerek
âyanlık sükûnetle ortadan kaldırılmıştır. Böylece 200 yıl kadar devam eden bir kurum
kendiliğinden kaybolmuştur.
Gayri müslimlerin devlet ile aralarındaki işler için temsilci olarak seçtikleri görevlilere
kocabaşı ve çorbacı denilmektedir. Kocabaş ılık ve çorbacılık da âyanlığa benzer iki
kurumdur. Bunlar da özellikle Rumeli'de gayri müslim cemaatlerin ileri gelenlerinden halkın
seçimi ile belirlenir ve merkez tarafından onaylanarak görev yaparlardı. Diğer taraftan şehir
kethüdaları, Tanzimat öncesi dönemde kadıya karşı sorumlu olarak şehrin ve şehir halkının
çeşitli hizmetlerini ifa eden görevlilerdi.
Askeri bir yetkili olan dizdar, kale muhafızı ve kalede bulunan birliklerin komutanıdır.
Ortaçağ şehirlerinde kale temel savunma birimi olduğundan dizdarlar genel olarak şehrin
muhafazasından sorumlu idi. Kethüdâ yeri ise taşrada bulunan kapıkulu süvarilerinin âmiri ve
kumandanı durumunda olan askerî yetkiliydi.
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Uygulamalar
Uygulama:
Fehamettin Başar, Osmanlı Eyalet Tevcihatı 1717-1730, (TTK. Yay., Ankara 1997) ve
Metin Kunt, Sancaktan Eyalete:1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi (İstanbul
1978) adlı eserleri inceleyiniz
Kazanım:
1)
Birbirini tamamlar mahiyette bu iki eserle Osmanlı eyaletlerine ne şekilde
tevcihler yapıldığını, idare tarzlarını ve klasik dönemde eyalet ve sancakların idari
taksimatlarıyla dağılımlarını listeler halinde görülebilir.
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Uygulama Soruları
1)
Osmanlı Devletinin klasik dönemdeki eyalet ve sancaklarının idarî taksimatının
dağılımını ve bunların zaman içinde değişimini tablolar hâline getirip inceleyiniz ve tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı taşra (eyalet) teşkilâtı uzun ve çeşitli merhalelerden geçtikten sonra XVI.
asırda Rumeli, Anadolu, Arabistan ve Kuzey Afrika'da en gelişmiş şekline ulaşmıştır.
Osmanlı eyalet idaresi daha önceki Türk ve İslâm devletlerine ait idarelerden birçok temel
unsuru almış, ancak bu teşkilâtı hayli geliştirmiştir. İdarî taksimatta en geniş idarî birim olarak
belirlenen eyaletten sonra sancaklar, kazalar, nahiyeler ve nihayet köyler teşekkül etmiştir.
Taşrada yöneticileri ehl-i örf ve ehl-i şer', diğer bir ifade ile ümerâ ve ulemâ olmak
üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ehl-i örf zümresinden yöneticiler olarak beylerbeyi, sancak
beyi, subaşı, kapı kethüdası, mütesellim, muhassıl, mutasarrıf, ayan, voyvoda, dizdar,
kethüdâyeri, derbendci, yasakçı, kocabaşı, çorbacı; ehl-i şer' zümresinden ise kadı, müftü,
nâib, nakîbüleşraf kaymakamı, kassâm-ı askerî, mütevelli, câbî, müderris, imam, hatip, vaiz
sayılabilir. Taşranın en yetkili birimleri beylerbeyilerdir. Paşa sancağında ikamet eden
beylerbeyiler Divân-ı Hümâyûn’un küçük bir kopyası olan eyalet divanlarıyla yönetimi
gerçekleştirmişlerdir. Sancak beyinin idaresi altında bulunan sancaklarsa Osmanlı’larda askerî
ve idârî hüviyete sahip temel birimdir.
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Bölüm Soruları
1)
1808 yılında Alemdar Mustafa Paşa’nın liderliğinde bir kısım ayanın Sultan II.
Mahmut ile yaptığı anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Baltalimanı anlaşması

b)

Sened-i İttifak

c)

İstanbul Anlaşması

d)

Bükreş Anlaşması

e)

Edirne Anlaşması

2)

Aşağıdakilerden hangisi sancakbeyinin görevleri arasında yer almaz?

a)

Vefat eden beylerbeyinin terekesine el koymak

b)

Suçluları cezalandırmak

c)

Sipahi ve reayanın kanunlara uymasını sağlamak

d)

Beylerbeyi ile koordineli bir şekilde çalışmak

e)

Bölgesindeki asayişi sağlamak

3)
Gayri müslimlerin devlet ile aralarındaki işleri düzenleme ve takip için temsilci
olarak seçtikleri görevliler aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Papaz

b)

Kocabaşı-Çorbacı

c)

Marhasa

d)

Rahip

e)

Hahambaşı
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Beylerbeyi’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

a)

Reayanın korunması

b)

Eyalet genelinde asayişin sağlanması

c)

Seferlere eyaletindeki askerlerle katılması

d)

Eyaletin gelir ve giderlerini kontrol etmesi

e)

Eyaletin bütün gelirlerini merkezi hazineye göndermesi

Beylerbeyileri ve sancakbeyleri sefere gittikleri zaman yerlerine ...................adlı
görevliyi vekil bırakırlardı.
5)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ayan

b)

Voyvoda

c)

Mütesellim

d)

Kadı

e)

Defterdar

6)
hangisidir?

Osmanlı Devleti’nde askeri ve idari hüviyete sahip temel birim aşağıdakilerden

a)

Eyalet

b)

Köy

c)

Kaza

d)

Nahiye

e)

Sancak
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7)
yanlıştır?

Beylerbeyi ve eyalet divanı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a)

Eyalet divanı, halkın şikâyet ve taleplerine kapalıydı.

b)

Beylerbeyi divanını Paşa sancağında ve kendi konağında toplardı.

c)
bulunurdu.
d)

Eyalet divanında defterdar, kadı, tezkireci, çavuşlar, muhzırlar, kâtipler hazır
Beylerbeyi, eyalet divanına başkanlık ederdi.

e)
Merkezden gelen hüküm ve emirler eyalet divanında okunduktan sonra deftere
kaydedilirdi.
.............................., şehir ileri gelenleri anlamına gelmekte, belde eşrafı tabiriyle de
tanımlanmaktadır. Şehir ve kasabalarda devlet ile halk arasındaki münasebetleri düzenleyen
bu kimseler, XVIII. yüzyıl Osmanlı taşrasında en etkili unsurlar haline gelmişlerdir.
8)

Yukarıda boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Voyvoda

b)

Mütesellim

c)

Ayanlar

d)

Muhassıl

e)

Şeyhler

9)
XVI. asır kaynaklarında vergi toplayanlar için kullanılan bu terim, daha sonra
özellikle XVIII. yüzyılda gelir toplamanın yanında, bulunduğu sancakta idarî vazifeler de
üstlenen yetkili kişiyi ifade etmek için kullanılmıştır. Bahsedilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Tahsildar

b)

Muhassıl

c)

Mütesellim

d)

Mübayaacı

e)

Mübaşir
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10)

Aşağıdakilerden hangisi ayanların görevleri arasında yer almaz?

a)

Vergilerin toplanması

b)

Fiyat tespiti

c)

Bilirkişilik

d)

Vakıfların idaresi

e)

Suçluların yargılanması

Cevaplar: 1)b, 2)a, 3)b, 4)e, 5)c, 6)e, 7)a, 8)c, 9)b, 10)e.
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4. OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATINDA MERKEZİ ORDUNUN
GENEL YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Devletin Kuruluş Yıllarındaki İlk Kuvvetler
4.2. Kapıkulu Ocakları
4.2.1. Kapıkulu Ocaklarına Asker Temini ve Acemi Ocağı
4.2.2. Yaya Kapıkulu Ocakları
4.2.3. Atlı Kapıkulu Ocakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Ordusuna asker temini hangi usûllerle yapılırdı?

2)

Kapıkulu ocakları kaç kısımdan meydana gelirdi?

3)

Yeniçeri Ocağının Osmanlı ordusundaki önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Devletin Kuruluş
Yıllarındaki İlk Kuvvetler

Kuruluştan itibaren Osmanlı
askeri yapısının nasıl bir
gelişme gösterdiğinin
kavranması

Kronolojik Düşünme

Kapı Kulu Ocaklarına Asker
Temini ve Acemi Ocağı

Kapıkulu ocaklarına ve
Enderun’a asker yetiştirme
tarzını öğrenip Acemi Ocağı
hakkında bilgi sahibi
olunmak

Bilgi Sahibi Olma ve Görüş
Geliştirme

Kapıkulu askerlerinin
teşkilatı ve her bir birimin
vazifeleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Bilgi Sahibi Olma ve Görüş
Geliştirme

Yaya Kapıkulu Ocakları
Atlı Kapıkulu Ocakları

Sebep-sonuç İlişkisi Kurma

Kronolojik Düşünme
Anlatım

Kronolojik Düşünme
Anlatım
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde düzenli askerî birlikleri mevcut değildi. İlk
düzenli birlikler zamanla Orhan Bey’in idaresi altında oluşturulmuştur. Bu derste Osmanlı
askerî birliklerinin nasıl düzenli ve teşkilatlı bir hale geldiği incelenecektir. Ordunun ihtiyacı
olan askerin temininde başvurulan pençik ve devşirme sistemleri üzerinde durulacak ve asker
yetiştirme tarzı ve Acemi Ocağı hakkında bilgi verilecektir.
Osmanlı klasik dönem merkezî ordusu ise bu dersin esasını teşkil etmektedir.
Kapıkulu ocaklarının bölümleri ve her bir kısmının vazifeleri dersimizde ayrı ayrı
incelenecektir.
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4.1. Devletin Kuruluş Yıllarındaki İlk Kuvvetler
Kuruluş yıllarında Osmanlı Beyliği'nin düzenli askerî birlikleri mevcut olmadığından
gerektiğinde, gazilerden oluşan ve tamamı atlı aşiret kuvvetlerinin tellallar vasıtasıyla bir
yerde toplanması sağlanır ve sefere çıkılırdı. Savaş bitince bu kuvvetler dağılır, herkes işinin
başına dönerdi. İlk fetihleri yapanlar bu uç kuvvetleriydi. Uç gazileri düz araziyi süratle işgal
ederler, köylere hâkim olurlar, kaleler etrafına küçük kuleler inşa ederek uzun süren
ablukalarla buraları teslim alırlardı. Bursa, İznik ve İzmit bu şekilde alınmış; sadece Bursa'nın
fethi 10 yıl sürmüştür. Yapılan fetihlerle, daimî ordunun eksikliği ve bunun mahzurları
anlaşılmış, düzenli askere olan ihtiyaç gittikçe kendini daha çok hissettirmiştir. Çünkü bu
geçici kuvvetler hem vaktinde savaşa gelemiyor, hem de uzun muhasaralara
dayanamıyorlardı.
İlk düzenli birlikler Orhan Gazi zamanında, Bursa'nın fethinden sonra kuruldu. Bursa
Kadısı Çandarlı Kara Halil'in teklifiyle yaya ve müsellem (atlı) askerî birlikleri teşkil edildi.
İlk etapta sağlıklı ve güçlü Türk gençlerinden 1000 yaya, 1000 de atlı asker yazıldı. Bunlar
sefer sırasında ücret alacaklar, barış zamanı ise kendilerine tahsis edilen araziyi ekip biçmekle
meşgul olacaklardı. Yaya ve müsellemlerin sayısı zamanla artınca, sefere nöbetleşe gitmeleri
esası getirildi. Yayalar 10'ar ve 100'er kişilik manga ve bölüklere ayrıldı; her 10 kişinin
kumandanına onbaşı, 100 kişininkine yüzbaşı, hepsinin kumandanına ise binbaşı denildi.
Müsellemler ise 30'ar kişilik ocaklara bölündü ve her 30 kişiden beşinin sefere gitmesi esasa
bağlandı. İlk fetihlere azeb, canbaz, garib ve cerehor adları altında daimî ve geçici ücretli
kuvvetler de katılırdı. XV. yüzyıl ortalarına kadar fiilen askerî hizmette kullanılan bu yaya ve
atlılar, Kapıkulu ocaklarının teşkilinden sonra nakliye, maden ocakları, kale inşaatı ve tersane
hizmeti gibi işlerde çalıştırılmak üzere geri hizmet birlikleri arasına alınmışlardır.

4.2. Kapıkulu Ocakları
Osmanlı Devletinde merkezde kurulmuş olan Kapıkulu Ocakları yaya ve süvari
birlikler olarak iki kısma ayrılmışlardır.

4.2.1. Kapıkulu Ocaklarına Asker Temini ve Acemi Ocağı
Kapıkulu ocaklarına eğitimli asker yetiştirmek için kurulan Acemi Ocağı nefer
ihtiyacını pençik ve devşirme kanunu olmak üzere iki yoldan sağlardı. Türkler'in Avrupa
kıtasına geçmelerinden sonra Rumeli'de fetihlerin artmasına paralel olarak askere olan ihtiyaç
daha da arttı. Bunun için muhtemelen 1363 yılında çıkartılan Pençik Kanunu gereğince savaş
esirlerinden yararlanılma yoluna gidildi. Bu kanuna göre, savaşlarda alınan esirlerden beşte
biri vergi karşılığı devletin olacaktı. Önceleri bunlar kısa bir eğitimden sonra Yeniçeri
Ocağı'na alınırlardı. Bunun mahzurları görülünce, savaş esiri gençlerin Anadolu'daki Türk
ailelerinin yanına verilmesi kararlaştırıldı. Böylece esirler küçük bir ücret karşılığı hem
çiftçilik yapacaklar, hem de Türk-İslâm âdet ve geleneklerini öğreneceklerdi. Fakat bunlar asıl
askerî eğitimlerini Acemi Ocağı'nda alırlardı. İlk Acemi Ocağı I. Murad zamanında
Gelibolu'da kuruldu. Bir askerî okul statüsündeki bu ocak sadece yeniçeri değil, bütün
Kapıkulu ocaklarının nefer ihtiyacını karşılardı.
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Resim 11: Acemioğlanı Kulluk neferi, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü,
İstanbul 1986.
Ankara Savaşı'ndan sonra fetihlerin durması yeni asker kaynağı aranmasına yol açtı ve
bu da "devşirme" sistemini doğurdu. Daha önceki İslâmî Türk devletlerinde pek
uygulanmayan bu sistem, Çelebi Mehmed zamanında uygulanmaya başladıysa da,
kanunlaşması II. Murad zamanında gerçekleşti. İhtiyaca göre beş altı yılda bir yapılan
devşirme işlemi başlangıçta mahalli yöneticiler tarafından gerçekleştirilmiş, fakat bunların
bazı suiistimalleri görülünce bu iş merkezden gönderilen memurlara bırakılmıştır. Devşirme
Kanunu'na göre Osmanlı tebaası Hıristiyan çocuklarından şartları elverişli olanlar belli bir
eğitimden geçirildikten sonra Kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınarak
Enderûn'da eğitilenler sadrazamlık gibi en yüksek dereceli devlet kadrolarına getirilmişlerdir.
Başlangıçta sadece Osmanlı Avrupası'nda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren
Anadolu'da da uygulanmış, böylece İmparatorluk dâhilindeki bütün Hıristiyan tebaaya teşmil
edilmiştir. İstisnai olarak babalarının ricası ile Bosnalı Müslümanların çocukları sadece
Bostancı Ocağı için devşirilirdi. Belli yaşlardaki çocuklardan özellikle 14-18 yaş arasındakiler
tercih edilirdi. Devşirme sırasında sancak beyi, kadı ve papazlar devşirme memuruna yardım
ederlerdi. Memur vaftiz defterlerine bakarak şartları elverişli olanları ayırır, en ince
teferruatına kadar iki deftere bunların kaydı yapılırdı. Kanuna göre çocukların en soyluları,
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papaz oğulları, iki veya daha fazla çocuğu bulunanın en sağlıklısı tercih edilir, tek çocuğu
olanın oğlu alınmazdı. Çocukların orta boylu olmasına dikkat edilir, uzun boylu olup da
endamı düzgün olanlar saray için ayrılırdı. Devşirme işlemi bittikten sonra 100-200 kişilik
kafileler halinde devlet merkezine sevk edilen çocuklar burada tekrar kontrolden geçirilirler
ve sünnet edilirlerdi. Bazıları saray için ayrılır, kalanlar da Türk köylüsünün yanına
verilirlerdi. Burada yedi sekiz yıl çalışan, Türk-İslâm âdetlerini öğrenen devşirme oğlanları
daha sonra Acemi Ocağı'na alınırlardı. Acemi Ocağı'nın en büyük zabiti Gelibolu ağasıydı.
Ocak sekiz bölüktü ve her bölük bir bölükbaşının kumandasındaydı. Mevcudu 400 olan
Gelibolu Acemi Ocağı'nın önemi İstanbul'un fethinden ve burada daha büyük yeni bir Acemi
Ocağı'nın kurulmasından sonra azalmıştır. 31 bölükten oluşan İstanbul Acemi kışlası,
Şehzadebaşı ile Vezneciler semtleri arasındaydı. En büyük kumandanı İstanbul ağasıydı.
Bunun altında Anadolu ve Rumeli ağaları vardı. Devşirmelerin sevk ve idaresinden sorumlu
olan bu ağalar genellikle İstanbul dışında olduklarından, merkezde İstanbul Ağası’ndan sonra
kethüda ve çavuş bulunurdu. Bunlar ocağın inzibatından sorumluydu. Bütün Kapıkulu
neferleri gibi, Acemiler de maaşlıydı. Ulûfe denilen maaşlarını üç ayda bir alırlardı. Giyim
kuşamları da devlete aitti. Acemi oğlanları yedi sekiz yıl kadar bu ocakta eğitildikten sonra
yeniçeri veya öteki Kapıkulu Ocakları'na geçerlerdi ki buna bedergâh veya kapıya çıkma
denirdi. Bu sırada maaşlarına zam yapılırdı. Acemi Ocağı varlığını 1826 yılına kadar
sürdürmüştür.
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Resim 12: Yeniçeri Ağası, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü, İstanbul
1986.

4.2.2. Yaya Kapıkulu Ocakları
Bunlar kendi içinde altı ocağa ayrılmışlardı.
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Yeniçeri Ocağı
Kapıkulu Ocaklarının en büyüğü ve en nüfuzlusu Yeniçeri Ocağı'dır. Kapıkulu
ocaklarının esas savaşan kısmıydı. I. Murad zamanında Edirne'nin fethini müteakip Çandarlı
Kara Halil'in himmetiyle kuruldu. Yeniçeri Ocağı'na alınan efradın isim ve eşkâli kütük
denilen ana deftere kaydedilirdi. İlk yeniçeri kışlası Edirne'de yapılmıştı. Fetihten sonra
İstanbul'da da kışlalar yapılmıştır. Yeniçeri Ocağı yaya, sekban veya ağa bölüklerine ayrılırdı.
Cemaat da denilen yayalar 101 bölüktü. Başlangıçta müstakil olan sekban bölükleri XV.
yüzyıl ortalarında II. Mehmed'in emriyle Yeniçeri Ocağı'na ilhak edilmişlerdir. Bu durumda
Yeniçeri Ocağı'nın orta ve bölük sayısı 196'ya çıkmıştır. Yaya (cemaat) ortalarının
kumandanlarına yayabaşı; sekbanların kumandanlarına sekbanbaşı; ağa bölüklerinin
kumandanlarına ise bölükbaşı denirdi. Yeniçeri Ocağı'nın asker kaynağı uzun süre devşirme
sistemine inhisar etmiştir. Ancak XVI. yüzyıl sonlarında hudut kalelerinde istihdam edilmek
üzere kul kardeşi adıyla yabancılardan da asker yazılmış, ayrıca kuloğlu adıyla yeniçeri
çocukları da askere alınmaya başlanmıştır.
Yeniçeri Ocağı'nın en büyük zabiti yeniçeri ağasıdır. Bunun altında sırasıyla
sekbanbaşı, kul kethüdası, zağarcıbaşı, saksoncubaşı, turnacıbaşı, haseki ağalar ve başçavuş
vardı. Daha aşağıda ise deveciler, yayabaşılar, muhzırbaşı, kethüdayeri ve bölükbaşılar gibi
ikinci derece ocak zabitleri gelirdi. Bu hiyerarşik sıra zamanla değişmiştir. Ocakta terfi
genellikle bu görevlilerin bir üst rütbeye yükselmesi şeklinde olurdu. Yeniçeri ağası aynı
zamanda merkez teşkilatının en yüksek rütbeli zabitidir. Acemi Ocağı'nın da amiri olan
yeniçeri ağasının seferî işleri dışında en önemli görevi İstanbul'un önemli bir kısmının
asayişinden sorumlu olmasıdır. İstanbul yangınlarının söndürülmesi de yeniçeri ağasının
mesuliyeti altında idi. Ocak işlerini görmek ve ocakla ilgili davaları dinlemek için onun
başkanlığında Ağa Divanı adıyla bir divan toplanırdı. Yeniçeri kâtibi hariç, ocak dâhilindeki
azil ve tayinler ağanın arzıyla olurdu. Yeniçeri ağası vezir rütbesinde değilse Divan-ı
Hümâyûn toplantılarına katılmaz, vezir ise katılırdı. Toplantı sonunda Arz Odası'nda padişaha
ocakla ilgili bilgiler verirdi. Vezir payeli ağalara Ağapaşa denirdi. Yeniçeri ağası İstanbul'da
Ağakapısı denilen yerde otururdu.
Kapıkullarının savaşan grubunu oluşturan yeniçeriler üç ayda bir ulufe adı verilen
maaşlarını alırlardı. İaşeleri ise kendilerine aitti. Her orta veya bölüğün yemek kazanı ayrı idi.
Et ihtiyaçlarını belli yerden alan yeniçerilere et zamları yansıtılmaz, fazlalığı devlet
sübvansiyon ödeyerek karşılardı. Yeniçeri kazanları kendilerince kutsal sayılır ve isyan
öncesinde bunlar Etmeydanı'na çıkarılırdı. Buna kazan kaldırma denirdi. Yeniçerilerden
bazısına ayrıca her gün fodula denilen ekmek verilirdi. Daha önce hiç evlenmeyen
yeniçerilerin sadece yaşlılarına Yavuz Sultan Selim zamanında verilen evlenme müsaadesi,
III. Murad zamanından itibaren gençlere de teşmil edilmiştir. Kuloğlu denilen yeniçeri
çocukları doğrudan Acemi Ocağı'na alınmış ve kendilerine ulûfe bağlanmıştır. Ölen
yeniçerilerin terekesi orta sandığı veya kara sandık denilen yere alınırdı. Bu terekenin geliri,
varsa varislerine intikal eder; yoksa bazı ocak ihtiyaçlarına sarf edilirdi. Yeniçerilerin barış
zamanında çeşitli muhafızlık hizmetleri vardı. Başta İstanbul olmak üzere, şehir ve kalelerde
yeniçeriler bulundukları yeri korumakla görevli idiler. Ayrıca yangın söndürme, asayişi
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sağlama hizmetlerinde de bulunurlardı. Yine barış zamanlarında yeniçeriler ocak
talimhanesinde muntazam atış talimleri ve spor hareketleri yaparlardı. Bunları bazen padişah
da seyretmeye gelirdi. Ocağın talim işleri XVII. yüzyıldan itibaren tavsamaya başlamış ve
zamanla tamamen ortadan kalkmıştır.
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Resim 13: Yeniçeri Ocağı Başçavuşu, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü,
İstanbul 1986.
Cebeci Ocağı
Bölük ve cemaat diye iki kısma ayrılan cebecilerin başlıca görevi yeniçerilere silah
sağlamak ve bunları muhafaza etmektir. Sefer sırasında silahları nakletmek, yeniçerilere
dağıtmak ve bozulanları onarmak da cebecilerin göreviydi. İstanbul'da cebehâne denilen
büyük silah deposundan başka, hudut kalelerinde de depolar ve görevli cebeciler vardı.
İstanbul'daki cebeci kışlası ile silah depoları Ayasofya civarındaydı. Kalelerdeki depoların
noksanları İstanbul'daki depodan karşılanırdı. İstanbul dışındaki silah depolarının en
önemlileri Budin ve Belgrad'da idi. Görevi icabı yeniçerilerle bağlantılı olduğundan, Cebeci
Ocağı'nın kuruluşunun, Yeniçeri Ocağı'nın teşkilinden sonra olduğu söylenebilir. Cebeci
Ocağı'nın neferleri Acemi Ocağı'ndan alınırdı. Ancak, evlenmelerden sonra doğan kuloğlu
denilen çocuklarının da ocağa alınmaları kanun hâline gelmiştir. Cebeci ocağının en büyük
zabiti cebecibaşıdır. İstanbul'un Ayasofya, Hocapaşa ve Ahırkapı semtlerinin muhafazası
cebecibaşının sorumluluğu altındaydı. Bunun altında dört kethüda olup, bunların en
kıdemlisine başkethüda denirdi. Daha sonra cebeciler başçavuşu ve cebeciler kâtibi ile orta ve
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bölük kumandanları gelirdi. Ocak kendi içinde, silah yapan, tamir eden, barut ıslah eden gibi
bazı sınıflara ayrılmıştı. Cebeci Ocağı imalâthanesinin yetiştiremediği zamanlarda dışarıdaki
esnafa da malzeme siparişinde bulunulabilirdi.
Merkezdeki cebeciler üçer yıllığına taşradaki kalelerde hizmet ederlerdi. Ancak, bu
maaşlı cebecilerden başka taşrada yerli kulu cebecileri de vardı ki, bunlar dirlik tasarruf
ederlerdi. Sefer sırasında yeniçerilerin kullandığı savaş aletlerini katır ve develerle nakleden
cebeciler, ordugâhın merkez gerisinde bulunurlardı. Değişik zamanlarda sayıları azalıp
çoğalan cebeciler maaşlarını, yeniçeriler gibi üç ayda bir alırlardı. Zaman zaman yeniçerilerle
birlikte isyan olaylarına karışan Cebeci Ocağı da II. Mahmud tarafından lağvedilmiştir.
Yerine Cebehâneci Ocağı kurulmuş, bunun için yeni bir tüzük hazırlanmıştır. Yeni ocağın
amirine cebehânecibaşı denilmiştir.
Topçu Ocağı
Yaya Kapıkulu ocaklarından olan Topçu Ocağı, Yeniçeri Ocağı'ndan sonra teşkil
edilmiştir. Efradı Acemi Ocağı'ndan sağlanırdı. Daha sonra kuloğlu denilen topçu oğulları da
alınmıştır. Ocak, fonksiyonu bakımından top imali ve top atışı diye iki kısımdan meydana
gelmekteydi. Ocak neferleri bu kısımlarda hizmet ederlerdi. Topçu kışlaları ile top
imalâthanesi İstanbul'un hâlen Tophane denilen semtinde idi. İlk tophane Fatih Sultan
Mehmed zamanında yapılmış, daha sonra zaman zaman yenilenmiş ve genişletilmiştir.
Top dökümhanesinin şefi dökücübaşıdır. Bunun maiyetinde top imalinin çeşitli
dallarında uzmanlaşmış ustalar bulunurdu. Top imalâthanesine şakird olarak giren neferler
zamanla ustalaşırlar ve dökücübaşılığa kadar yükselebilirlerdi. Top dökümü sırasında özel
törenler yapılırdı. İstanbul dışında da top imalathaneleri vardı. Bunların en büyükleri batıda
Belgrad, Semendire, Budin, İşkodra, Praveşte ve Temeşvar'da; doğuda ise Kerkük'ün
Gülanber Kalesi'nde bulunuyordu. Top dökümhaneleri genellikle maden yataklarına yakın
yerlerde olurdu. Topların ve top güllelerinin nakilleri esas olarak Top arabacılarına ait idiyse
de, taşrada yaya, müsellem ve yürük gibi geri hizmet birliklerinden de bu hususta istifade
edilirdi. Taşradaki dökücü ustaları İstanbul'dan giderdi. Osmanlı Türkleri çeşitli boyutlarda
toplar ve top gülleleri kullanmışlardır. Fatih Sultan Mehmed zamanında Osmanlı topçuluğu
çok ilerlemişti. İstanbul fethinde topçuların büyük rolü olmuştur. Çeşitli devirlerde kullanılan
topların belli başlıları şayka, pırankı, bacaloşka, zarbazen, havâyî, kolonborna, balyemez ve
havan adlarıyla anılırdı. Bu isimlendirmeler topların çaplarına ve attıkları güllelerin ağırlığına
göre idi. Osmanlılar demir, bakır ve tunçtan toplar dökmüşlerdir. Gerekli malzemeler çeşitli
yerlerdeki maden yataklarından temin edilirdi.
Topçu Ocağı neferleri barış zamanında belli günlerde atış talimleri yaparlardı. Ocağa
çırak olarak giren neferler bir imtihana tâbi tutulurlar, daha sonra dökücü ve atıcı sınıflarına
ayrılırlardı. Taşrada maaşlı topçulardan başka tımarlı topçular da vardı. Topçular sefere
cebecilerin önünde giderlerdi. Hafif toplar deve, beygir ve katırlarla, ağır toplar ise arabalarla
taşınırdı. Nakli güç yerlerde ise seyyar top dökümhaneleri kurulur ve orada çeşitli ağırlıkta
toplar ve gülleler dökülürdü. Topçu Ocağı'nın en büyük amiri topçubaşıdır. Bundan sonra
dökücübaşı, ocak kethüdası ve çavuşu gelirdi. Bunların altında ise orta ve bölük zabitleri
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vardı. Topçubaşı, İstanbul'un Tophane ve Beyoğlu semtlerinin inzibat ve asayişinden
sorumluydu. Tophane nazırı ve emini ise ocağın sivil görevlilerinden idi. Topçular maaşlarını
üç ayda bir kâtipleri vasıtasıyla alırlardı. Topçular Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra
yeni bir nizama bağlanmıştır.
Top Arabacıları Ocağı
Büyük ve ağır topların nakli için XV. yüzyıl sonlarında kurulmuştur. Efradı Acemi
Ocağı'ndan temin edilirdi. Daha sonra arabacıların çocukları da alınmış; hatta gerektiğinde
dışarıdan da nefer kaydedilmiştir. Top arabacılarının asıl kışlaları İstanbul'da olup taşradaki
stratejik mevkilerde de hizmet görürlerdi. Topçu neferinin olduğu her yerde arabacılar da
bulunurdu. İstanbul'daki Top arabacıları imalâthanesinin Tophane'de, arabacı kışlasının
Şehremini'nde, arabaları çeken beygirlerin ahırlarının ise Ahırkapı semtinde olduğu
anlaşılmaktadır. III. Selim zamanında Tophane'de yeni bir arabacı kışlası yaptırılmıştır. Top
arabaları topların ağırlıklarına göre imal edilirdi. Top Arabacıları Ocağı neferlerinin, araba
yapmak ve top nakletmek gibi iki türlü hizmeti vardı. Ocağın en büyük zabiti top
arabacılarıbaşısı idi.

92

Humbaracı Ocağı
Bir tür el bombası olan humbara silahını kullanan humbaracılar öteden beri Cebeci ve
Topçu ocaklarına bağlı olarak savaşlarda istihdam edilmişler; ancak İstanbul'un fethinden
sonra müstakil ocak hâline getirilmişlerdir. Merkezde ve taşrada bulunan humbaracılardan
merkezdekiler maaşlı, taşradakiler ise dirlikli idi. Hepsinin amiri merkezde bulunan
humbaracıbaşı idi. XVII. yüzyıldan itibaren ihmal edilen humbaracıların mevcudu gittikçe
azalmıştır. 1729 yılında Osmanlı Devleti'ne iltica eden ve Müslüman olduktan sonra Ahmed
adını alan Comte de Bonneval Humbaracı Ocağı'nı ıslaha çalışmış ve neferlerinin tamamı
ulûfeli yeni bir humbaracı sınıfı kurmuştur. Yeni humbaracı neferleri Üsküdar'da yapılan
kışlada bazı teknik dersler görmüşler, eğitime tabi tutulmuşlar ve yeni birliklere
ayrılmışlardır. Humbarahâne veya Hendesehâne denilen bu okulu bitirenlerin taşradaki
kalelere humbaracıbaşı tayin edilmeleri kararlaştırılmıştır. Onun ölümünden sonra ihmale
uğrayan Humbaracı Ocağı III. Selim zamanında yeniden ıslaha çalışılmış; II. Mahmud
zamanında Tophâne Müşîrliği'ne bağlanmıştır.
Lağımcı Ocağı
Özellikle kale muhasaralarında toprak altında lağım denilen tüneller açarak, buralara
yerleştirdikleri patlayıcı maddelerle kale fetihlerini kolaylaştıran bir sınıftır. Maaşlı ve timarlı
lağımcılar vardı. Maaşlılar cebecibaşıya bağlıydı. Timarlı lağımcıların amiri ise
lağımcıbaşıydı. Bunun altında kethüda, çavuş, alemdar gibi zabitler bulunurdu. Lağımcılık
aslında hendese bilmeyi gerektiren teknik bir meslekti. XVII. yüzyıl ortalarından itibaren
nizamları bozulmuş ve ocağa gelişigüzel kişiler alınmaya başlanmıştır. Lağımcılar son
hünerlerini Kandiye kalesinin muhasara ve fethinde (1669) göstermişler, daha sonra
önemlerini kaybetmişlerdir. Halil Hamid Paşa'nın sadrazamlığı zamanında (1782-1785) ıslah
edilmeye çalışılan bu sınıf III. Selim döneminde modernleştirilmiş, lağım bağlama, köprü,
tabya ve kale yapma gibi teknik kısımlara ayrılmıştır.

4.2.3. Atlı Kapıkulu Ocakları
Osmanlı Devleti'nin iki buçuk asır kadar süren başarılarında Kapıkulu süvarilerinin de
payı büyüktür. İlk teşkil edilenler sipah ve silahdar bölükleridir. Bunlara Yukarı Bölükler de
denirdi. Daha sonra sağ ve sol ulûfecilerle sağ ve sol gariplerin de ilavesiyle süvari
bölüklerinin sayısı altıya çıkmış, bu yüzden bunlara Altı Bölük denilmiştir. Ulûfeci ve guraba
bölüklerine Bölükât-ı Erbaa veya Dört Bölük de denirdi. Mevkice yaya Kapıkulu
neferlerinden yüksek olan süvariler nüfuz bakımından onların altındaydı. Süvari bölüklerinin
efradı yaya Kapıkulu ocaklarından veya saray ve saraya bağlı kurumlardan alınırdı. Süvari
bölüklerine geçmeye bölüğe çıkma denirdi. Muayyen zamanlarda veya ihtiyaca göre yapılan
çıkmalar münasebetiyle özel törenler düzenlenirdi. Ocak teşkilatı bozulduktan sonra veledeş
denilen süvari oğulları da alınmaya başlanmıştır.
Sipah Bölüğü
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Kapıkulu süvarilerinin en itibarlısı Sipah Bölüğü idi. Bayrağının renginden dolayı
Kırmızı Bayrak da denilen bu bölük Fatih Sultan Mehmed zamanında kurulmuştur. Bu bölüğe
Enderûn'un kiler ve hazine odalarının efradı ile nüfuzlu devlet adamlarının oğulları alınırdı.
Padişahın maiyet askeri olan sipahiler barış zamanında mirî malı tahsilinde bulunurlar, savaş
alanında ise padişah otağını korurlardı. Kendi içinde 300 küçük bölüğe ayrılmış olan Sipah
Bölüğü'nün en büyük zabiti sipah ağası idi.
Silahdar Bölüğü
Sarı Bayrak da denilen Silahdar Bölüğü ilk teşkil edilen Kapıkulu süvari biriliğidir.
Sipah Bölüğü'nün teşkiline kadar baş bölük bu idi. Buraya Enderûn koğuşlarından, Edirne,
Galata ve İbrahim Paşa gibi saray okullarından neferler alınırdı. XVI. yüzyıl sonlarından
itibaren de veledeş denilen sipahi oğulları alınmaya başlanmıştır. Ayrıca Orta Bölüklerden de
buraya geçilebilirdi. Sipah Bölüğü neferleri gibi padişahın maiyetinden olan silahdarlar, sefer
sırasında askerin geçeceği yolları temizletirler, köprüleri tamir ettirirlerdi. Ayrıca padişah
otağının kurulacağı yeri hazırlarlardı. Silahdarlar 200 küçük bölüğe ayrılmışlardı. Barış
zamanında padişaha refakat ederler, halka para serpme işini ifa ederlerdi. Sefer sırasında yol
açma hizmetlerinden başka, padişah tuğlarını taşıma, padişahın yedek atlarını çekme gibi
hizmetleri vardı.
Ulûfeci Bölükleri
Bayraklarının renginden dolayı Yeşil Bayrak ve Alaca Bayrak veya topluca Orta
Bölükler de denilen ulufeci bölüklerine ise padişahın sağında ve solunda bulunuşlarına göre
genellikle Ulûfeciyân-ı Yemîn ve Ulûfeciyân-ı Yesâr denirdi. Bunlardan Sağ Ulûfeciler 105,
Sol Ulûfeciler ise 100 küçük bölüğe ayrılmıştı. Başlıca görevleri sefer sırasında devlet
hazinesini muhafaza etmekti. Barış zamanı ise devlet alacaklarını tahsil ederlerdi. Asker
kaynağı, esas olarak Edirne ve İbrahim Paşa sarayları olmakla birlikte, savaşlarda yararlıkları
görülenler, süvari oğulları da ulûfeci bölüklerine alınmıştır.
Gureba Bölükleri
Aşağı Bölükler de denilen Gurabâ Bölükleri, seferdeki yürüyüşlerine göre sağ ve sol
diye ikiye ayrılırdı. Uzak diyarlardan gelip savaşlarda yararlık gösterenler ile devşirme
oğlanlarının eğitim görmüşlerinden teşkil edilen Gurabâ Bölüklerinin başlıca görevi Sancak-ı
Şerif'i ve padişah sancaklarını muhafaza etmekti. Gurabâ Bölükleri kendi içlerinde 100'er
küçük bölüğe ayrılmışlardı. Her iki bölüğün bayraklarının renkleri farklıydı. Sadece sefer
değil, Hazar zamanında da birçok görevi bulunan süvari bölüklerinden ilk dördünün,
kendilerinden başka, yevmiyelerine göre hizmet neferleri de vardı. Gurabâ Bölükleri hariç
öteki süvariler aldıkları yevmiyelerin her beş akçesine karşılık sefer sırasında yanlarında
masrafı kendilerine ait olmak üzere bir atlı bulundurmak zorunda idiler. Onun için sefer
sırasında Kapıkulu süvarileri oldukça kalabalık bir yekune ulaşırlardı. Hizmet neferi
bulundurma usulü Köprülü Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı zamanında kaldırılmıştır.
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Silah olarak ok, yay, kalkan, mızrak, balta ve pala kullanan Kapıkulu süvarilerinden
suç işleyenlerin cezaları, öteki Kapıkulu ocaklarında olduğu gibi kendi bölüklerinde verilirdi.
Cezalar, suçun büyüklüğüne göre dayak, hapis ve idam şeklinde olurdu. XVI. yüzyıl
sonlarında aralarına kanun dışı yabancıların girmesiyle nizamları bozulan süvari bölükleri,
diledikleri gibi hareket etmeye başlamışlar ve çeşitli isyan hareketlerine karışmışlardır. XVIII.
yüzyıldan itibaren de hiçbir değer ve itibarları kalmamıştır. Nihayet Kapıkulu ocaklarının
merkez süvari bölükleri II. Mahmud zamanında, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını müteakip
lağvedilmiş, son ulûfeli süvarilere devletçe maaş bağlanarak mağdur duruma düşmeleri
önlenmiştir.
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Uygulamalar
Uygulama:İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu
Ocakları, c. I ve II (TTK., yay, Ankara 1988) adlı eseri inceleyiniz.
Kazanım:
1)
Eserin I. Cildinde Osmanlı askeri yapısının ilk dönemi, asker edinme
yöntemleri (pençik, devşirme), ve Yeniçeri Ocağı detaylı bir şekilde işlenmiş olup
öğrencilerin bu hususta merak ettikleri soruların cevaplarına ulaşılabilir
2)
Eserin II. Cildi ise diğer kapıkulu yaya ve atlı ocaklarına ayrılmıştır. Orunun
harb nizamı hakkında ayrı bir bahisde yer aldığından klasik dönem Osmanlı askerî yapısı
hakkındaki detaylara ulaşılabilir.
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Uygulama Soruları
1)
Osmanlı Devletinde uygulanan devşirme usûlünün detayları hakkında bilgi
toplayınız ve devşirme sisteminin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, öncelikle Osmanlı Devleti’nde düzenli askerî birliklerin oluşturulması
incelenmiştir. Osmanlı Devleti klasik dönemde ihtiyacı olan askerlerin teminini önce pençik
usulüyle yapmıştır. Savaş esirlerinin asker olmaya eleverişlilerinden beşte birinin kullanıldığı
bu yönteme bir müddet başvurulmuştur. Asıl uygulanan yöntem ise devşirme sistemidir. Bu
sistemin kuralları bu bölümde öz hâlinde incelenmiştir.
Osmanlı merkezî ordusunu kapıkulları oluşturmuştur. Kapıkulu ocağına alınacak asker
önce Acemi ocağında eğitimden geçirilmiştir. Kapıkulları yaya ve atlı olmak üzere her biri
altışar bölükten teşkil edilmiştir. Yeniçeriler ordunun savaşan birlikleridir. Cebeciler,
topçular, top arabacıları, lağımcılar ve humbaracılar ise yaya kapıkullarının diğer birlikleridir.
Atlı kapıkulları ise daha itibarlı olup, sipahlar, silahtarlar, ulufeciler ve gariplerden teşekkül
etmişlerdir. Dersimizde bütün bu birliklerin savaş ve barış zamanındaki görevleri
belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Kapıkulu ocaklarına eğitimli asker yetiştirmek için kurulan Acemi Ocağı’nın
nefer ihtiyacını karşılayan usullerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İltizam

b)

Hıristiyanlar

c)

Pençik

d)

Malikane

e)

Tımar

2)

Aşağıda Yeniçeri Ağası hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Yeniçeri Ocağı’nın en büyük zabitidir.

b)

Barış zamanında İstanbul’un asayişinden sorumluydu.

c)

İstanbul’daki adli işlere bakar, suçluları cezalandırırdı.

d)

İstanbul yangınlarının söndürülmesinden sorumluydu.

e)

Yeniçeri Ağası vezir rütbesinde ise Divan toplantılarına katılırdı.

I Topçu ocağının en büyük amiri Topçubaşıdır.
II Barış zamanında atış talimi yaparlardı.
III Nakli güç yerlerde seyyar top dökümhaneleri kurulup top dökülürdü.
IV Topçu ocağına ait malzemeler ağır olduğundan her zaman gemilerle taşınırdı.
V.İlk Tophane Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılmıştır
3)

Yukarıda Topçu Ocağı hakkında verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?

a)

II

b)

III

c)

V

d)

IV

e)

I
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4)
a)
etmektedir.

Acemi Ocağı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Savaşlarda ele geçirilen küçük erkek Hıristiyan çocuklardan teşekkül

b)

Yetişmeleri için Müslüman ve Türk terbiyesine göre eğitim verilmektedir.

c)

I.Murad zamanında Gelibolu'da kurulmuştur.

d)

Merkezi ordunun asker ihtiyacını karşılayan bir özelliğe sahip değildir.

e)
Askeri okul statüsündeki Acemi Ocağı sadece yeniçeri değil, bütün Kapıkulu
ocaklarının asker ihtiyacını karşılayan bir özelliğe sahiptir.
5)
Osmanlı Devleti’nde başlıca vazifeleri sefer sırasında askerin geçeceği yolları
temizletip, köprüleri tamir ettirmek ve padişah otağının kurulacağı yeri hazırlamak olan atlı
kapıkulu bölüğü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sipah bölüğü

b)

Silahtar bölüğü

c)

Ulufeci bölüğü

d)

Gureba bölüğü

e)

Peykler bölüğü

6)
Osmanlı Devleti’nde özellikle kale muhasaralarında toprak altında tüneller
açarak, buralara yerleştirdikleri patlayıcı maddelerle kale fetihlerini kolaylaştıran askeri birim
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Cebeci Ocağı

b)

Lağımcı ocağı

c)

Yeniçeri Ocağı

d)

Topçu Ocağı

e)

Humbaracı Ocağı
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7)
Osmanlı Devleti’nde düzenli birlikler olarak bilinen yaya ve müsellem (atlı)
ordusu hangi padişah zamanında ve hangi olaydan sonra kurulmuştur?
a)

Orhan Gazi-Bursa’nın Fethi sonrasında

b)

I. Murat-Sırp Sındığı Savaşı sonrasında

c)

Yıldırım Bayezıt-İstanbul’un kuşatılması

d)

Çelebi Mehmet-Fetret Devri

e)

I.Murat Kosova savaşı sonrasında

Aşağıdaki Soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
8)
Top arabacıları imalathanesi Tophane’de, arabacı kışlasının Şehremini’nde,
arabaları çeken beygir ahırları ise Ahırkapı semtindeydi.
9)
Humbaracı Ocağını ıslah eden Comte de Bonneval II. Mahmud zamanında
Osmanlı Devleti’ne gelmiştir.
10)
Devşirme Kanunu’na gore çocukların en soyluları, papaz oğulları, iki veya dafa
fazla çocuğu bulunanların en sağlıklısı tercih edilir, tek çocuğu olanın oğlu alınmazdı.
Cevaplar: 1)c, 2)c, 3) d, 4)d, 5)b, 6)b, 7) a, 8. D, 9. Y, 10. D.
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5. EYALETLERDEKİ ASKERİ TEŞKİLAT VE OSMANLI
ORDUSUNDA BATILILAŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Osmanlı Eyalet Ordusu
5.1.1. Timarlı Sipahiler
5.1.2. Yardımcı Kuvvetler
5.2. Kara Askerî Teşkilatının Bozulması
5.3. Islahat Çalışmaları ve Orduda Batılılaşma
5.3.1. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Yapılanlar
5.3.2. III. Selim ve Nizâm-ı Cedîd
5.3.3. Sekban-ı Cedid
5.3.4. Eşkinci Ocağı
5.3.5. Asakir-i Mansûre-i Muhammediyye
5.3.6. Tanzimattan Sonraki Askerî Yenilikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tımarlı Sipahilerin Osmanlı eyalet ordusundaki önemi nedir?

2)

Nizâm-ı Cedid ordusu hangi sebeplerle teşkil edilmiştir?

3)

II. Mahmud Döneminde yapılan askerî düzenlemeler nelerdir?

4)

Tanzimat’tan sonra Osmanlı ordusu nda ne gibi düzenlemeler yapılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Eyalet Ordusu

Klasik Dönem Osmanlı
Eyalet ordusunun teşkilatı
hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarihsel Analiz Yorum
Görüş Geliştirme
Kronolojik Düşünme

Yardımcı Kuvvetler

Yardımcı birliklerin Osmanlı Araştırma Anlatım
Ordusundaki ehemmiyetini
Görüş Geliştirme
kavramak

Kara Askerî Teşkilatının
Bozulması

Klasik Dönem askerî
sisteminin bozulma
sebeplerini ve ıslah
teşebbüslerini tespit
edebilmek

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

III. Selim ve II. Mahmud
dönemlerinde askerî
teşkilattaki yeni
yapılanmalar hakkında bilgi
sahibi olmak

Kronolojik Düşünme

Tanzimat sonrası Osmanlı
askerî teşkilatında görülen
yeniliklerin görülmesi

Kronolojik Düşünme

Islahat Çalışmaları ve
Orduda Batılılaşma
II. Selim ve Nizam-ı Cedid
Sekban-ı Cedid
Eşkinci Ocağı

Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma

Tarihsel Analiz Yorum
Sebep-sonuç İlişkisi Kurma

Asakir-i Mansûre-i
Muhammediye
Tanzimattan Sonraki Askerî
Yenilikler

Tarihsel Analiz Yorum
Sebep-sonuç İlişkisi Kurma
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Anahtar Kavramlar


Timarlı sipahi



Cerohor



Azab



Deli



Akıncı



Yürük



Müsellem



Canbaz



Şatır



Asakir-i mansure-i muhammediye



Nizam-ı cedid askeri



Sekban



Eşkinci

106

Giriş
Osmanlı Devleti'nin asıl savaş gücünü eyalet kuvvetlerimeydana getirirdi. Bu
dersimizde öncelikle eyalet kuvetlerini oluşturan birlikler incelenecektir. Eyalet kuvvetlerinin
esasını tımarlı sipahiler oluşturmaktadır. Devamında Osmanlı klasik askerî yapısının
bozulması ve ıslah çalışmalarına temas edilecektir.
Osmanlı ordusunun batılılaşması, düzenli ordunun kurulması yolunda III. Selim ve II.
Mahmud döneminde yapılan yenilikler ve sonuçları dersin diğer bölümünün konusunu teşkil
etmektedir. Tanzimatın ilanından sonra askerî alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Seraskerlik makamı ve Harbiye Nezareti’nin kurulması dersimizin son bölümlerini meydana
getirir.
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5.1. Osmanlı Eyalet Ordusu
Klasik dönemde eyalet kuvvetleri timarlı sipahilerle, yaya, müsellem, yürük, cerehor,
canbaz, akıncı, deli, azeb, gönüllü ve beşli denilen yardımcı kuvvetlerden meydana gelirdi.

5.1.1. Timarlı Sipahiler
Eyalet kuvvetlerinin en kalabalık sınıfını timarlı sipahi denilen topraklı süvariler teşkil
ederlerdi. Osmanlılar'da önceki İslâm-Türk devletlerinde bulunan İktânın devamı olan ve I.
Murad zamanında teşkilatlandırılan timar sisteminin iki yönü vardı. Sistem bir yönüyle
toprağın işlenmesini sağlarken, diğer yönüyle de devletin atlı ihtiyacının teminine hizmet
ederdi. Devlete ait toprakları tasarruf eden ve kendilerine sâhib-i arz da denilen timar
sahipleri, tasarruf ettikleri yerin yıllık gelirine göre yeme, içme, silah ve at gibi her türlü
ihtiyaçları kendilerine ait olmak üzere atlı askerler yetiştirmek zorunda idiler. Bu askerlere
cebelü denirdi. Timarlı sipahilerin yıllık gelirleri, hizmet kıdemlerine göre 1.000-19.999 akça
arasında olurdu. Sipahi bu gelirin her 3.000 akçası için bir cebelü yetiştirmek zorundaydı.
Yıllık geliri 20.000-99.999 akçe arasında olan dirliğe zeamet denirdi. Zeamet sahipleri de
gelirlerinin her 5.000 akçası için bir cebelü besleyip teçhiz etmekle yükümlüydüler. Devlete
asker yetiştirmekle mükellef olan dirlik sahipleri bu hizmetlerine karşılık vergiden muaf
tutulurlardı. Her bir timarlı sipahi bağlı olduğu alay beyinin kumandası altında sefere giderdi.
Her alayda zabit olarak üç dört subaşı bulunurdu. Subaşıların barış zamanı en önemli
görevleri, bulundukları kazada asayişi sağlamaktı. Merkezden, sefer emrini alan beylerbeyiler
sancak beylerine, bunlar alay beylerine bu emri bildirirler, böylece sipahilerin noksansız
olarak, belirlenen yerde toplanmaları sağlanırdı. Özürsüz olarak sefere katılmayan sipahinin
dirliği elinden alınır, savaşlarda yararlık gösterenlerin dirliklerine ise zam yapılırdı. Sipahiler
mutlaka iyi bir ata, miğfere ve zırha sahip olurlardı. Sipahinin hazar zamanında kesinlikle
kendi bölgesinde oturması gerekirdi. Sipahiler, onda biri sefer esnasında bulundukları
bölgenin muhafızlığını yapmak, asayişini sağlamak ve sefere giden arkadaşlarının işlerini
yürütmek için nöbetleşe olarak sefere giderlerdi. Sefere çıkan sipahiler o kışı savaş bölgesinde
geçirecekse, aralarından bazıları bölgelerine giderek arkadaşlarının timar gelirlerini alıp
getirirdi. Bunlara harçlıkçı denirdi.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nin sonlarına kadar Osmanlı Devleti'nin en güçlü
askerî birliklerini oluşturan timarlı sipahi teşkilatı XVI. yüzyıl sonlarından itibaren bozulmaya
başlamıştır. Bunun en büyük sebebi kanun dışı tayin ve tevcihler yapılması ve bu tayinlere
rüşvet karışmasıdır. Bu haksız tayinler sipahi adedini arttırırken, mevcutların da disiplinini
bozmuştur. Bu yüzden gittikçe önemi azalan timarlı sipahiler XVII. yüzyıl ortalarından
itibaren geri hizmetlerde kullanılmaya başlanmış, bunların yerini vezir ve valilerin
yanlarındaki saruca-sekban ve levend gibi derme-çatma nizamsız kuvvetler almıştır.
Ehemmiyetleri azalan timarlı sipahilerin ellerindeki timar gelirlerinin yarısı bedel-i timar veya
cebelü bedeliyyesi adıyla vergi olarak alınmaya başlanmıştır.
XVIII. yüzyıl başlarında hükümet timarlı sipahi teşkilatını ıslah için bütün timarlıların
beratlarını gözden geçirmiş, bunlara yeniden beratlar vermiş ve eski kanuna uygun olarak
sipahilerin mutlaka kendi sancaklarında oturmalarını şart koşmuştur. 1732 yılı başlarında
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çıkartılan timar ve zeamet kanunuyla tekrar ele alınan timarlı sipahi teşkilatı, yine de çağın
isteklerine cevap verecek nitelikte değildi. Nihayet Yeniçeri Ocağı'nın ilgası arefesinde
Rumeli ve Anadolu'daki sipahilerin mühim bir kısmı Humbaracı ve Lağımcı ocaklarına
alınmış, başlarına yeni zabitler tayin edilmişse de beklenen sonuç alınamayınca 1847 yılında
timarlı sipahi teşkilatı kaldırılmıştır.

5.1.2. Yardımcı Kuvvetler
Osmanlı Devleti'nde timarlı sipahilerden başka, yine eyalet askeri statüsünde akıncı,
deli, yaya, müsellem, yürük, canbaz, cerehor, gönüllü ve beşli gibi yardımcı kuvvetler de
kullanılmıştır. Bu kuvvetler öncü, geri hizmet ve kale kuvvetleri gibi üç grupta ele alınabilir.
Öncü kuvvetleri akıncı, deli gibi hafif süvari ve azeb gibi hafif piyade birliklerinden oluşurdu.
Öncü süvari birliklerinden olan akıncıların varlığı Osman Gazi zamanına kadar uzanır.
Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasından sonra görevleri sadece sınır boylarına inhisar eden
akıncıların özel bir statüsü vardı. Devlet akıncılar için kışla tahsis etmez, onlara maaş vermez,
teçhizat ve silah sağlamazdı. Akıncılar her türlü ihtiyaçlarını kendileri temin ederler,
genellikle düşmandan aldıkları ganimetle geçinirler, buna mukabil devlete vergi vermezlerdi.
Akıncılar genç, güçlü ve yiğit gençlerden seçilirdi. Akıncı beyini devlet tayin ederdi. Bu
beylik uzun süre Evrenos, Turhan, Mihal ve Malkoçoğulları gibi akıncı ailelerinin uhdesinde
kalmıştır. Savaşlarda başarılı akıncılara dirlik tahsis edilmeye başlanmasından sonra timarlı
akıncılar da ortaya çıkmıştır. Akıncılar barış zamanında kendi işleriyle ve savaş talimleriyle
meşgul olurlardı. Düşman ülkesine yapılan akınlar gelişigüzel değil, bir plan ve program
dâhilinde olurdu. Akıncılık 1826 yılında resmen ortadan kaldırılmıştır. Deli denilen atlılar da
eyalet askeri statüsündeki öncü birliklerinden idi. XVI. yüzyıl sonlarından itibaren istihdam
edilmeye başlanan deliler, delice cesaretlerinden dolayı bu adı almışlardır. Başlangıçta sadece
Rumeli'deki hudut beyliklerinde kullanılan deliler XVII. yüzyıldan itibaren merkezde
veziriazamın, Anadolu'daki vezir ve beylerbeyilerin maiyetlerinde de teşkil edilmiş ve
tamamen ücretli maiyet askeri statüsüne geçmişlerdir. Bu asırda, maiyetlerinde bulundukları
vezir veya beylerbeyilerin sık sık görevden alınmaları yüzünden işsiz güçsüz kalan zümreler
hâline gelen deliler, taşradaki yerleşim merkezleri için tehlike olmuşlardır. III. Selim
zamanında ıslahına çalışılan deliler 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda büyük kahramanlık
göstermişler, fakat 1829 yılında II. Mahmud tarafından ortadan kaldırılmışlardır. Yine eyalet
askeri statüsündeki azepler ise öncü piyade birliklerindendir. Başlangıçta hafif okçu olarak
orduya katılan azepler, daha sonraki dönemlerde öncü piyade kuvveti olarak savaşmışlardır.
Azepler Türk gençleri arasından belli kanun çerçevesinde kefilli olarak toplanırdı. Savaşta
merkez ordusunun önünde bulunurlar ve ilk hücuma bunlar maruz kalırlardı. Savaş başlayınca
sağa sola açılarak hemen arkalarındaki topçuların ateş etmelerini sağlarlardı
Geri hizmet birlikleri ise yaya, yürük, müsellem, cerehor, canbaz ve şatır adları altında
toplanabilir. Kuruluş döneminin ilk düzenli askerî birlikleri olan yaya ve müsellemler,
Kapıkulu ocaklarının teşkilinden sonra bir süre daha fiilî seferlerde kullanılmışlar, XV. yüzyıl
ortalarından itibaren tedricen geri hizmetlere alınmışlardır. Anadolu eyaletinin bazı
sancaklarında bulunan yaya ocaklarının her biri bir yaya beyinin emri altında idi. Nöbetleşe
olarak sefere giden yayaların başlıca görevi yol açmak, hendek veya siper kazmak, top ve
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gülle nakletmek, askere zahire taşımak gibi işlerdi. Barış zamanlarında ise, ihtiyaca göre kale
tamiri, maden, tersane vb. işlerde çalışırlardı. XV. yüzyıl ortalarından itibaren geri hizmete
alınan ve atlı olma statülerini muhafaza eden müsellemler savaş zamanlarında asıl ordudan
birkaç gün evvel önden sevk edilirler, güzergâh üzerindeki köprüleri onarırlar, ormanları
açarlardı. En büyük kumandanları müsellem sancak beyleri idi. Rumeli'de aynı hizmeti
yürükler ifa ederdi. Bulundukları yöreye izafetle çeşitli gruplara ayrılan yürükler 24'er kişiden
ocaklara ayrılırlardı. Bunlar da sefere nöbetleşe giderler; gitmeyenler gidenlere harçlık
verirlerdi. Savaş Anadolu tarafında ise yayalar, Rumeli'de ise yürükler giderdi. Yine geri
hizmette kullanılan canbazlar, tatarlar ve garipler de Osmanlı ordusunun işçi birliklerinden
idi. Kendi içinde ocaklara ayrılan bu birlikler Vize, Vidin ve Yanbolu taraflarında
bulunurlardı. Hepsi de yürük yaya beyinin kumandası altındaydı.
Kale Kuvvetlerine gelince; yukarıda öncü yaya birliklerinden olduğu bahsedilen
azepler, XVI. yüzyıldan itibaren kalelerde de teşkil edilmiş ve bunlara kale azepleri
denilmiştir. Bunlar serhat kulu denilen kuvvetlerin yaya kısmından idi. Yine kale
kuvvetlerinden olan atlı gönüllü ve beşliler ise XV. asır sonlarında serhat kulu veya yerli kulu
denilen yerli halktan teşkil edilmişti. Maaşları bulundukları eyaletin maliyesinden verilirdi.
Gönüllülerin âmiri gönüllü ağası; beşlilerinki ise beşli ağasıydı.

5.2. Kara Askerî Teşkilatının Bozulması
Osmanlı askerî teşkilatının bozulma sebeplerinin başında, yürürlükte olan teamül ve
kanunlara riayetsizlik gelir. Bunun ilk örneğini II. Selim vermiştir. Cülûsu sırasında teamüle
uymayıp Kapıkulu ocaklarının cülûs bahşişini vermek istememesi yeniçerilerin
homurdanmalarına yol açmış, sonunda teamüle uygun olarak bahşiş ve terakkiler (maaş
zamları) verilerek mesele çözümlenmişse de, padişahın ocak üzerindeki nüfuzu kırılmıştır.
Ocak nizamının asıl bozulması III. Murad zamanında başlamıştır. Devşirme Kanunu'na
uyulmayarak asker arasına yabancıların alınması, özellikle Şehzade Mehmed'in (III. Mehmed)
sünnet düğününde mahareti görülenlerin kul kardeşi adı altında talim terbiye görmeden
yeniçeri yapılmaları, ocak nizamını temelinden sarsmıştır. Ocağın mevcudu ve nüfuzu gittikçe
artmış, maaşların ve cülûs bahşişlerinin ödenmesi mesele hâline gelmiştir. XVII. yüzyıl
başlarından itibaren sık gerçekleşen bahşişler yüzünden hazinede para kalmamış, ayarı düşük
para verilince de askerle esnafın arası açılmış ve sonu gelmez isyanlar çıkmıştır. Çıkar
kavgası yüzünden bazan vezir ve ağaların da tahrikiyle çıkan bu ayaklanmalara çoğu zaman
öteki yaya ve atlı Kapıkulu ocakları da katılmış, böylece İstanbul sık sık askerî isyanlara
sahne olmuştur.
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Resim 14: Yeniçeri neferi, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü, İstanbul
1986.

5.3. Islahat Çalışmaları ve Orduda Batılılaşma
5.3.1. XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Yapılanlar
Gerek merkez gerekse eyalet askerlerinin ıslahı için XVII ve XVIII. yüzyıllarda ciddî
tedbir alındığı söylenemez. II. Osman'ın yapmak istediği ıslahat hayatına mal olmuş; IV.
Murad ve Köprülü Mehmed Paşa zamanında sert ve zecrî; oğlu Fazıl Mustafa Paşa zamanında
ise daha yumuşak tedbirlerin alınmasından öte köklü bir ıslahat girişiminde bulunulmamıştır.
Yeniçeri Ocağı'nın ıslahı için 1701 yılında bir ferman çıkmıştır. Buna göre, ocak içindeki
yabancılar temizlenerek 70 bin olan mevcudu yarıya indirilmiştir. Aynı şekilde öteki yaya ve
süvari Kapıkulu ocakları da ciddî tensikata tabi tutulmuştur. XVII. yüzyılda ıslahat
hareketlerinin genel karakteri Kanuni devrinin örnek alınması şeklinde özetlenebilir.
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XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin askerî yönden üstünlükleri kabul edilmiştir. İlk
ciddî askerî ıslahat girişimleri I. Mahmud'un hükümdarlığı zamanında (1730-1754)
başlamıştır. Bu dönemde Fransız asıllı Comte de Bonneval Osmanlı hizmetine girmiş;
müslüman olduktan sonra Ahmed adını almış ve paşa unvanıyla humbaracıbaşı olmuştur.
Ahmed Paşa, Humbaracı Ocağı'nı yeniden teşkilatlandırarak bölük, tabur ve alaylara ayırmış,
bu arada devlet büyüklerini aydınlatacak raporlar hazırlamıştır. Subay yetiştirmek için
Üsküdar'da açtığı mektep III. Selim zamanında kurulacak olan Mühendishâne-i Berrî-i
Hümâyun'un çekirdeği kabul edilebilir. Humbaracıbaşı Ahmed Paşa burada teknik dersler
vermiştir.
Kısa süren bir kesintiden sonra III. Mustafa zamanında (1757-1774) askerî ıslahat
hareketlerine devam edildi. Fransa'dan getirtilen Baron de Tott Topçu Ocağı'nın ıslahı ile
görevlendirildi. Macar asıllı bu topçu ustası topçulardan başka istihkâm ve köprücü sınıflarını
da düzene sokmaya çalıştı. Sürat Topçuları adıyla yeni bir sınıf teşkil etti ve bunları sıkı bir
eğitime tâbi tuttu. Bu arada tophâneyi ıslah eden Baron de Tott yeni toplar döktürdü ve topçu
neferlerine top talimleri yaptırdı. III. Mustafa zamanının asıl önemli yeniliği 1773 yılında
günümüz Deniz Harp Okulu'nun çekirdeği olan Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun'un
açılmasıdır.
I. Abdülhamid dönemi ıslahat hareketlerini Sadrazam Halil Hamid Paşa (1782-1785)
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bunun gayretleriyle Sürat Topçuları sınıfı yeniden
teşkilatlandırılmış, 1784 yılında İstanbul'da bir istihkâm okulu açılmıştır. Halil Hamid Paşa,
yeniçeri maaş belgeleri olan esâmelerin serbestçe alınıp satılmasını yasaklamış, bu arada
timar sistemini de düzene sokmaya çalışmışsa da fazla başarılı olamamıştır.
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Resim 15: Nizam-ı Cedid Neferi, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü,
İstanbul 1986.

5.3.2. III. Selim ve Nizâm-ı Cedîd
Osmanlı Devleti'nde gerçek anlamda ıslahat girişimi XVIII. yüzyıl sonlarında III.
Selim tarafından yapılmıştır. Babası III. Mustafa'nın yanında yenilikçi fikirlerle yetişen bu
padişah, daha şehzadeliğinde Avrupa devletleri ve bu devletlerin yapısıyla ilgilenmişti. III.
Selim önce devlet ileri gelenlerinden, yapılacak ıslahatlarla ilgili lâyihalar istedi. Sunulan
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raporların ağırlık noktası askerî alanda idi. Gerçekten bir asırdır hiç dokunulamayan
yeniçeriler tam bir başıboşluk ve anarşi içinde idiler. Eyaletlerde de durum uzun süredir
bozuktu. Sunulan layihaların ışığında işe koyulan III. Selim önce yeni bir ordu kurmaya karar
verdi. Bu Nizâm-ı Cedîd ordusunun neferleri Bostancı Ocağı'ndan alınmıştı. Zira talim
istemeyen yeniçeriler Nizâm-ı Cedîd'e taraftar değillerdi. Günümüz modern Türk ordusunun
ilk nüvesi kabul edilebilecek bu üniformalı ordu, bölük, tabur ve alaylara ayrılıyor ve Levent
Çiftliği'nde eğitiliyordu. Yeni ordunun giderleri için Îrâd-ı Cedîd hazinesi kurulmuştu. Kısa
sürede sayıları 12 bine ulaşan ve taşrada da teşkiline başlanan bu talimli ordu gitgide
yeniçerilerin kıskançlığını çekiyordu. III. Selim Yeniçeri Ocağı dışındaki Kapıkulu Ocaklarını
da ıslaha çalıştı. Tophâne'yi genişletti ve yeni toplar döktürdü. Bu işler için Fransa'dan yeni
uzmanlar, ustalar ve top örnekleri getirtti. Humbaracı, lağımcı, piyade ve süvari ocaklarını
düzene soktu. Bir askerî dikimevi açtı. Günümüz Kara Harp Okulu'nun çekirdeği olan
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun'u kalıcı olarak faaliyete geçirdi (1795). Timar sistemini
yeniden ele aldı. Fakat Osmanlı Devleti'nin güçlenmesini istemeyen sadece iç düşmanlar
değildi. Öteden beri bu ülke topraklarında gözü olan İngiltere, Fransa ve Rusya da devletin
düzelmesini, tekrar eski gücüne kavuşmasını istemiyordu. Nihayet iç ve dış tahrikler sonucu
1808 yılında Kabakçı Mustafa önderliğinde çıkan isyan sonunda Nizâm-ı Cedîd ordusu
ortadan kaldırıldı.

5.3.3. Sekban-ı Cedid
II. Mahmud'un cülûsundan sonra sadrazamlığa getirilen Alemdar Mustafa Paşa da
askerî ıslahata başladı. Yeni kurulan ordunun adı Sekbân-ı Cedîd idi. Bu ordunun neferleri de
Nizâm-ı Cedîd askerleri gibi belli bir üniforma ile Levend ve Selimiye kışlalarında eğitime
tabi tutuldular. Fakat yeniçeriler Alemdar'a ve bu yeniliğe de cephe almakta gecikmediler.
Alemdar Mustafa Paşa'nın âsiler tarafından öldürülmesinden sonra Sekban-ı Cedîd ocağı
kaldırıldı.

5.3.4. Eşkinci Ocağı
Nizâm-ı Cedîd ve onun yeniden ihyası gibi olan Sekban-ı Cedîd denemelerinden
sonra, bir süre askerî ıslahat girişimlerine ara verilmiştir. Bunda en büyük etkenin
yeniçerilerin ve onlara dayanan ricalin muhalefetleri olduğu söylenebilir. Fakat son siyasî
gelişmeler, özellikle Osmanlı ordusunun Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın düzenli askerleri
karşısındaki başarısızlığı, modern orduya olan ihtiyacı had safhaya vardırmıştı. 1826 Mayısı
sonlarında Sultan II. Mahmud başkanlığında yapılan toplantıda Yeniçeri Ocağı'nın bozulma
sebepleri görüşülerek, savaş talimi yapmanın vacib olduğuna dair fetva çıkartılarak, Eşkinci
Ocağı adıyla yeni bir sınıfın kurulmasın karar verildi. Hazırlanan Eşkinci Lâyihası'na göre,
yeni sınıfın erleri yeniçeri bölüklerinden alınacak; yürürlükte olan ocak hiyerarşisi
bozulmayacak; belli süre hizmetten sonra Eşkinci askerlerine emeklilik hakkı verilecekti.
Eşkincilerin başlıca görevi, yeni savaş taktik ve tekniklerini öğrenmek olacaktı. Ayrıca
bunların dinî eğitimlerine de önem verilecek; daima kışla ve kulluklarında bulunmalarına
özen gösterilecekti. Silah olarak tüfek ve kılıç kullanacaklar; ulûfeleri ve bazı ocak giderleri
Ağakapısı'nda oluşturulan sandıktan verilecekti. Oldukça yüksek maaş almaları, yeniçerileri
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Eşkinciliğe özendirmek şeklinde değerlendirilebilir. 12 Haziran 1826 tarihinde talime
başlayan Eşkincilerin, bağımsız Nizâm-ı Cedîd ve Sekbân-ı Cedîd neferlerinden farkı,
Yeniçeri Ocağı'na bağlı olmalarıydı. Bundan dolayı yeniçerilerin doğrudan hedefi durumunda
idiler. Gerçekten daha talime başlandığı gün İstanbul kahvehanelerinde yeni ocak aleyhinde,
Nizâm-ı Cedîd'in yeniden kurulduğu; Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılacağı ve maaş belgesi olan
esâmelerin elerinden alınacağı yolunda yoğun bir menfî propaganda başlatılmıştır. Talime
başlandıktan üç gün sonra yani 15 Haziran 1826 tarihinde ayaklanan yeniçerilerin bu son
isyanı olmuş, Eşkinci Ocağı ile birlikte Yeniçeri Ocağı da kaldırılmış; yerine Asâkir-i
Mansûre-i Muhammediyye Ocağı kurulmuştur.

5.3.5. Asakir-i Mansûre-i Muhammediyye
Islah kabul etmez Yeniçeri Ocağı'nın II. Mahmud tarafından 1826 yılında
kaldırılmasından sonra kurulan yeni askerî teşkilatın adı Asâkir-i Mansûre-i
Muhammediyye'dir. Belli bir nizamnâmedâhilinde Hazreti Peygamber'in adına izafetle
kurulan ve teşkilatlanan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye'ye, yaşları 15-30 arasında olanlar
kabul edilmiş, daha küçük yaştakiler için Şehzadebaşı'ndaki Acemi Ocağı Kışlası talimhâne
yapılmıştır. Gerek İstanbul'dan gerekse taşradan gelerek kaydolan gönüllülerle Mansûre
ordusu kısa sürede gelişip büyümüş; III. Selim zamanında yapılan Üsküdar ve Levend'deki
kışlalara yenileri ilave edilmiştir. Yeni ordunun en büyük kumandanı ise serasker denilen
zabit idi. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye, Yeniçeri Ocağı'nın sadece seferî değil, şehir
güvenliği ve yangın söndürme gibi hazarî görevlerini de üstlenmişti. Seraskerden sonra en
yetkili merci Asâkir-i Mansûre Nezâreti idi. Nâzır, teşkilatın maaş vb. sivil ve teknik
işlerinden sorumluydu. Tamamı maaşlı olan yeni ordunun giderlerini karşılamak için yeni
gelir kaynakları ihdas edilmiş ve Mansûre Hazinesi adıyla yeni bir hazine kurulmuş, böylece
devlet hazinesine yük olmaktan kaçınılmıştır. 1831 yılında İstanbul'daki alaylara Hassa;
Üsküdar’dakilere Mansûre denilmiş, böylece yeni ordu iki kısma ayrılarak her birinin başına
bir ferik tayin edilmiştir. Hassa birlikleri yalnız İstanbul'da bulunurken, Rumeli ve
Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yeni Mansûre birlikleri kurulmuştur. Ordunun subay ihtiyacı
önceleri Mühendishâne'den karşılanmış, ancak daha sonra 1834 yılında Harbiye Mektebi
açılmış, ayrıca Avrupa'ya talebe gönderilmiştir.
Yeni ordunun desteklenmesi ve ülkenin daha iyi savunulabilmesi için 1834 yılında
taşrada Redif-i Asâkir-i Mansûre adıyla bir yedek ordu kurulmuş ve aynı yıl çıkartılan bir
kanunla taşrada Redif birlikleri teşkiline başlanmıştır.

5.3.6. Tanzimattan Sonraki Askeri Yenilikler
Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra askerî alanda önemli gelişmeler olmuştur. Her
şeyden önce askerlik hizmetinin vatanî bir görev olduğu prensip hâline getirilerek eski ocak
sisteminin dışına çıkılmaya çalışılmıştır. 6 Eylül 1843'te çıkartılan kanunla muvazzaf askerlik
süresi beş yıla indirilmiş; bu fiilî hizmeti bitirenlere yedi yıl da ihtiyatlık süresi verilmiştir. Bu
dönemde Osmanlı kara kuvvetleri, hassa askerlerinden oluşan Birinci Ordu, Rumeli, Anadolu
ve Arabistan orduları diye beş büyük birime ayrıldı. 1848'de bunlara Irak ve Hicaz orduları da
eklendi. Piyade ve süvari birlikleri için Fransız; topçu birlikleri için de Prusya askerî
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talimatları alındı. Her bölgeden alınacak asker sayısının, o bölgenin nüfusuna göre olması
kararlaştırıldı. Her aileden bir kişinin askere alınacağı; tek çocuklu ailelerden asker
alınmaması esasa bağlandı. 1847'de askere almada kur'a usulü benimsenmiş; gayrımüslimlerin
de askerlik yapmaları kararlaştırılmış ve buna bağlı olarak cizye vergisi kaldırılmışsa da,
yüzyıllardır askerlik yapmamaya alışan gayrı müslim tebaaya bu teklif ağır gelmiştir. Bazı
huzursuzlukların çıkması üzerine bu husus bir süre askıya alınmıştır.
1856 yılında çıkartılan Islahat Fermanı'nda askerlik meselesine tekrar temas edilerek
Müslüman ve gayrı müslim herkesin yapması kararlaştırılmıştır. Ancak uygulamada bazı
güçlüklerle karşılaşıldı ve sonunda gayrı müslim tebaadan askerlik hizmetine karşılık bedel-i
askerî adıyla bir vergi alınması kararlaştırıldı.
Sultan Abdülaziz zamanında da askerî işlere önem verildi. Seraskerlik makamının
önemi artarak sadaretten sonra ikinci sırayı aldı, hatta birkaç defa sadaretle birleştirildi. 1863
yılında Bâb-ı Seraskerî'nin teknik ve bürokratik hizmetlerinin yürütülmesi için Harbiye
Nezâreti kuruldu. Fakat bu bilinen anlamda nazırlık değil, bir büro idi. Bu padişah zamanında
hassa alayları teşkil edildi ve yeni bir askerî kıyafet benimsendi. Aynı zamanda ordu modern
silahlarla donatılarak tophâne ve askerî okullar da ıslah edildi. 1869 yılında Serasker Hüseyin
Avni Paşa'nın girişimleriyle Osmanlı ordusu Nizamiye, Redif ve müstahfız olarak üç ana
bölüme ayrıldı. Her bölümün muayyen hizmet süreleri vardı. Nizamiye dört yıl, Redif yani
ihtiyatlık bir yıl, Müstahfızlık ise sekiz yıl oldu. Osmanlı kara kuvvetleri, merkezi İstanbul'da
olan Rumeli; Erzurum'da Anadolu; Şam'da Suriye; Bağdat'ta Arabistan ve merkezi Yemen'de
olan Yemen orduları adı altında yedi orduya ayrıldı. Prusya'nın askerî eğitim usulleri kabul
edildi ve bu hususta yabancı uzman ve subaylardan yararlanıldı. Böylece Osmanlı ordusu
daha modern hale getirilmeye çalışıldı. Subay kaynağı hem orduya hem de askerî okullara
dayanıyordu. Sultan Abdülaziz zamanında Bâb-ı Seraskerî'nin yanında ayrıca ordunun teknik
meseleleri ile meşgul olması için Harbiye Nezareti kuruldu. Bu arada Mekteb-i Harbiye için
yeni bir bina yapıldı.
II. Abdülhamid zamanında askerî yeniliklere devam edildi. Osmanlı-Rus savaşındaki
asker darlığı, gayrı müslim tebaanın fiilî askerlik yapması meselesini tekrar gündeme getirdi.
Sultan Abdülhamid'in Panislamizm politikası gütmesinden sonra, Müslüman olmayanların
askerliği uzunca bir süre gündeme gelmedi. Öte yandan Arap, Arnavut, Boşnak vs. gibi
Müslüman unsurlar da askerlik yapmak istemiyorlardı. Bu da savaşlarda sürekli eriyen Türk
unsurunun azalmasına yol açıyordu. Onun için Doğu Anadolu aşiretlerinden Hamidiye Süvari
Alayları kuruldu. Fakat beklenen sonuç alınamadı. Bu arada Bâb-ı Seraskerî gerçek anlamda
Harbiye Nezâreti'ne çevrildi ve nazır seraskerin bütün yetkilerini üstlendi. Öte yandan asıl
ordunun ıslahı için 1882 yılında Almanya'dan askerî heyet getirtildi. Ertesi yıl çağrılan Goltz
Paşa, ordunun ıslahı için bir nizamname hazırladı. Ancak 1884 yılında tekrar eski şekle
dönüldüyse de 1908'de kesin olarak Harbiye Nezareti kuruldu ve İmparatorluğun sonuna
kadar varlığını korudu. Bu arada ordunun politika ile meşgul olması savaş gücünü
kaybetmesine yol açtı. 1908 ihtilali ve II. Meşrutiyet'in ilanı bu meşgalenin ürünüdür. Piyade
sınıfları bu şekilde düzenlenirken, nizamları bozulmuş ve sayıları iyice azalmış olan Kapıkulu
süvarileri de lağvedilerek, hazırlanan bir kanunnâmeye göre yeni süvari alayları kurulmuştur.
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Önce İstanbul'da oluşturulan süvari birlikleri için, günümüzde Kuleli Lisesi olarak kullanılan
binanın yerinde süvari kışlası inşa ettirilmiş; zamanla İstanbul dışında da süvari alayları teşkil
edilmiştir.
Ancak bütün bu gayretler İmparatorluğun tarihe karışmasına engel olamamışsa da,
askerî gelişmeler Millî Mücadele hareketine önemli destek vermiş; asıl önemlisi bu
mücadeleyi yapanlar ile yeni Türk devletini kuranlar başta Mustafa Kemal olmak üzere
Osmanlı paşaları olmuştur. Gerçekten Osmanlı Türk askerleri son büyük hünerlerini I. Dünya
Savaşı'nın çeşitli cephelerinde ve özellikle Çanakkale Cephesi'nde ve İstiklal Savaşı'nda
göstermişlerdir. Bu da güçlü ve dirayetli kumandanların emri altında zafer kazanmanın zor
olmadığının açık bir göstergesidir. Millî Mücadele'den sonra Türk ordusu yeniden
teşkilatlandırılmıştır.
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Uygulamalar
Uygulama:
Osmanlı Devletinin III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde askerî alanda ve batılı
tarzda yapılan yenilikleri ve gelişmeleri araştırınız.
Kazanım:
1)
İncelenen iki dönemdeki yeni askerî oluşumlar ve kurumlar tespit edilip bir
mukayese ortamı doğacaktır.
2)
Osmanlı Devletinin önemli gelişmelerinin yaşandığı III. Selim ve II. Mahmud
dönemleri askerî yönden incelenmiş olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
III. Selim ve II. Mahmud dönemi oluşturulan askerî birlikler hangi sebeplerden
dolayı başarılı olamamıştır? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devletinin asıl savaş gücünü eyalet kuvvetleri oluşturuyordu. Bu bölümde
klasik dönemin eyalet kuvvetleri olan timarlı sipahiler incelenmiştir. Eyalet ordusunun öncü
ve geri hizmet birlikleri ise yaya, müsellem, yürük, cerehor, canbaz, akıncı, deli, azeb, gönüllü
ve beşli denilen yardımcı kuvvetlerden meydana gelirdi.
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ordu teşkilatında gittikçe ilerleyecek olan
bozulmalar meydana gelmiştir. Dersin bundan sonraki bölümünde ise Tanzimat sonrasında da
devam edilecek olan yenilik hareketleri ele alınmıştır. Devlet bunlara karşı XVII. ve özellikle
XVIII. yüzyılda ıslahat çalışmaları başlatmıştır. Bu ıslahat çalışmalarında model batı seçilmiş,
böylece Osmanlı ordusu yavaş yavaş batılılaşma sürecine girmiştir. Bu cümleden olarak
Osmanlı askerî teşkilatında III. Selim ve II. Mahmud dönemi yapılan yeniliklerin ayrı bir yeri
vardır. Tanzimat sonrası askeri teşkilatta askere alınma usulleri kademeli olarak değiştirilmiş
askerî teşkilatın başı olan Seraskerlik Kurumu teşkilatlandırılmıştır. Devamında ise Harbiye
Nezareti kurulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Tımar ve zeamete dair aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Tımarlı sipahi gelirinin her 3.000 akçesi için bir cebelü yetiştirirdi.

b)

Zeamet sahibi gelirinin her 5.000 akçesi için bir cebelü beslemek zorundaydı.

c)

Her tımarlı sipahi bağlı olduğu Alaybeyinin kumandası altında sefere giderdi.

d)

Özürsüz olarak sefere katılmayan sipahinin dirliği elinden alınırdı.

e)

Tımarlı sipahilerin barış zamanında kendi bölgesinde oturması zorunlu değildi.

2)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun yardımcı kuvvetlerinden olan
öncü kuvvetlerine örnek olarak gösterilebilir?
a)

Yürük-Müsellem

b)

Yaya-Canbaz

c)

Akıncı-Deli

d)

Şatır-Cerehor

e)

Derbentçi-Dizdar

3)

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulma nedenleri arasında yer

a)

Kanun dışı tayinlerin yapılması

b)

Atamalarda rüşvet ve iltimasın artması

c)

Tımarlı sipahilerin bölgelerinde oturmamaları

d)

Devletin sınırlarının genişlemesi

almaz?

e)
bozulması

Kayırmayla yapılan atamalar neticesinde mevcutların da disiplinlerinin
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda yardımcı kuvvetler statüsündeki
askeri birliklere örnek olarak gösterilemez?
a)

Akıncı

b)

Deli

c)

Kapıkulu süvarisi

d)

Gönüllü

e)

Müsellem

5)
III. Selim zamanında Nizam-ı Cedid ordusunu finanse etmek amacıyla kurulan
hazinenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Darphane-i Amire hazinesi

b)

İrad-ı Cedid hazinesi

c)

Mansure hazinesi

d)

Tersane hazinesi

e)

Zahire hazinesi

6)
Aşağıdaki askeri zümrelerden hangisi Osmanlı ordusunun geri hizmette
istihdam ettiği birlikler arasında yer almamaktadır?
a)

Cerehor

b)

Azepler

c)

Şatır

d)

Canbazlar

e)

Yayalar

Aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
7)

Kapıkulu ocaklarının bozulma sebeplerini maddeler hâlinde sıralayanız?

8)
veriniz?

Osmanlı Devletinde kurulmuş olan Sür’at Topçuları sınıfı hakkında bilgi

9)

Eşkinci Ocağı’nın kuruluş amaçlarını belirtiniz?

10)

Sultan Abdülaziz döneminde orduda yapılan yenilikleri açıklayınız?
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Cevaplar: 1)e, 2)c, 3)d, 4)c, 5)b, 6)b
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6. OSMANLI DEVLET TEŞKİLATININ BOZULMASI VE ISLAH
ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Osmanlı İdari Teşkilatında Oluşan Bozukluklar
6.2.Devlet Teşkilatının Islahı ve Buna Dair Kaleme Alınmış Eserler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
yapılmıştır?

Osmanlı devlet teşkilatında meydana gelen bozulmanın sebepleri nelerdir?
Reform dönemine kadar idarî teşkilatın ıslahı için ne gibi çalışmalar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı İdârî Teşkilatında
Oluşan Bozukluklar

Osmanlı Devlet Yapısı ve
Teşkilatında meydana gelen
bozulmaların sebepleri
öğrenilecektir.

Kronoloik Düşünme
Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
Bilgi Sahibi olma ve Görüş
Geliştirme

Devlet Teşkilatının Islahı ve
Buna Dair Kaleme Alınmış
Eserler

Devletin teşkilatında oluşan
bozulmalarının tespit
edilmesi ve giderilmesi
yönünde klasik dönemin
alimleri hangi eserleri
kaleme almışlardır.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
Anlatım
Sebep-sonuç İlişkisi Kurma
Görüş Geliştirme

Devlet Teşkilatının Islahı ve
Buna Dair Kaleme Alınmış
Eserler

Kaleme alınan ıslaha dönük
eserlerde ne tür çözüm
önerileri sunulduğu
görülecektir.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
Anlatım
Görüş Geliştirme
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Anahtar Kavramlar


Kanunnâme



Islahat



Koçi Bey



Selaniki



Kâtip Çelebi



Hasan Kâfi



Safevî



Habsburg



Portekiz



Hollanda



İngiliz



Islahat Risalesi
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Giriş
Osmanlı Devlet teşkilatı, kuruluşa parelel olarak sistemli bir gelişme göstermiş, askerî,
idarî, hukukî alanlarda ihtiyaç kendini gösterdikçe Türk ve İslam devletleri tecrübesinden
hareketle ancak kurumları aynen kabullenmeden bünyesine uygun şekilde teşkil etmiştir.
Böylece büyük ve teşkilatlı bir cihan devleti hâline gelen Osmanlı Devletinde zamanla ve
özellikle XVII. yüzyılbaşlarından itibaren idarî, iktisadî ve ilmî hayatta bir başkalaşım bir
yozlaşma fark edilmiştir. Devrin ıslahat risalelerinde hep eski özlemi dile getirilmekte, XVIIIXIX. asırların aksine çare yine kendi bünyesi içinde aranmakta ise de bir daha eski seviyeye
ulaşma mümkün olmamıştır. İşte bu dersimizde Osmanlı devlet teşkilatında meydana gelen
bozukluklar, bunların sebepleri ve giderilmesi için dönemin ilim ve fikir adamlarının çözüm
önerileri ve ıslahata dair kaleme aldıkları eserler ele alınacaktır. Böylelikle Tarih okuyan bir
öğrencinin Osmanlı devlet yapısı ve teşkilatında daha XVII. yüzyılda başlayan çözülme ve
yozlaşmanın sebepleri ve devrin ulemasının fikri yapısı hakkında bilgi sahibi olması
sağlanacaktır.
Osmanlı Beyliği Bizans’a karşı gazâ misyonu ile tarih sahnesine çıkmış, beylikten
devlete, kısa süre sonra cihan devletine dönüştüğü zaman bu asli sorumluluğu değişmemiş,
nihayet yirminci yüzyıl başlarında yıkılırken girdiği Trablusgarb ve Balkan savaşları
arkasından Cihan harbi ile cephelerde sona ermiştir. Durum böyle olunca kuruluşundan
yıkılışına altı asrı aşan sürede kurumların oluşmasında, yetki ve sorumlulukların
belirlenmesinde askerî ihtiyaçlar ve işlevler hep öncelikli sırayı teşkil etmiştir. Burada çarpıcı
bir örnek olarak kadıaskerlik zikredilebilir. Kazâ teşkilatını düzenli yürütmek için kurulan bu
teşkilatta askerle ilgili ihtilafların çözümü ön plana çıkmış nitekim “kadıasker” isminde bu
özellik yer almıştır. Daha sonraki yeni düzenlemelerde de askerî ihtiyaçlar dikkate alınmıştır.
Devletin en yetkili kurulu olan Divân-ı Hümâyun’da askeri konular titizlikle ve öncelikli
olarak görüşülmüştür. Divan üyeleri arasında veziriâzam başta olmak üzere vezirlerin, eyalet
yönetiminde beylerbeyi ve sancakbeylerin temel işlevleri savaş zamanında askerlik, barışta ise
idareciliktir. Nitekim seyfiye zümresinin kariyerlerinin ağırlıklı kısmı savaş meydanlarında
geçmiştir.
Devletin askerîlik vasfının belki daha çarpıcı bir örneği, aslî görevi eğitim, yargı ve
irşad olan ilmiye sınıfının geniş bir kadro hâlinde seferlere katılmasıdır. Bu gaza devletinde,
onların da manevi ve psikolojik bir katkı sağlamaları kendilerinden beklenen bir hizmet idi.
Hatta medreselerde özellikle Süleymaniye Medresesi’nde okutulan matematik, hendese ders
programlarının öncelikle ordunun mühendislik ihtiyacına cevap verecek mahiyette olduğu
bilinmektedir.
Osmanlı Devlet teşkilatı, kuruluşa parelel olarak sistemli bir gelişme göstermiş, askerî,
idarî, hukukî alanlarda ihtiyaç kendini gösterdikçe Türk ve İslam devletleri tecrübesinden
hareketle ancak kurumları aynen kabullenmeden bünyesine uygun şekilde teşkil etmiştir.
Buna bir örnek olarak Divan teşkilatı verilebilir. Bilindiği üzere bir idari kurum olarak Divan
teşkilatı İslam dünyasında çok gelişmiş ve hemen her idarî birim farklı bir divan ismiyle
örgütlenerek sayıları kırkı geçmişti. Bu devirlerde bir divan kargaşası yaşanmıştır. Osmanlı
döneminde divan sistemi benimsenmiş ancak çok geniş yetkilere sahip Divân-ı Hümâyun
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adıyla bir divan teşkil edilmiştir. Bu dönemde idarî ve sosyal kurumlar, gelenekler, ihtiyaçlara
göre çıkarılan kanunnameler ve uygulamalar çerçevesinde oluşturulmuştur. Canlı birer bünye
durumunda olan kurumlar, mükemmel çalışması yanında zamanla yeni düzenlemelere ihtiyaç
duyarlar. Burada temel ilke bu düzenlemelerin kendi mantığı ve geleneği içerisinde
yapılmasıdır.
Bu açıdan Osmanlı devlet teşkilatı ve kurumlarında yapılan düzenleme faaliyetlerini
iki dönemde incelemek mümkündür.
Birisi yaygın olarak bilinen XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve özellikle
XIX. yüzyılda Batı ön planda tutularak girişilen ıslahat çalışmaları, diğeri ise o döneme kadar
Osmanlı Devleti’nin kendi değer ve dinamikleri çerçevesinde genel olarak Türk-İslam
geleneği çizgisindeki faaliyetlerdir.
Devletin yükselme ve olgunluk döneminde esas yapısı eski Türk töresi ile İslam devlet
ve medeniyet geleneğinin iyi bir terkibi sonucunda oluşmuştur. Burada padişah merkez olmak
üzere divan teşkilatı ile devletin idare, hukuk, maliye ve bürokrasisini teşkil eden (VezirKazasker-Defterdar-Nişancı) dört rükün (erkan-ı erba‘a) anlayışı esastır. Osmanlı geleneğinde
bu zümreler “seyfiye”, “ilmiye”, “kalemiye” terimleriyle ifade edilmiş, ayrıca bunlar değişik
yetki ve sorumlulukları açısından “ehl-i örf” ve “ehl-i şer” terimleriyle metinlerde yer
almıştır. Ziraat, ticaret ve sanatla meşgul reaya karşısında yönetici zümreyi ifade eden
“askerî” terimi bu dönem Osmanlı teşkilatının üzerinde çok durulan bir kavramı olmuştur. Bu
geleneksel yapının yüzyıllarca devam etmiş olmakla birlikte hiç bozulmadan ve değişikliğe
uğramadan aynen kaldığını söylemek mümkün değildir.
Bu dönemdeki düzenlemeleri de aslında XV. ve XVI. yüzyıllarda zaman zaman belirli
alanlarda münferid olarak girişilen düzenleme faaliyetleri ve XVI. sonlarından itibaren pek
çok alanda nispeten sistemli olarak yapılan ıslahat faaliyeti olarak başlıca iki devrede
incelemek gerekir.
İlk devredeki düzenlemelerin mahiyeti hakkında fikir vermek açısından Fatih Sultan
Mehmed’in uygulamaları örnek olarak gösterilebilir. Fatih’in, kendisinden önceki Osmanlı
sultanları tarafından çeşitli sebeplerle ileri gelenlere temlik edilerek mülk ve vakfa dönüşen
mirî araziyi, askerin malî kaynak ve gücünü zayıflattığı gerekçisiyle iptal ederek yeniden mirî
arazi hâline getirmesi önemli bir ıslahattı. Menfaatlerine halel gelen bu etkili zümre
Beyazıd’ın Cem ile taht mücadelesinde bu hususu pazarlık konusu yaparak yeniden eski
topraklarını elde etmişlerdir. Aynı konuda daha küçük mikyasta Yavuz ve Kanunî’nin de
uygulamaları olmuştur. Benzer münferid bir uygulama ilmiyede olmuş, bu mesleğin temel
ilkesi olan mülazemet sisteminin bozulması ve yanlış uygulanması danişmendlerin toplu
şikâyetlerine sebep olmuş, Kanunî, 944/1537’de çıkardığı fermanla o sırada Kazasker olan
Ebussuud Efendi’nin sistemi yeniden düzene koymasını istemiştir. Bu dönemde bozulma
olmasa bile yanlış veya eksik bir teamülün yerine daha mükemmelinin konulması da bir
ıslahat kabul edilebilir. Nitekim XVI. asır ortalarında Nevbaharzade defterdar olunca Divan
teşrifatına göre defterdarın nişancının önüne geçmesi gerekirken, o sırada nişancı olan hocası
Celalzâde’nin önüne teşrifatı çiğnemek pahasına da olsa oturamayacağını söylemiştir. Bu
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durum Kanunî’ye bildirilince padişah çok mütehassıs olmuş, çıkarmış olduğu bir fermanla
bundan böyle defterdar ve nişancıdan hangisi kıdemli ise onun divan protokolünde önde
gelmesi ilkesi benimsenmiştir.
Osmanlı Devlet teşkilatının başka alanlarında da bu dönemlerde yeni düzenlemeler
yapıldığı bilinmektedir. Özellikle XVI. yüzyılda kaza sisteminde yeni düzenlemelere gidilerek
Rumeli’de dokuz, Anadolu’da on ve Mısır’da altı olmak üzere tamamıyla Osmanlı’ya has
dereceler teşkil edildiği gibi, medrese sisteminde de üç ve beş dereceli iken yeni gelişmeler
dikkate alınarak biraz daha sonra on iki dereceli medrese teşkilatı geliştirilmiş ve bunlar
arasında yatay geçişleri de düzene koyan entegre bir yapı oluşturulmuştu.
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6.1. Osmanlı İdari Teşkilatında Oluşan Bozukluklar
Osmanlı teşkilatında yukarıda belirtilen düzenlemeler yapılırken XVII. yüzyıl
başlarından itibaren idarî, iktisadî ve ilmî hayatta bir başkalaşım bir yozlaşma fark edilmiştir.
Devrin ıslahat risalelerinde hep eski özlemi dile getirilmekte, XVIII-XIX. asırların aksine çare
yine kendi bünyesi içinde aranmakta ise de bir daha eski seviyeye ulaşma mümkün
olmamıştır. Meselâ tarihçi Selaniki, “hasbıhal”, “havadis-i rûzgâr” başlığı altında yaptığı
değerlendirmelerde karamsar fıtratı ile bir daha eski seviyenin yakalanamayacağının
üzüntüsünü yaşamaktadır. Osmanlı sisteminin önemli değişikliklere uğradığı III. Murad
dönemini (1574-1595) ölümü üzerine, etraflı bir değerlendirmeye tabi tutan Selaniki,
Padişah’ın dedeleri Yavuz ve Kanuni’nin yolundan gitmeyip sarayına kapandığını, orduları
serdarlara havale ettiğini ağır bir dille tenkit etmektedir. Ancak Murad’a haksızlık etmemek
için onun bir şiir ile dile getirdiği mazeretini de aynen vermektedir. Tarihçi, maliye
kâtipliğinin verdiği imkânla iktisadî ve malî hayatla ilgili olarak savaş ile iktisat arasındaki
dengeyi, olumlu bir sonuç alınamayacağı önceden belli olan Osmanlı-İran savaşlarından
örnekler vererek, değerlendirmektedir. Bu savaşların askerî, malî ve idarî dengeleri temelden
sarstığını, altın, gümüş, akçe dengesinin bozulduğunu, narh sisteminin uygulanamadığını,
fiyatların başını alıp gittiğini, devlet hazinesine gelir sağlamak için mansıbların alenen
satıldığını, böylece liyakata değil çok para verene makamların verildiğini belirtmekte,
gümrüklerin normal çalışmadığını, mukataa ve iltizam usullerinin bozulduğunu
belirtmektedir. Diğer taraftan yönetim açısından birçok olumsuzlukların bu dönemde ortaya
çıktığını, özellikle padişahlık kurumunun III. Murad’ın döneminde zedelendiğini ileri
sürmektedir. Yönetim geleneğine riayet edilmediğini, sadaret, meşihat, kazaskerlik,
defterdarlık makamlarında çok sık değişimin olduğunu, fetva kurumunun yozlaştığını,
bidatlerin yaygınlaştığını, bir anda 19 şehzadenin boğdurulması gibi vicdanları sızlatacak
uygulamaların olduğunu belirterek bütün bunların felaket getireceğinden yana yakıla
bahsetmektedir.
XVII. yüzyıl yönetici, tarihçi ve genel olarak yetkililerini telaşlandıran en önemli
husus ise Osmanlı ordularının o zaman kadar pek alışkın olmadıkları bir şekilde savaş
meydanlarında başarı elde edememesi, disiplinsizlik sergilemesi ve mağlup olması idi. Buna
çare olarak ise, yine eski güçlü padişahlar dönemlerine dönmenin yollarını aramak olarak
gösteriliyordu.
Öteden beri, Osmanlı iktisadî ve içtimaî yapısındaki bazı gelişmeler geleneksel
kurumları temelden sarsmıştır. XVI. asır başlarından itibaren hissedilen ve asrın sonunda
hızlanan nüfus artışına mukabil özellikle ziraî ekonominin aynı oranda büyümemesi, Şehzade
Bayezid olayında şehzadenin etrafında oluşan Saruca ve Sekban taifesinin daha sonra başı
bozuk, işsiz yurtsuz bir duruma düşmesi, aslında ilimle alakası olmayan bazı gençlerin bir
yolunu bularak Anadolu medreselerine suhte olarak kaydolmaları gibi Osmanlı geleneğinde
daha önce bilinmeyen olayların yaşanması büyük karışıklık yaratmıştır. İlmiye mesleğinde
yozlaşmaya sebep olan hususların başında II. Murad’ın Molla Fenarî evladına verdiği daha
sonra bütün ulemâ çocuklarına “mevalizâde kanunu” adıyla tanınan ayrıcalıkların geldiği
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öteden beri bilindiği hâlde cesaretle üzerine gidilip kaldırılamamış ve bu uygulama ilmiye
mesleğinin giderek artan bir şekilde kanayan yarası olmuştur.
İçteki bunalım yanında doğuda Safevî, batıda Habsburg ile yapılan uzun süreli birçok
yerde gereksiz savaşların Osmanlı maliyesini büyük sıkıntıya düşürmesi ve Osmanlı
piyasasına akan ucuz Amerikan gümüşü ekonomiyi etkilemiştir. Bu durum daha önce
Osmanlı toplumunun asker ve reaya olarak bilmediği bir enflasyon paniğine sebep olmuş,
fiyatlarda büyük artışlar olmuştu. Selaniki’nin bu sıralarda 1008/1600’de görgü şahidi olarak
belirttiğine göre yiyecek ve giyeceğe güç yetmez olmuş, halk şiddetli ihtiyaç içinde
kıvranmaya başlamış, ahlak bozulmuş, arpanın kilesi altmış akçeye, etin okkası yirmi akçeye,
babuç yüz, çizme iki yüz akçeye satılır olmuş, yetkililerin koyduğu narhı kimse dinlemez bir
hâle gelmişti. Hatta daha da kötüsü akçe tağşişi sebebiyle esnaf akçeyi kabul etmeyip, ancak
altın ve kuruş ile alış veriş eder olmuşlardı.
Bir taraftan sabit gelirli reaya ve asker zümresi aldığı mallara daha fazla para öderken
devlet masrafları için yeni gelir kaynakları aramaya koyulup, fevkalade dönem vergisi olan
avarız türü vergileri mutad hâle getirmişti. Bütün bu vergileri ödeyemeyen halk kitleleri çiftbozan olarak bağlı olduğu toprağı terke başlamış, böylece etrafta korkunç zararlar ve ziyanlar
yapan muazzam bir aylaklar zümresi oluşmuştu. Ehl-i örf zümresi masraflarını karşılamak
için kanunname sınırlarını zorlayarak reayadan cebrî paralar almaya başlamışlar, Anadolu’da
Şehzade Bayezid olayından beri sayıları giderek artan yeniçeri, sipahi, saruca ve sekbanlar
daha önce tamamen yabancı oldukları ticaret, vergi tahsildarlığı, mültezimlik gibi işler
yapmaya ve temsil ettikleri gücü kullanarak halkı ezmeye çalışmışlardır. Reayadan kitleler
hâlinde şikâyetler geliyordu. Böylece devlet-sipahî-reaya ahengi bozulmuş, temel ilke olan
“dâire-i adâlet” kavramı tersine dönmüştü. Her birisi başlı başına birer çöküntü sebebi olan bu
olumsuz gelişmeler şeklen aynen devam eden kurumları işlemez hâle getirmişti.
Diğer taraftan bu dâhilî sebepler yanında, dışarıda oluşan siyasî ve iktisadî sebepler de
bulunmaktadır. Gelişmelere Osmanlı-Avrupa mukayesesi penceresinden bakıldığında 15661593 arasında Devlet Avrupa ile uzun bir barış dönemine girmiştir. Bu dönemde Avustuya
önemli ölçüde toparlanma, askerini yeniden düzenleme ve ateşli silahlar ve harp
teknolojisinde, kendisini yenileme imkânı bulurken, Osmanlı Devleti büyük bir talihsizlik
olarak İran’la savaşa girmiş, toparlanma bir tarafa sosyal ve ekonomik bakımdan büsbütün
yıpranmıştır. Nitekim 1593-1606 arasındaki uzun savaş döneminde bariz bir şekilde ateşli
silahların kullanımında karşı tarafın üstünlüğü fark edilmişti. Bunu bizzat savaş meydanında
gözlemleyen tarihçi Hasan Kâfî yana yakıla dile getirmiştir. Ayrıca Portekiz, Hollanda ve
İngilizlerin okyanuslarda ticareti geliştirmesiyle Osmanlı’nın hâkim olduğu geleneksel ticaret
yollarının önemini tedricen kaybetmesi Osmanlı iktisadî ve sosyal hayatını etkilemiştir. Diğer
taraftan İran’da Şah Abbas, İspanya’da II. Philip, İngiltere’de I. Elizabeth gibi hükümdarlar
ülkelerinde köklü reformlar ve kalkınmalar kayd etmişlerdir. Osmanlı Devleti’nde ise III.
Mehmed’den itibaren genç, hatta çocuk yaşta hükümdarların iş başına gelmesi devlet
otoritesinin, saray mensubu kadınların, ocak ağalarının ve onlarla işbirliği içinde olan bazı
ulemanın eline geçmesine sebep olmuştur.
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Tımar sistemindeki değişimi devlet bünyesini temelden sarsmıştı. Osmanlı Devleti’nin
kuruluşundan XVI. asrın sonuna kadar mükemmelen uygulanan ve ziraî ekonominin temeli
olan tımar sistemi bu tarihten itibaren bozulmaya başlamış, bütün ıslahat gayretlerine rağmen
düzeltmek mümkün olmamıştır. Bu alandaki bozulmayı bir takım haklı sebeplerle III. Murad
zamanına kadar götürenler bulunmaktadır. Tımarların iltizama verilmesi ilk defa Rüstem Paşa
tarafından denenmiştir. Bu yolla çabuk ve mümkün olduğu kadar çok gelir sağlama
hedeflenmiştir. Ancak reaya açısından son derece mahsurlu bir uygulama olduğundan bundan
vazgeçilmiştir. III. Murad zamanında bu alanda birçok yanlış uygulamalar olmuş,
beylerbeyiler ve sancakbeyiler hizmet erbabına verilmesi gereken tımarları ehil olmayan, bol
hediyeler veren kimselere dağıtmışlardır.
Böylece saraya ve ileri gelen devlet erkânına bol hediyeler sunanlar büyük tımarlara
sahip oldular. Tımarları iltizama vererek devlet peşin paralar almış, reayayı mültezimlerin
insafına terk etmişti. Bu uygulama büyük yaralar açtı. Asır başında Sadrazam Kuyucu Murad
Paşa çeşitli katiplik ve defterdarlık görevlerinde bulunan son olarak Hazine kethüdası olan
Ayn Ali Efendi’yi Defter-i Hakanî eminliğine getirmiştir. Ali Efendi Paşa’nın emriyle tımar
ve zeamet sistemine dair kanun ve uygulamaları toplamış ve 1607’de Kavanîn-i Al-i Osman
der Hulasa-i Mezâmîn-i Defter-i Divan adlı eserini yazmıştır. Yedi bölüm hâlinde düzenlenen
bu eser tımar sistemi, eyalet ve sancaklar ile her birinin sahip olduğu tımar ve zeametler
hakkında bilgi verir. Tımar sisteminin ıslahı için yapılan çalışmalar ve belli başlı
terminolojiden bahseden tımar hakkında, yetkili birisi tarafından kaleme alınmış en derli toplu
risaledir. Ayn Ali yedinci bölümde bozulmayı bilhassa iki noktaya bağlamaktadır. Birincisi
tımar sahibi sipahilerin kendi sancağına ait askerle sefere gitmemesi, ikincisi ise askerin
yoklamasının düzenli olarak yapılmamasıdır. Bu çalışmalardan çok verimli sonuçlar
alınamamıştır.
Devlet, sistemi çalıştırmak için her türlü hukukî yolu denerken fetva yoluyla da
tarafları vazifeye davet etmiştir. Fetva kitaplarında çok sert görüşlere rastlanmaktadır. Tımar
mevzuatının tedvin edildiği dönemde şeyhülislam olan Ebussuud Efendi’nin ve tımar
sisteminin ıslahı için yoğun çalışmaların yapıldığı dönemde şeyhülislam olan Sunullah
Efendi’nin, görevini ihmal eden tımar erbabı hakkında çok sert fetvaları bulunmaktadır.
Yine bu sıralarda yazılmış olan ve müellifi belli olmayan Kitab-ı Müstetab’da ise
tımar sistemine geniş yer verilmiştir. Tımar idaresinde en yetkili kimseler olan beylerbeyi ve
sancakbeylerinin tımarları para karşılığı usulsüz dağıttıkları, boşalan ve mücahidlerin hakkı
olan tımarları kendi köle, seyis ve adamlarına dağıttıkları, kapılarının eskisi kadar mükemmel
olmadığı, bu sebeple vaktiyle 200.000 olan tımarlı sipahi ordusunun onda birin altına düştüğü
yana yakıla anlatılmıştır.
IV. Murad kendisine sunulmuş olan Koçi Bey Risalesi’ndeki teklif ve tavsiyelerden
hareketle 1623’te tımar sisteminde ıslahat yapmak istemiş, bu sırada bilhassa umumî
yoklamalara önem verilmiş, hazır bulunmayanların tımar beratları iptal edilmiş, ancak
istenilen sonuç alınamamıştır. Bir süre sonra Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın teşebbüsleri
ise idamı ile yarım kalmıştır.
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IV. Mehmed döneminde özellikle Köprülü Mehmed Paşa’nın gayretleri ile
düzenlemeler yapılmak istendi. Bütün tımar ve zeametlerin yenilenmesi ferman olundu ve
dirlik yoklamaları yapıldı ise de bütün bu gayretler sonuç vermedi. Sipahiler tımar
topraklarında kendi mülkleri gibi davranıyorlar, başkasına devrediyor, kiraya veriyorlar,
iltizam usulüyle işletmeye gidiyorlar, sefer zamanında fiilen orduya iştirak etmiyorlardı.
Daha sonra Osmanlı toprak sistemi ve problemleri ile ilgili olarak Avnî Ömer Efendi
(ö. 1070/1659) Kanun-ı Osmanî Mefhûm-ı Defter-i Hakanî adlı eserini yazarak devrin
padişahı IV. Murad’a takdim etmiştir. Osmanlı toprak sistemini yirmi beş ayrı statüde
inceleyen ve muhtemelen Sultan Murad’ın isteği üzerine yazılan eser hükümdarın toprak ve
tımarla ilgili düzenlemelerinde yardımcı olmuştur.
Yüzyıllarca devletin ve özellikle Osmanlı eyalet ordusunun güç kaynağı olan tımar
usulü, giderek bir zorbalığa ve derebeyliğe zemin hazırlamıştır. Devlet çeşitli teşebbüslere
rağmen ıslahı mümkün olmayan bu uygulamayı bir kararla kaldırmak ve büyük reaksiyonlara
sebep olmak yerine tedricen kaldırma yolunu tercih etmiştir. Önce bir kısım tımar toprakları
müsadere edilmiş, XIX. asır başlarından itibaren boşalan tımarlar yenilenmeyerek
alıkonulmuştur. Tımar sahiplerine taşrada zaptiye görevi, mahkemelerde çeşitli hizmetler,
vergi tahsili vs. gibi çeşitli görevler verilerek maaşlı hâle getirilmiş, böylece bir kitle
hareketine dönüşmesi önlenmiştir. Neticede bu topraklar hazineye intikal ederken eski
sipahilerden de devlet hizmetlerinde yararlanılmıştır.
Devlet Kanunî’nin saltanatının sonlarından itibaren fark ettiği ancak teşhiste zaman
zaman yanıldığı bu olumsuzlukları gidermek için yeni hukukî ve idarî düzenlemelere gitmeye
başlamıştı. III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed dönemlerinde peş peşe çıkarılan çok detaylı bir
şekilde konuları ele alan adaletnâmeler devletin bu ıslahat girişiminin sonucu idi. Devlet şer-i
şerif ve kanun hâkimiyetini sağlama, askerin sayısını ve yetki dışı faaliyetlerini sınırlandırma,
sadrazamın otoritesini güçlendirme ve bilhassa reayayı koruma hedefini güdüyordu. Bunun
yanında devlet ilmiyeyi, seyfiyeyi nizam altına almak için başka ferman ve kanunlar da
çıkarıyordu. İlmiyede mülazemet sistemini ve mevâli-zâde kanununu yeni baştan düzenleme
gayretleri, artan talep karşısında memuriyet sürelerinin sınırlandırılması, paye sisteminin
kapsamının genişletilerek daha yaygın kullanılması ve bürokraside yeni kalem ve bürolar
ihdası gibi düzenlemeler yapıyordu. Başlı başına bir muamma olan vakıf sisteminde yeni
nezaretler ihdas ederek denetimi daha etkin hâle getirmeye çalışıyordu.

6.2. Devlet Teşkilatının Islahı ve Buna Dair Kaleme Alınmış Eserler
Erken dönemdeki ıslahatla ilgili fermanlarda mutlaka bir takım gerekçeler belirtilmiş
olmakla birlikte bu dönemde geleneksel anlamda ıslahat risalesi yazılması âdeti henüz
olmayıp, ancak XVI. asrın ikinci yarısından itibaren bu tür eserler kaleme alınmaya
başlanmıştır. Bu dönemde Lütfi Paşa’nın Asafnâme’si en yetkili kalemden çıkmış muhtasar
fakat gerçekçi bir ıslahat risalesidir. Paşa, risalenin yazılış sebebini “Bu hakire veziriâzamlık
mansıbın ferman buyurduklarında zamanede bazı âdâb u erkan ve kanûn-ı divâniyi evvel
gördüklerime muhalif ü perişan gördüğüm için… bu risâleyi telif edip...” ifadesiyle bunun bir
ıslahat risalesi olduğunu ifade etmiştir. Eser bir giriş ve dört bölüm hâlinde düzenlenmiş,
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bölümler içerisinde veziriazamın yetki, sorumluluk ve münasebetleri, daha sonra kara ve
deniz seferleri, hazine ve maliye meseleleri, reaya ve seyyid-şerif gibi bazı imtiyazlı
zümrelerin durumu vâkıfane bir şekilde değerlendirilmiştir.
Âlî’nin 1581 yılında kaleme aldığı Nushatü’s-selâtîn ise siyasetnâme türünün bu
dönemde gerçek bir örneğini teşkil etmektedir. Oldukça kapsamlı olan eser Osmanlı hanedanı
ve padişahlarından bahseden girişten sonra, dört bölüm ve sonuç olarak düzenlenmiştir. İlk üç
bölümde sultanların yetki ve sorumlulukları, kanuna aykırı ortaya çıkan konular, devlete zarar
veren hususlar ele alınmış, son bölümde kendi hayatını ve olaylar karşısındaki hissiyat ve
gözlemlerini dile getirmektedir. Sonuç kısmı tavsiye ve temennileri ihtiva etmektedir. Âlî’nin
Mevâ‘idü’n-Nefâ’is fî Kavâ’idi’l-Mecâlis ’i de benzer türden bir deneme olmakla birlikte ele
aldığı konular itibariyle toplumsal ağırlıklı bir muhtevaya sahiptir. Nitekim sosyal konulara
toplumsal gelişmelere çok önem veren müellif, Kahire’de bulunduğu sırada oraların örf
adetlerini ve halkını Hâlâtü’l-Kahire mine’l-Âdâti’z-Zâhire adlı çalışmasında tahlil ve tasvir
etmiştir.
Bu dönemde konu ile ilgili çalışmaları sadece müstakil olarak yazılmış risalelerden
ibaret saymak yanlış olacaktır. Özellikle Osmanlı tarihlerinde siyasi askerî ve sosyal olaylar
anlatılırken münasebet düştükçe her tarihçi kendi düşünce ve anlayışı çerçevesinde
gelişmeleri teşhis ve bozuklukları gidermek için önerilerde bulunmuştur. Âlî’nin Künhü’lAhbar’daki dikkate değer gözlemleri yanında çağdaşı Selânikî XVI. yüzyılın ikinci yarısına
(1563-1600) ait tarihinin çeşitli bahislerinde bir risale hacmini hayli aşacak ölçüde oldukça
sıhhatli tespitlerde bulunmuştur. Daha sınırlı olmakla birlikte Peçevî, Hasan Beyzâde ve
Topçular Kâtibi’nin XVII. yüzyıl ortalarına kadar gelen tarihlerinde de aksaklıklar ve alınacak
tedbirlerle ilgili benzer pasajlar bulmak mümkündür.
Diğer taraftan geleneksel teşhisin ötesinde konuya gerçekçi yaklaşan yazarlar da
bulunmaktadır. İlmiye mesleğinden gelen Hasan Kafi el-Akhisarî (ö. 1025/1616) çeşitli
medreselerde müderrisliklerde bulunmuş birçok eser telif etmiştir. Devlet düzenine dair önce
Arapça daha sonra çok beğenilmesi üzerine III. Mehmed’in buyruğu ile Türkçeye tercüme
ettiği Usulü’l-hikem fî Nizâmi’l-âlem’i giriş, dört bölüm ve sonuç hâlinde düzenlemiş, girişte
geleneksel tasnife uyarak toplumu ümerâ, ulemâ, ziraat erbabı (reaya) ve ticaret-sanat erbabı
olarak dört sınıfa taksim etmektedir. Bölümlerde ise devlet nizamiyle ve yöneticilikle ilgili
vasıflar; istişare ve re’yin önemi; harb aletlerinin kullanılmasının gerekliliği; zafer ahvali ve
sonuçlarıyla ilgili konular işlenmiş, sonuçta ise barış ve antlaşma konusu değerlendirilmiştir.
Yazıldığı dönemden itibaren dikkat çekmiş ve daha sonraları çeşitli Batı ve Balkan dillerine
tercüme edilmiş olan eserde ateşli silahlar ve harp teknolojisiyle ilgili gözlemleri çok dikkat
çekicidir. Hasan Kafi, elli yıldan beri serhadlerde, özellikle Hırvat hududunda düşmanların
yeni silahlar icad edip kullanarak Osmanlı’yı mağlup ettikleri, ancak Osmanlı’nın da akabinde
benzer silahlar kullanarak Allah’ın izniyle küffarı perişan ettiği, fakat hâlen düşmanların yeni
icad olunan silahları kullanmakta çok ileri gidip nice toplar, tüfenkler icad edip onları
mükemmel kullandıklarını, Osmanlı askerinin o tür silahları hatta geleneksel silahları bile
kullanmada çok ihmalkâr olduklarını ve bunun sonucu olarak cenge dayanamayıp harbden
firar ettiklerini yana yakıla anlatmaktadır. Hasan Kafi, asker ve silah adedinin yoklanmasının
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önemli olduğunu söylemekte, çoğu kere örneklerini Osmanlı öncesi İslam dünyasından
vermektedir.
Bu tür çalışmalar arasında haklı bir şöhreti olan Koçi Bey Risalesi, muhtevasının
zenginliği yanında eserin önemini artıran asıl nokta buradaki fikir ve önerilerin arzlar hâlinde
IV. Murad ve Sultan İbrahim’e sunulmuş olması ve bizzat padişah tarafından uygulanmış
olmasıdır. Eserin muhtevası başlıca yönleriyle rüşvet, sadrazamın bağımsızlığı, saray
nüfuzunun kaldırılması veya asgariye indirilmesi, ulemanın sadece liyakat esas alınarak
yükseltilmesi, haksız ve sık azlin önlenmesi, tımar tevcihlerinin liyakata göre yapılması, tımar
topraklarının her ne şekilde olursa olsun vakıf, mülk, paşmaklık hâline getirilmemesi,
beylerbeylerin yoklamalarını düzenli yaparak, tımarları layık olanlara vermeleri, cebelü
sayısının artırılarak merkez ve eyalet birlikleri arasında denge sağlanması, kapıkulu
konusunda “kanun-ı kadim”e aykırı bid‘at uygulamaların lağvedilmesi, saraydan “çıkma”ların
yedi yılda bir düzenli yapılması gibi muşahhas, gerçekçi önerilerdir.
Katip Çelebi bilimsel çalışmaları ve eserleri yanında çok yönlü ıslahatçı kişiliği ile de
dikkati çekmektedir. Onun değişik alanlardaki ıslahat önerilerini ayrı ayrı kitap ve risaleler
hâlinde toplamış olması o devri bir görgü şahidi ve gözlemcinin kaleminden tanımaya vesile
olmuştur. Onun, Mizanü’l-hak fî ihtiyâri’l-ehakk’ı, ağırlıklı olarak sosyal içerikli bir eserdir.
XVII. yüzyıl Osmanlı toplumunda çatışmalara kadar varan, büyük sosyal çalkantılara sebep
olan yirmi bir konu ele alınmış, bizzat görgü şahidi olarak tahlil edilmiş, bütün bu karışıklık
ve tartışmalara sebep olan ilmî ve fikrî gerilemenin sebepleri, ulemânın tahsil durumu girişte
açıklanmıştır. Fikrî plandaki gerileme ve ıslahat ihtiyacı Mizan’da çok dokümanter olarak
tasvir edilmiştir. Katip Çelebi’nin burada Osmanlı ilim hayatı için yaptığı tahliller çok realist
görünmektedir. Eser kendi çağında değişik yorumlara yol açmış, bunun üzerine Şeyhülislam
Abdürrahim Efendi’den mutalaa sorulmuş, şeyhülislam bu kitabla ilgili fetvasında “Allah
müellifine en güzel mükafaatı versin, bu risalede halkın ahvali için uzlaştırma, irşad ve itidal
vardır” kanaatini ifade etmiştir. Katip Çelebi bir mukaddime üç fasıl hâlinde düzenlediği
Dustûrü’l-amel li-ıslâhi’l-halel’in mukaddemesinde İbn Haldun’un tavırlar nazariyesini,
bölümlerde ise, reayayı, asker ahvalini ve hazineyi değerlendirmiş, daire-i adalet görüşüne
vurgu yapmıştır. Müellif, derya ahvali ve deniz seferlerine dair ıslahatçı fikirlerini denizcilik
tarihi ile ilgili Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâradlı eserinde dile getirmiş, çeşitli denizlere,
sahillere, adalara hâkim olan Osmanlı Devleti için denizin önemi “Hafi olmayaki bu Devlet-i
Aliyye’de rükn-i a‘zam ve şanına takayyüd ü ihtimâm elzem olan umûr-ı deryâ ahvâlidir”
ifadesiyle belirtip, bunun gerekçelerini saymıştır. Eserin son bölümü olan yedinci bölümde
kaptan ve korsanlara kırk öğüdü sıralamıştır.
XVII. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınan ve muhtemelen Kemankeş Mustafa Paşa’ya
sunulan anonim Kitabu Mesâlihu’l-müslimîn şekil ve muhteva özellikleriyle geleneksel ıslahat
risalelerinden ayrılmaktadır. 52 başlık altında toplanmış olan eserde başlıca ilmiye, seyfiye ve
kalemiye ile ilgili konular, mali, içtimaî-iktisadî mevzular ve bunlara dair yorumlar olmak
üzere birkaç ana konuda toplamak mümkündür. Çağdaşı diğer risalelerin aksine burada eski
özlemi olmadığı gibi kanun-ı kadim yerine yeni düzenlemeler önerilmektedir. Birçok konuda
farklı yaklaşımı olmakla birlikte özellikle ilim erbabına dinî ve hukukî görev imkânı
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olmadığında taşrada tımarlı sipahî zümresine ilhak edilmelerinin hem kendilerine iş imkânı
olması, hem de asker ve tımar erbabının eğitim seviyesinin yükselmesine vesile olacağını
ifade etmektedir.
Diğer taraftan Katip Çelebi ilmiye ve medrese eğitimi konusunda gözlenen gerileme
ve bozulmanın sebepleri konusunda daha önceki tespitlerden oldukça farklı bir yorum
yapmaktadır. Ona göre medreselerden “felsefiyattır” gerekçesiyle Mevakıf derslerinin ve aklî
ilimlerin kaldırılması medreseleri büyük bir gerilemenin içine sokmuştur. Katip Çelebi kendi
döneminde dinî ve sosyal muhtevalı birçok karışıklık ve tartışmalara şahid olmuş, çok sathi ve
basit bilgilerle toplumun yaşadığı kargaşayı ve medrese mezunlarının bunlar karşısında çok
yetersiz kaldığını, çözüm getiremediklerini görmüştür. Bunun üzerine düşünmüş ve
medresenin bir çözüm üretememesini, tahlil etmiş ve düşünceye, yoruma, felsefeye ağırlıklı
olarak yer veren bir programın eskiden olduğu hâlde artık uygulanmamasının buna sebep
olduğunu tespit etmiş ve bunu etraflı bir şekilde incelemiş ve misallerle ortaya koymaya
çalışmıştır.
Daha geç bir tarihte olmakla birlikte: Osmanlı’daki menfi gelişmeleri yakından
gözlemleyen ve bunlara ait fikirlerini misallerle ortaya koyanlardan birisi de tarihçi Mustafa
Naima (ö.1716)’dır. Tarihinin girişinde İbn Haldun’un meşhur tavırlar nazariyesi ile bu
gelişmeleri bir ölçüde tabii bir değişim olarak kabullenmektedir. Özdeki bu değişimin gerçek
sebebi belki gelişen olaylar ile açıklanabilir. Memleketi Halep’de belli seviyede tahsilden
sonra İstanbul’a gelerek Saray baltacıları zümresine dâhil olan içindeki tahsil aşkı ile Bayezid
Camii derslerine devam eden, başta tarih olmak üzere edebiyat, nucum ilmine karşı büyük
ilgisi olan Naima kısa bir süre sonra Divan-ı Humayun katipleri arasına girmiş bu onun için
yeni bir hayatın başlangıcı olmuştur. Önce Kalayı-koz Ahmed Paşa’nın sonra Amcazade
Hüseyin Paşa’nın himayesini gören tarihçi kendisine tevdi edilen Şarihu’l-Menarzade’nin
notlarına dayanarak (1000-1070/1593-1660) yılları arasını içine alan o meşhur tarihini telife
başlamıştır.
Eserinin mukaddimesinde esas itibariyle İbn Haldun’dan etkilenerek tarih sosyolojisi
ve felsefesi açısından ve kendi yorumlarını aktarması bakımından önemli sayılacak bilgiler
vermekte, burada onun asıl hedefi Osmanlı Devlet ve teşkilatını içerisinde bulunduğu ve
benimsediği tavırlar nazariyesinin beşinci merhalesinin yani çöküşün yaşandığına inandığı o
dönemde devlet nasıl kurtarılabilir sorusuna cevap aramakta, bir bütün olarak düşündüğü
İslam tarihinden müşahhas örnekler vermektedir. Ancak Naima’nın Osmanlı Devlet
teşkilatının gerileme ve bozulmasıyla ilgili asıl tespitleri siyasi ve sosyal olayları anlatırken
eskiile mukayese ederek çok sık temas ettiği müesseseler tarihi ile ilgili kayıtlarıdır. Bunların
çoğundan Naima’nın hissiyatını da çıkarmak mümkündür. Özellikle ilmiye, seyfiye ve
kalemiyenin durumları, askerin daha önce emsali görülmemiş biçimde nüfuzunu kendi çıkarı
için kullanması, memuriyetlerdeki istikrarsızlık etkili bir şekilde dile getirilmektedir.
Buradaki tespitler, çare ve teklifler daha sonra Nahifi’nin Nasihatü’l-vüzerâ’sı,
Defterdar Mehmed Paşa’nın Nesâyihu’l-vüzerâ ve’l-ümerâ’sı gibi bazı eserlere önemli ölçüde
malzeme teşkil etmiştir. Sarı Abdullah Efendi de (ö. 1660) IV. Mehmed namına Nasîhatü’l-
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mulûk Tergîben li-hüsnü’s-sulûk adıyla bir risale yazmış, iki bölümden oluşan eser daha sonra
Osmanzâde Taib tarafından Telhîsü’n-nesâyih adıyla ihtisar edilerek basılmıştır.
Devrin aydınlarının ilim ve bürokrasi erbabının tespit ve önerilerinin ne ölçüde
gerçekçi ve isabetli olduğu sorusu önemle üzerinde durulması gereken bir husustur. Muhteva
açısından tahlil yapıldığında aydınların her zaman derinlemesine analiz ve sentezler
yapamadıkları, bozulma sebepleri ve bunları gidermek için ileri sürdükleri çarelerin esas
itibariyle geleneksel siyasetname, nasîhatü’l-mülük, nasîhatü’l-vüzera edebiyatında
anlatılanlara birçok bakımdan benzediği gözlenmektedir. Geleneksel olarak hassasiyetle
vurgulanan rüşvet ve zulmün yaygınlaşması, adalet kavramının sarsılması, müesseselerin iyi
işlememesi, yetki ve sorumluluk sahibi kimselerin ihmal veya menfaat sebebiyle bunun
gereğini yerine getirmemeleri, askerin disiplinsizliği gibi sebepler gözlemcilerin müştereken
saydıkları konulardır.
Islahat çalışmalarının sağlıklı bir tahlilini yapabilmek için iki önemli zümrenin durum
ve tutumunu iyi incelemek gerektir. Bunlar ulema ve askerdir. Bunların ayrı ayrı tavırları
kadar ittifak ve ihtilafları da önemlidir. Ulemanın bu konuda verdiği fetvalar başta olmak
üzere eğitim ve kaza alanlarındaki rolleri, padişah hocası ve müşavir olarak ifa ettikleri
hizmetler müesseselerin teşkilinde olduğu kadar ıslahında da önemli rol oynamıştır. Islahat ve
yeniliklerdeki öncü konumları XIX. yüzyılda dâhil olmak üzere Cumhuriyet dönemine kadar
devam etmiştir.
Yenilik ve ıslahatın meşruiyet kazanması ve kamuoyu oluşturularak halka mal olması
açısından ulemanın desteğine daima ihtiyaç duyulmuştur. Ancak muhalefet eden ve bu yönde
kamuoyu oluşturan ulema da daima olmuştur. Fetva pek çok yenilik girişiminde önemli bir
hukuki prosedür ve icraata meşruiyet kazandırmak için sık sık başvurulan bir kurum olmuştur.
Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren devlet yönetimine tam hâkim olamayan padişahlar
zamanında bir destek ve meşruiyet kaynağı olarak kullanılmıştır.
Ancak doğrudan kendi menfaatlerini ilgilendiren a) Çocuklarına tanınan ayrıcalıkların
kaldırılması, b) Vakıfların kontrolü ve vakıf gelirlerinden yararlanmalarının önlenmesi gibi iki
konudaki girişime karşı olmuşlardır. Bu noktada konuya Batı ile Osmanlı dünyası
karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilerek yaklaşılırsa acaba nasıl bir sonuç çıkar? Bilindiği
gibi Batı’da Rönesans, Reform, Aydınlanma, Sanayi İnkılabı, Pozitivizm gibi aşağı yukarı biri
diğerinin birer hamle ilerisini teşkil eden akımlar Batılı aydınların çaba ve irşatları sonucu
olmuştur. Bütün bunlar çağdaş Batı’yı şekillendirip, bugüne getiren hamle ve değerlerdir.
İslam dünyasında ulemanın benzer bir katkısı olmuş mudur? konusu incelenmeye değer bir
husustur.
Yeniçeri ise yenilik ve ıslahat girişimlerine, esas itibariyle kendi çıkarlarını ve mevcut
imtiyazlı statülerini tehlikeye sokacağı düşüncesiyle genellikle karşı çıkmışlar, II. Osman
meselesi, Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa ve emsali hadiselerde olduğu gibi birçok kere de
kan dökülmesine sebep olmuşlar, bu nevi huzursuzluğu önlemek için ilgililer çeşitli tedbirlere
başvurmuşlardır. Nitekim III. Selim’e şumullü bir ıslahat layihası sunan Kazasker Tatarcık
Abdullah Efendi özellikle Batı’dan alınacak teknoloji ve yeniliklerin isyana sebep olmaması
139

için bunların İslamî olduğunun söylenmesini teklif etmektedir. Bu konuda II. Mahmud’un
metodu daha farklıdır. Batı usulü ıslahata girişmeden önce Sahaflarşeyhi-zade Kazasker Esad
Efendi, Şeyhülislam Abdülvehhab Efendi, Şeyhülislam Kadızade Mehmed Tahir Efendi gibi
bazı tanınmış alimler vasıtasiyle bu girişimlerin luzum ve faydası konusunda kamuoyu
oluşturma metodunu kullanmıştır.
Muhtedî ve yabancı uzmanların yeni düzenlemeler konusundaki katkı ve yardımları
üzerinde de durulmak gerekir. Başlangıçtan beri devlet önemli ölçüde tercüman, istihbaratçı,
Avrupa’daki askerî, dinî gelişmeler, yeni müesseseler konularında gözlemci olarak Avrupalı
mühtedîlerden yararlanmıştır.
NitekimKatip Çelebi’nin bazı eserlerinin hazırlanmasında, Latince ve Yunanca
eserlerden Batı ve Hıristiyanlık hakkında bilgi edinmede Fransız mühtedîsi papaz Mehmed
İhlasî Efendi’den yararlanması, Macar asıllı mühtedî İbrahim Müteferrika’nın başta matbaa
olmak üzere, yeni kurumların ve bilgilerin Osmanlı’ya aktarılması, Humbaracı Ahmed Paşa
ve benzeri uzmanların orduya yaptıkları hizmetler ilk planda zikredilebilecek hizmetlerdir.
Diğer taraftan çeşitli diplomatik görevleri sebebiyle Türkiye’de bulunmuş Metternich
ve A. Slade gibi bazı Batılı gözlemcilerin Osmanlı Devleti’nin özellikle Batı tarzı
modernleşmesine karşı tavırları ve yorumları dikkat çekicidir.
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Uygulamalar
Uygulama: Koçi Bey Risaleleri, (Çev. Seda Çakmakçıoğlu, Kabalcı yay. İstanbul
2008) adlı eseri inceleyiniz.
Kazanım:
1)
Koçi Bey, Sultan IV. Murad ve Sultan İbrahim’e devlet düzenindeki
bozukluklar ve ıslahına dair bilgileri ihtiva eden risaleler sunmuş olup, bu eserin ehemmiyeti
padişah tarafından değerlendirilerek uygulamaya konulmuş olmasıdır. Bu çalışmanın
incelenmesiyle bir ıslahat risalesinin ne şekilde hazırlanıp nelere temas edildiği hususunda
bilgi sahibi olunmasına vesile olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Koçi Bey Risalelerini inceleyerek Sultan IV. Murad’a ve Sultan İbrahim’e
sunulan risaleleri karşılaştırıp aralarındaki farklılıkları belirleyiniz ve sonuçları tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste genel olarak XIX. asır öncesindeki yeni düzenlemeler ıslahat tedbirlerine
yönelik kaleme alınmış eserler üzerinde durulmuştur. Osmanlı Devleti’nin yükselme ve
olgunluk dönemlerinde oluşan aksaklıkların tespiti, bunların sebepleri ve çareleri konusu o
dönemlerin yazarları kadar bugünün aydınlarının da çok farklı görüş ve fikirler ileri sürdüğü
sosyal ve entelektüel tarihin önemli bir konusudur.
Risâle sahiplerinin realist tespitleri yanında birçok defa geleneksel ifadelerin dışına
çıkmadıkları, hâricî gelişmeleri yeteri kadar değerlendiremedikleri, yaşadıkları olayların tesiri
altında fazlaca kaldıkları anlaşılmaktadır. Lutfî Paşa ve Koçi Bey’in İstanbul’a geldiklerinde
her şeyin daha iyi olduğunu, aradan geçen birkaç yıl zarfında ise değişip bozulduğunu
söylemeleri bu yanlış algının tipik iki örneğidir.
Yönetimin ağır sorumluluğunu üstlenmiş devlet adamı ve idareci kadronun ise daha
realist ve pragmatik bir yaklaşım içinde olduğu, Batı ve Doğu’daki gelişmelerin bütünüyle
değilse de önemli ölçüde farkına vardıkları, gerek bu ülkelere gerekse stratejik konuma sahip
sınır eyaletlerine gönderilen fermanlardaki tespitlerden ortaya çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
XVII. yy da Osmanlı Devleti’nin hangi devletlerle yaptığı savaşlar ekonominin
bozulmasına neden olmuştur?
a)

İran-Almanya

b)

Savefi Devleti - Rusya

c)

İran –Avusturya

d)

İspanya-Portekiz

e)

Mısır-Fransa

2)
husustur?

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl yöneticilerini telaşlandıran en önemli

a)

Ekonominin bozulması

b)

Osmanlı ordusunun savaşlarda başarı elde edemeyip disiplinsizlik sergilemesi

c)

Sarayın Lüks Düşkünlüğü

d)

Eğitim Sisteminin Bozulması

e)

Toplumun Yozlaşması

3)
Kâtip Çelebi’nin Osmanlı ilim hayatı için yaptığı tahlillerin yer aldığı,
Şeyhülislam Abdürrahim Efendi’nin “Allah müellifine en güzel mükâfatı versin, bu risalede
halkın ahvali için uzlaştırma, irşad ve itidal vardır” dediği eser aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Dustûrü’l-amel li-ıslâhi’l-halel

b)

Mizanü’l-hak fî ihtiyâri’l-ehakk

c)

Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr

d)

Usulü’l-hikem fî Nizâmi’l-âlem

e)

Kitabu Mesâlihu’l-müslimîn
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4)
Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda Anadolu’da Şehzade Bayezid
olayından beri sayıları giderek artan ve daha önce tamamen yabancı oldukları ticaret, vergi
tahsildarlığı, mültezimlik gibi işler yapmaya ve temsil ettikleri gücü kullanarak halkı ezmeye
başlayan gruplardan biri değildir?
a)

Yeniçeri

b)

Sipahi

c)

Saruca

d)

Solaklar

e)

Sekbanlar

5)
Osmanlı Devleti’ndeki bozulma sebeplerinden birisinin “dedeleri Yavuz ve
Kanuni’nin yolundan gitmeyip sarayına kapanan padişahların, orduları serdarlara havale
ettiğini” söyleyip ağır bir dille tenkit eden Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı kimdir?
a)

Selaniki

b)

Neşri

c)

Oruç Bey

d)

Hasan Beyzade

e)

Topçular Kâtibi Abdulkadir Efendi

6)

Osmanlı Devleti’nde olağanüstü dönemlerde toplanan vergilere ne ad verilirdi?

a)

Bac

b)

Avarız

c)

Ağnam

d)

İspenç

e)

Haraç
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7)
Kâtip Çelebi’nin derya ahvali ve deniz seferlerine dair ıslahatçı fikirlerinin yer
aldığı eser hangisidir?
a)

Dustûrü’l-amel li-ıslâhi’l-halel

b)

Mizanü’l-hak fî ihtiyâri’l-ehakk

c)

Kitabu Mesâlihu’l-müslimîn

d)

Usulü’l-hikem fî Nizâmi’l-âlem

e)

Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr

8)
Toplumsal ağırlıklı bir muhtevaya sahip bir siyasetname türü olan Mevâ‘idü’nNefâ’is fî Kavâ’idi’l-Mecâlis adlı eser kime aittir?
a)

Selaniki

b)

Gelibolulu Ali

c)

Kâtip Çelebi

d)

Lütfi Paşa

e)

Avnî Ömer Efendi

9)
Ayn Ali Efendi’nin tımar sistemi ve Tımar sisteminin ıslahı için yapılan
çalışmalar hakkında bilgi, verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Dustûrü’l-amel li-ıslâhi’l-halel

b)

Kavanîn-i Al-i Osman der Hulasa-i Mezâmîn-i Defter-i Divan

c)

Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr

d)

Usulü’l-hikem fî Nizâmi’l-âlem

e)

Kitabu Mesâlihu’l-müslimîn
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10)

Bir siyasetname türü olan Nushatü’s-selâtîn kim tarafından yazılmıştır?

a)

Selaniki

b)

Gelibolulu Ali

c)

Kâtip Çelebi

d)

Lütfi Paşa

e)

Avnî Ömer Efendi

Cevaplar: 1)c, 2)b, 3)b, 4)d, 5a, 6)b, 7)e, 8)b, 9)b, 10)b.
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7. OSMANLI KÜLTÜRÜNÜN TEMEL YAPISI: İLMİYE
TEŞKİLÂTI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İlmiye Mesleği
7.2. İlmiye Teşkilatının Kaynakları
7.3. İlmiye Teşkilatının Teşekkülü ve İlmiye Sınıfına Tanınan Ayrıcalıklar
7.4. İlmiye Teşkilatında Mülâzemet Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İlmiye Teşkilatının Osmanlı dönemi arşiv ve arşiv dışı kaynakları nelerdir?

2)

Mülazemet Sisteminin ilmiye teşkilatındaki önemi nedir?

3)

Osmanlı Devletinde İlmiye mensuplarına tanınan ayrıcalıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İlmiye Teşkilatının
Osmanıl Devletinde ilmiye
Araştırma Anlatım
Teşekkülü ve İlmiye Sınıfına mensuplarının sahip
Tanınan Ayrıcalıklar
oldukları ayrıcalıkların tespit Tarihsel Analiz Yorum
edilmesi
İlmiye Teşkilatının
Kaynakları

İlmiye Teşkilatının arşiv ve
arşiv dışı kaynaklarının
öğrenilmesi

Bilgi Sahibi Olma
Görüş Geliştirme
Araştırma

İlmiye Teşkilatında
Mülazemet Sistemi

İlmiye mensuplarına tatbik
edilen mülazemet sisteminin
uygulanma sebepleri ve
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Tarihsel Analiz Yorum
Görüş Geliştirme
Sebep-sonuç İlişkisi Kurma
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Anahtar Kavramlar


Fetva



İlmiye defterleri



Ruzname



Molla Fenari



Çivizâde



Vakfiye



Kanunnâme



Şeyhülislam



Kadıasker



Mülâzemet
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Giriş
İlmiye mensupları gerek kendilerine tanınan ayrıcalıklar, gerekse eğitim, yargı, dini
hizmetler ve merkezi bürokraside yer aldıkları meslekler dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde
imtiyazlı ve hususi bir konuma sahiptir. Bu dersimizde ilmiye mesleğinin Osmanlı Devletinde
teşekkülünden başlıyarak kendilerine tanınan ayrıcalıklar ve nedenleri üzerinde durulacaktır.
İlmiye Teşkilatının arşiv ve arşiv dışı kaynakları tanıtılacak, ardından ilmiye mensuplarının
staj dönemlerinde ve göreve atanmalarında uygulanan çok önemli bir sistem olan
mülazemetüzerinde durulacaktır.
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7.1. İlmiye Mesleği
Osmanlı ilmiye sınıfı klasik ve yerleşmiş İslâmî eğitim kurumu olan medresede
usulüne uygun tahsilden sonra icazet ile mezun olup, Osmanlı Devleti'nde hukuk, eğitim,
başlıca dinî hizmetler ve nihayet merkezî bürokrasinin kendi sahaları ile ilgili önemli bazı
makamlarını dolduran müslüman ve çoğunlukla da Türkler'den oluşan bir meslek grubudur.
İlmiye mesleği geleneğini iyi koruyan, yetki ve imtiyazlarını iyi kollayan bir meslek
olmuştur. Bu mesleğin tarihî seyrinde kendine has özellikleri ile teşekkül, olgunluk, karışıklık
ve toparlanıp küçülme dönemleri olmak üzere başlıca dört devresinden bahsedilebilir: Türkİslâm dünyasından devraldığı temel kavram ve unsurlar ile İstanbul'un fethine kadar uzanan
bu dönemde çok başarılı gelişmeler olmuştur. Ancak bu dönemde mesleğe henüz Osmanlı
damgası vurulamamıştır. XV. yüzyıl ortalarından XVII. yüzyıl başlarına kadar devam eden bu
dönemde, sağlam bir meslek anlayışı oluşmuş, eğitim ve yargı alanında belirlenen dereceler,
ulemânın görev alanları yetki ve sorumluluklarının kesinlik kazanması gibi önemli gelişmeler
olmuştur. XVI. yüzyıldan itibaren ilmiye, seyfiye ve kalemiye mesleklerinin ayrı ayrı
formasyonlar gerektiren branşlar hâline gelmesiyle, ilmiye mensupları eğitim ve yargı
alanlarını tekellerine almışlardır. XIX. yüzyıl ortalarına kadar devam eden bu uygulama
1820'lerden itibaren daralmaya başlamıştır. Ancak bu olgunluk döneminin asıl özelliği
ulemanın müsbet, yapıcı ve yıpranmamış ağırlığının devlet ve cemiyetin her kesiminde
hissedilmesidir.
XVII. yüzyıl ilmiye teşkilâtı ve ulemâ için bir yıpranma dönemi olup, siyasetin
içerisine âdeta zorla çekilmişlerdir. Bu gelişme büyük ölçüde ulemânın dışında oluşmuş bir
durumdur. Bunun en önemli sebebi Osmanlı hükümdar geleneğinin sarsılmasıdır. I. Ahmed'le
başlayan ve peşpeşe çocuk hükümdarların hüküm sürdüğü bu dönemde dizginler askerin,
saraydaki nüfuz odaklarının ve tabii olarak ulemânın eline geçmiş, her bir zümre kendi güç ve
nüfuzunu kuvvetlendirmek için ulemâyı yanına çekmek istemiştir. Siyasî fetvalar, ilmiye
ricalinin bölünerek farklı taraflarda yer alması, onları hem ilim yolundan alıkoymuş, hem de
siyasî mücadele içinde yıpratmıştır.
Yenilik teşebbüsleriyle girilen XVIII. yüzyılda ulemâ yeniliklere taraftar, hatta yer yer
öncü görülmektedir. Devletin toparlanmasında ağır sorumluluk üstlendiği bir dönemdir. XIX.
yüzyıldan itibaren ulemânın istihdam alanında devamlı bir daralma başlamıştır.

7.2. İlmiye Teşkilatının Kaynakları
Osmanlı ilmiye teşkilâtında bütün bu gelişmelerin takip edileceği arşiv ve arşiv dışı
olmak üzere başlıca iki tür kaynaktan bahsetmek mümkündür. Arşiv kaynaklarının başında
rûznâmeler gelir. En eski örneklerine XVI. yüzyılda rastlanan ve ilmiye sınıfının yönetim ve
denetiminden sorumlu olan kazaskerler tarafından tutulan bu defterler, ilmiye sınıfı
mensuplarının hizmet içi eğitimleri, tayin, azil, terfi, görev yerleri ve değişikliği gibi hususları
günü gününe vermektedir. Bu rûznâmelerin daha sonra telif edilen biyografik eserlere kaynak
teşkil ettiği de bilinmektedir. Bu defterler bugün İstanbul Şer'iyye Sicilleri Arşivi'nde ve
Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Ancak bunlar kesintisiz tam bir seri olmayıp
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aralarda büyük boşluklar bulunmaktadır. İlmiye teşkilâtının muhtelif bahisleri hakkında
vakfiye ve kanunnâmelerde bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca doğrudan ilmiye mesleğini konu
alan birçok kanun da çıkarılmıştır.
Arşivlerde olması gerekirken bugün kütüphanelerde bazı örneklerine rastlanan İlmiye
Defterleri veya Tarik Defterleri ise herhangi bir dönemde devlet teşkilâtında yer alan
ulemânın kesitini yansıtan eserlerdir. Ancak bu tür defterlerin ilk örneklerine XVIII. yüzyılda
rastlanmaktadır. İlmiye sınıfı içerisinde belki çok faal olmayan fakat protokolde önemli yeri
olan nakîbüleşrafların faaliyetleri hakkında nakîbüleşraf defterleri birinci elden kaynak
hüviyetindedir.
Vakfiyeler ve kanunnâmeler de çok kıymetli iki resmî kaynaktır. Medrese vakıfları ve
onun işleyişini gösteren muhasebe defterleri medreselerin hem statüsü hem de işleyişi
açısından birinci elden kaynaktır. Arşiv ve kütüphanelerde dağınık durumdaki kanunnâmeler
uygulama ve görülen aksaklıklar konusunda sıhhatli bilgiler vermektedir.
İlmiye ricalinin tayini, azli, haklarında yapılan çeşitli şikâyetler ve işlemler, mûtat ve
fevkalâde türünden üstlendikleri görevler, baktığı çeşitli meselelere dair pek çok münferit
belgeye arşivlerin çeşitli tasniflerinde rastlamak mümkündür.
İlmiye teşkilâtının arşiv dışı en değerli kaynağı şüphesiz biyografik eserlerdir. İlki
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan ancak 250 sene sonra yazılmaya başlayan bu eserler tarih
literatürüne "Şakaik ve Zeyilleri" adıyla girmiştir. Bu türün ilk mahsulünü Taşköprizâde
Ahmed Efendi (ö. 1561) "Eş-Şakaikü’n-Numâniyye fi ulemâ'i'd-Devleti'l-Osmâniyye" (13001560) adlı Arapça eseriyle vermiştir, erken döneme dair verdiği bilgiler çok sınırlı olmakla
birlikte özellikle İstanbul'un fethinden sonra biyografik bilgiler artmaktadır. Çok beğenilen ve
toplumda büyük rağbet gören bu esere ilk zeyli Nev'îzâde Atâî "Hadâiku'l-haka'ik fi
tekmileti'ş-Şakaik" (1561-1634) adlı eseriyle yapmıştır. Bunu takiben Uşşâkîzâde İbrahim
Hasib Efendi Uşşâkîzâde Zeyli'ni yazmış, ancak bu zeyli tatminkâr bulmayan Şeyhî Mehmed
Efendi (ö. 1732-33) Atâî'nin bıraktığı yerden itibaren "Vekayiu'l-fuzalâ" (1633-1730) adlı
zeylini kaleme almıştır. Bunu takiben Fındıklılı İsmet Efendi (ö. 1904) "Hadâiku'ş-Şakaik fi
tekmileti ehli'l-hakaik" adlı zeylini yazmış ise de, Fındıklı yangınında yanan bu eserin ancak
ufak bir kısmı kalmıştır. Şaka’ik ve Zeyilleri’nin Prof. Dr. Abdülkadir Özcan tarafından giriş
kısmı ve tafsilatlı bir indeks ilavesiyle beş cilt hâlinde tıpkıbasımı yapılmıştır.
Her padişahın saltanatı bir tabaka olmak üzere padişahlara göre bölümlere ayrılan bu
eserlerde önce devrin ulemâsı sonra meşayihi (tarikat şeyhleri) verilmiştir. Bu eserler
hazırlanırken kazasker ruznamçeleri, bazı arşiv kayıtları gibi resmî kayıtların yanında bilhassa
şifahî kaynaklardan da yararlanmıştır. Ayrıca bu müellifler genellikle ilmiye mensubu
olduklarından ilmiye mesleği hakkında yer yer çok kıymetli mukayeseler ve değerlendirmeler
yapmışlardır. Özellikle Atâî'nin ve Şeyhî'nin yazdığı zeyiller bol miktarda biyografik
malumatın dışında Osmanlı ilmiye tarihi için çok değerli ipuçlarını vermekte, ilmiye
teşkilâtının işleyişi, maaşlar, arpalıklar, medrese dereceleri, okunan kitaplar, ulemâ arasındaki
rekabet teşkilâtının aksayan yönleri, bürokrasideki ağırlığı vs. konularında zengin malzeme
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ihtiva etmektedir. Şaka’ik külliyyatı birçok şuarâ tezkiresine, Osmanlı kroniklerindeki
biyografi bölümlerine kaynak teşkil etmiştir.
İlmiye mensuplarından belli kariyere ulaşmışların biyografilerini topluca veren eserler
de vardır. Bu cümleden olarak şeyhülislâmların hayat hikâyelerini Rifat Efendi'nin Devhatü'lmeşâyihi'nde ve İlmiye Salnâmesi'nde fetvalarından örnekler ile bulmak mümkündür. Ayrıca
nakîbüleşrafların biyografileri topluca Riyâzü'n-nükebâ ve Devhatü'n-nükebâ'da yer
almaktadır.
Osmanlı kronikleri ilmiye teşkilâtı açısından çok önemli bir kaynak durumundadır.
Belli başlı tevcihat, ulemânın faaliyetleri, mesleğin aksayan yönleri vs. hakkında zengin
malzemeyi ve değerlendirmeyi ihtiva etmektedir.
Osmanlı ilmiye teşkilâtı gerek yapısı gerekse işleyişi açısından birçok araştırmacının
ilgisini çekmiş, medrese ve kaza teşkilâtı, ulemâ biyografileri vs. hakkında yerli ve yabancı
tarihçiler tarafından pek çok makale ve eser yazılmıştır.

7.3. İlmiye Teşkilatının Teşekkülü ve İlmiye Sınıfına Tanınan
Ayrıcalıklar
Bir uç beyliği olarak tarih sahnesine çıkan Osmanlı Devleti diğer sahalarda olduğu
gibi, bilim ve eğitim konusunda da kendisinden önceki Türk-İslâm geleneği üzerine
oturmuştur. Osmanlı ilim geleneğinde eski Orta Asya ilim ve kültür hayatının belli ölçüde
etkisi muhakkak olmakla birlikte, bunun unsurlarını açık olarak ortaya koymak oldukça zor
bir husustur. Hâlbuki İslâmî gelenek ve motifler tarihî seyir içinde net olarak takip
edilebilmektedir.
Bu tesiri, biri yaklaşım, diğeri de uygulama olarak iki noktada incelemek gerekir.
Yaklaşım tamamıyla yerleşmiş geleneğin devamı tarzında kendini göstermektedir. Kur'an
âyetleri ve hadislerde ilim konusunda birçok övücü ve teşvik edici ifadeler bulunmaktadır.
Asr-ı Saadette Hz. Peygamber'in ilme kıymet veren çok önemli uygulamaları olmuştur. Aynı
yaklaşım daha sonraki İslâm devletlerinde, uygulamada görülen bazı aksaklıklara rağmen,
aynen devam etmiştir. OsmanlıDevleti'ndeki durumu da bu anlayış içerisinde değerlendirmek
gerekir. Nitekim XVI. yüzyıl başlarında seyfiye mesleğinde bulunan İbn Kemal'in (ö. 1534)
ilmiyeye geçmesine sebep olan olay toplum telakkisini yansıtması açısından önemlidir.
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Resim 16: Askerî sınıftan İlmiye sınıfına geçmiş ve oradan da Şeyhülislamlığa kadar
yükselmiş olan İbn Kemal (Kemal Paşazade), Meşâir‘uş-Şuara, Haz. Filiz Kılıç, İstanbul
2010.
1492'de Vezir Çandarlı İbrahim Paşa'nın yanında ufak bir zabit iken ordunun Sirem
sahrasında bulunduğu sırada paşanın başkanlığında bir toplantı akdedilmişti. Toplantı
sırasında içeri giren bir molla bütün devlet ricalini geçerek ta sadrazamın yanı başına
oturmuştur. İbn Kemal kahramanlıkları ile destanlaşmış olan Evrenos oğlu Ali Bey'in bile
üstüne oturan bu genç mollayı hayretle izler ve kim olduğunu sorduğunda Sirem'de müderris
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Molla Lutfî olduğunu söylerler. Böylesine itibarının nereden geldiğini sorduğunda ise
"Rütbetü'l-ilmi a'le'r-rüteb" (İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir) cevabını alır. İbn Kemal
düşünceye dalar. Ne kadar kahramanlık gösterse askerlikte bir Evrenos oğlu Ali Bey kadar
olamayacağını, ancak ilim yolunda çalışırsa Evrenesoğlu'nun fevkinde yer alan Molla Lutfî
seviyesine gelebileceğini düşünür seyfiye mesleğinden ilmiyeye geçmeye karar verir. Bu
yaklaşımın başka birçok örneğini Osmanlı toplumunda görmek mümkündür. XVII. yüzyıl
başlarına kadar gerçekten şahsî meziyet ve sahip oldukları ilim sayesinde toplumun her
kesimi üzerinde ağırlığını hissettiren bu meslek erbabı, bu asırdan sonra yetişmelerindeki
bozukluk ve zayıflık, ayrıca olayların kendilerini siyasetin içine çekmesi sebebiyle
yıpranmışlar eski itibar ve ağırlığını kaybetmişlerdir.
Osman Gazi'nin yer yer menkıbevî unsurlar taşıyan hayat ve saltanatında ilim
alanındaki gelişmeleri sıhhatli bir şekilde takip etmek mümkün değildir. Kendisinin ilme
değer verdiği çevresinde istişare ettiği bazı ulemâ ve meşayihin bulunduğu şüphesizdir.
Nitekim oğlu Orhan'a yaptığı vasiyetinde de âlimlerle istişare etmesini istemiştir.
Orhan Gazi dönemindeki ilim hayatını daha sağlıklı olarak izlemek mümkün
olmaktadır. Bursa kadısı başkadı olmak üzere fethedilen yerleşim birimlerine kadılar tayin
edilmiş, ilk medrese 1330'da İznik'te açılarak devrin tanınmış bilgini Dâvûd-ı Kayseri (ö.
1350) müderrisliğine getirilmiştir. I. Murad ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde yeni
medreseler inşa edilmiş, eğitim ve yargı alanlarında yeni kurumlar teşkil edilmiştir. 1362'de
kazaskerlik kurulmuş; mahkemelerde bakılan davalardan belirli ücretlerin alınması
kararlaştırılmıştır. Bu resmî gelişmelerin yanında asıl önemli olan, bu dönemde ilim hayatının
sağlam bir temele oturması ve bir geleneğin teşekkül etmesidir. Bu konuda her şeyden önce
ilk Osmanlı sultanlarının büyük rolü olmuştur. Bulundukları mevkiin icabı olarak birer
cengâver olarak yetişen bu kimseler ilmin ve ilim adamının değerini daima takdir etmiş ve bu
konuda müşahhas adımlar atmışlardır.
Kuruluş devrinde âlimlerden yararlanma birkaç şekilde olmuştur. Bunların başında
istişare keyfiyeti gelir. Hükümdarlar hemen her konuyu bilginlerle görüşerek karara
varmışlardır. Bu uygulama bir nevi gayri resmî bir istişare meclisi görünümündedir. Diğer
taraftan ulemâyı fiilen vezirlik, vezîriâzamlık, kazaskerlik, defterdarlık, nişancılık gibi divan
üyelikleri ve merkezî bürokrasinin önemli makamlarına tayin ederek yararlanmışlardır.
Kuruluş devri ilim hayatını ele alırken Çandarlı ailesinin önemli katkısını unutmamak
gerekir. İstanbul'un fethine kadar takriben bir buçuk asır ilim ve idarede Osmanoğulları'nın
yanında ve hizmetinde Çandarlılar görülmektedir. Hemen hepsi medreseden yetişen aile
fertleri önce kadılık ve kazaskerlik daha sonra da vezirlik ve vezîriâzamlık olmak üzere en üst
mevkilerde bulunmuşlar, askerî, ilmî ve idarî müesseselerin teşkilinde fikren ve fiilen
çalışmışlardır. Osmanlılar'da ilk ilmiye ve vezir ailesi olan Çandarlılar'a Fâtih'in indirdiği
darbeden sonra ailenin nüfuz ve gücü kırılmıştır.
Kuruluş döneminde ilim hayatını canlandıran en önemli unsurlardan birisi şüphesiz
çift yönlü işleyen akademik seyahatlerdir. İlim tahsili ve tedrisi için seyahatin İslâm
dünyasında çok köklü bir yeri ve geleneği bulunmaktadır. Esasen hadislerde bu husus teşvik
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edilmiştir. İslâm rönesansının yaşandığı Ortaçağlarda o günlerin güç ulaşım ortamında
fevkalâde bir hareketliliğin yaşandığı medrese hocalarının ve talebelerinin belirli zaman
dilimleri halinde İslâm dünyasının bütün büyük ilim merkezlerini gezdikleri âdeta ulaşım
zorluklarına meydan okudukları müşahade edilmektedir.
Osmanlı Beyliği'nde tahsilini belirli seviyeye getiren talebeler hocalarının da tavsiyesi
ile İslâm dünyasının o dönemlerde tanınmış ilim merkezleri olan Kahire, Semerkant, Buhara,
Maveraünnehir, Bağdat ve Şam gibi merkezlerine giderek tahsillerini tamamlarlar ve birkaç
yıl sonra İslâm dini, kültürü ve medeniyeti konusunda yetişmiş birer âlim olarak dönerlerdi.
Hangi şehrin hangi sahalarda meşhur olduğu, buralardaki ilim mahfilleri daha önce gidip
dönenler ve oralardan gelen misafir hocalar tarafından bilinir ve akademik seyahate çıkan
öğrenciye tavsiye edilirdi.
Çift taraflı olan akademik seyahatin diğer yönü ise farklı idi. Osmanlı sultanlarının
davetleri ve olumlu tavırları ile Anadolu beylikleri ve diğer meşhur ilim merkezlerinden
bilginlerin Osmanlı ülkesine misafir hoca olarak gelmeleri idi. Bunlar içerisinde tamamen
yerleşenler, kısa veya uzun vadeli kalanlar olurdu. Nitekim kuruluş dönemi Osmanlı
medreselerindeki âlimlerin Arabî, Acemî, Tusî, Semerkandî gibi nisbeleri bu keyfiyeti açıkça
göstermektedir.
II. Murad devrinin bu açıdan çok farklı bir özelliği vardır. Bu dönemde
şeyhülislâmlığın teşkili (1425); Edirne, Bursa ve diğer şehirlerde büyük medreselerin
kurulmasının yanında ilmî ve tasavvufî akımların hayli geliştiği, âdeta büyük fetih için
kültürhazırlığının yapıldığı bir devir olmuştur. Pek çok âlim Osmanlı Devleti'ne gelmiştir.
Sa'deddin Tâftâzânî (ö. 791/1389), Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 816/1413) gibi üstatlardan yetişen
bu âlimler geldikleri muhitlerdeki ilim ve fikir akımlarını, felsefî tartışmaları Osmanlı
diyarına getirmişler ve gözle görülür bir gelişme kaydedilmiştir.
Fâtih ve dönemi sadece teşkilât açısından değil anlayış ve yaklaşım bakımından da bir
dönüm noktası oluşturmaktadır. Meşhur teşkilât ve teşrifat kanunnâmesinde ilk defa olarak
ulemâ ve ilmiye sınıfı ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca ilmiye, seyfiye ve kâlemiye
şeklinde mesleklerde bariz bir ayrılmasöz konusu olmuş, bu mesleklerle intisap edecek
gençlerin menşeleri, tahsilleri, formasyonları ve hizmet edecekleri alanlar tedricen belirmeye
başlamıştır.
Fâtih'in şahsiyeti, tutumu ve devri pek çok konuda olduğu gibi ilim hayatı açısından da
önemlidir. Fâtih'in çok serbest bir ortamda Manisa'da saray muhitinde Arapça ve Farsça'nın
yanında bazı Balkan dillerini öğrendiği bilinmektedir. Hocaları ile münasebeti, münakaşaları
ve nihayet Molla Gürânî karşısında boyun eğmesi hocâ-talebe münasebetleri için daima
anlatılan menkıbevî bir hikâye olmuştur. Fâtih dinî ve felsefî konulara büyük ilgi duymuş,
bilginler arasında bu konuların tartışılmasını sağlamıştır. Gazzâlî (ö. 1111) ile İbn Rüşd (ö.
1199) Tehâfüt'lerinin onun isteği üzerine tertip edilen münazarada iki grup ulemâ arasında
günlerce tartışılması ve Gazzâlî'nin görüşlerinin daha tutarlı olduğunu ortaya koyan üçüncü
bir Tehâfüt'ün yazılması bunun en güzel örneğini oluşturmaktadır. O dönemde medreselerde
de aynı istikamette gelişmenin olduğu ve felsefe derslerinin programda yer aldığı, ancak daha
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sonraki dönemlerde bir talihsizlik olarak bu derslerin tedricen kaybolduğu bilinmektedir. Bu
durum medreselerde fikir hayatının gerilemesine sebep olmuş, Kâtib Çelebi tarafından tenkit
edilmiştir. Fâtih devrinde kalite ve seviye bakımından olduğu gibi sayı bakımından da büyük
bir gelişme kaydedilmiş, ilim ve kültür müesseseleri açmak devrin bir modası hâline
gelmiştir.
II. Bayezid daha Amasya'da şehzadeliği döneminde sarayında âlim ve şairlerden bir
kültür muhiti oluşturmuş, daha sonra bu seçkin zümre II. Bayezid ile İstanbul'a gelmiştir. II.
Bayezid Amasya, Edirne ve nihayet İstanbul Bayezid külliyelerini inşa ettirmekle ilme verdiği
değeri fiilen göstermiştir. I. Selim devrinin fetihlerle geçen kısa saltanat döneminden sonra
Kanunî devrinde Osmanlı ilim hayatı özellikle teşkilât ve fizikî imkânlar açısından en yüksek
seviyesine ulaşmıştır.
Osmanlı Devleti'nde çeşitli imtiyazlara sahip olan askerî (yönetici) zümre arasında yer
alan ilim erbabı bu sınıf içerisinde en geniş imtiyazlarla taltif edilmiştir. Bunları vergilerde ve
cezalarda ayrıcalık ile çocuklarına tanınan imtiyazlar şeklinde birkaç noktada toplamak
mümkündür. Bütün askerî sınıfa bazı vergilerden muafiyet tanınmış olmakla birlikte, ilmiye
sınıfı için bu muafiyetin sınırı çok daha geniş tutulmuştur. Diğer taraftan askerî sınıfın ehl-i
örf kesimini oluşturan kapıkulu ve diğerlerine idam dâhil her türlü ceza verilirken "ehl-i şer'"
olarak tanımlanan ilmiye mensuplarına verilen en ağır ceza görevden azil veya sürgüne
gönderilmedir. Osmanlı tarihinde XVII. yüzyılda üç şeyhülislâm Ahîzâde Hüseyin Efendi (ö.
1634) Hocazâde Mesud Efendi (ö. 1656) ve Seyyid Feyzullah Efendi (ö. 1703) ve bazı kadılar
ölümle cezalandırılmış ise de bunlar münferit olaylardır. Diğer taraftan ilk defa Molla Fenârî
ailesine II. Murad tarafından tanınan imtiyazlar daha sonra bütün ilmiye ailelerine ve hatta
ulemâ çocuklarına uygulanan, netice itibariyle yarar yerine büyük zarar getiren, mesleği
gerileten, gelişmesine mani olan en büyük felâket olmuştur. Uygulamaya yansıyan bu
ayrıcalıkların dışında belki en önemli olanı ise bu zümrenin toplumda sahip olduğu itibar
yüceliğidir. Ancak sadece ilmiyeye tanınan böylesine geniş kapsamlı imtiyazların ilim
adamları tarafından nasıl yanlış uygulandığına daha sonra değinilecektir.
İlmiye ailelerine gelince İslâm dininde ve toplumunda ilme ve erbabına verilen büyük
değer sebebiyle ilmiye mesleğinin babadan oğullara ve torunlara geçmesi bir gelenek hâline
gelmiş ve neticede birçok köklü ailenin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Gerek Emevîler,
Abbasîler ve Fâtımîler gibi müslüman-Arap devletlerde, gerekse Karahanlılar, İran ve
Anadolu Selçukluları ve Beylikler gibi müslüman-Türk devletlerinde bunun birçok örnekleri
görülmektedir. Osmanlılar'da ise tanınan hususi imtiyazlarla aileler çok daha farklı birhüviyet ile ortaya çıkmış, belli biı- süre sonra aileler arası akrabalık münasebetleri tesisiyle bir
ilmiye ağı örülmüştür. İlmiye ailelerinde ilk imtiyaz II. Murad'ın Molla Fenârî (ö. 1431)
evlâdına bahşettiği hakla başlamıştır. Buna göre Molla Fenârî oğulları ve torunları
müderrisliğe kırk akçe ile tayin olunurlardı. Daha sonra bu imtiyazların kapsamı genişletilerek
diğer ilmiye ailelerine de verilmiştir.
Genel bir değerlendirme yapılırsa mesleğin babadan oğula intikali ve ailelerin
teşekkülü müsbet ve menfi yönleri olan bir gelişmedir. Akademik hayata girecek kimsenin
daha çocuk yaşından itibaren ilim ortamında büyümesi, birçok meseleyi babasından ve onun
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dostlarından sıkıntısız olarak öğrenmesi ve bilhassa kitap ve kütüphane temininin maddîmanevî güçlükler arz ettiği o dönemlerde miras yoluyla buna sahip olması şüphesiz müsbet
noktalardır. Ancak ulemâ çocuğu olduğu için imtiyaz tanınması hiçbir şekilde savunulacak
bir- husus değildir. Babasının mesleğini seçen bir gencin sahip olduğu imkânlar sayesinde
babasını geçmesi, mesleği bir adım daha ileriye götürmesi gerekirken ulemâ çocuklarına
tanınan imtiyazlar (mevâlî-zâde kanunu) ile çalışmadan ve hak etmeden yükselmeleri ile her
geçen gün biraz daha geriye gitmiş ve için için çürümüştür.
Değişik dönemlerde en güçlü devirlerini yaşayan yirmi civarında aile belli başlı ilmiye
makamlarını kolayca elde etmişler, ayrıca ilmiye aileleri arasındaki evlilikler ailelerin güç ve
nüfuzunu bir kat daha arttırmıştır. Bu ağın dışından mesleğe girmek isteyen gencin yılmadan,
moralini bozmadan çok çalışması gerekmiştir.
En belli başlılarını Çandarlılar. Fenârîzâdeler, Çivizâdeler, Ebussuûdzâler,
Müeyyedzâdeler, Taşköprülüzâdeler, Bostanzâdeler, Hoca Sâdeddinzâdeler, Kınalızâdeler,
Zekeriyyâzâdeler, Paşmakçızâ-deler, Dürrîzâdeler, Arapzâdeler, Feyzullahzâdeler, Ebû
İshakzâdeler, İvazpaşazâdeler vb.nin oluşturduğu bu ilmiye ailelerinin bazıları devletin
yıkılışına kadar devam etmiştir.

7.4. İlmiye Teşkilatında Mülâzemet Sistemi
Osmanlı ilmiye teşkilâtının temeli mülâzemet sistemidir, le-ze-me kökünden müfâale
vezninden mastar olan kelimenin lügat anlamı "bir kimseye veya yere bağlanmak, bir işte
devamlı olmak" demektir. İlmiye terimi olarak ise iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi
medreseden mezuniyetten sonra müderrislik veya kadılık görevine tayin edilinceye kadar
geçen staj dönemini ifade etmekte, ikincisi ise belirli süre müderrislik veya kadılık yapmış
olan ilmiye ricalinin yeniden bu görevlere tayin edilinceye kadarki bekleme dönemini ifade
etmektedir.
Başlangıçta medrese mezunu az olduğundan adayların beklemeleri söz konusu değildi.
Mezun sayısı ihtiyaçtan fazla olunca yığılmalar olmuş, bu ise bir süre beklemeyi ve bu arada
stajı gerektirmiştir. Böylece mülâzemet sistemine özellikle XVI. asırdan itibaren ihtiyaç
duyulmuştur. Mülâzemet sistemi ile ilgili kaideler eskiden beri mevcut olmakla birlikte, aday
sayısının azlığı sebebiyle titizlikle tatbikine lüzum görülmemişti. 1540'larda medrese mezunlarının izdihamı ve uğradıkları bazı haksızlıklar üzerine şikâyetlerini Kanûnî'ye iletmişler,
hükümdar bu çok önemli konunun yeniden nizama konulması işiyle devrin Rumeli Kazaskeri
Ebussuûd Efendi'yi görevlendirmiştir. Ebussuûd Efendi temel prensipleri belirleyerek
ulemânın bulundukları makamlara göre hangi vesileler ile ne kadar medrese mezununu
mülâzım olarak vereceklerini bir sisteme bağlamış, Kanunî bu yeni düzenlemeye hakkıyla
riayet edilmesini ısrarla emretmiştir. Daha sonraki Osmanlı padişahları da ilmiye mesleğinin
temelini oluşturan mülâzemet sistemine uyulmasını tekrar tekrar ilgililere fermanlarla buyurmuştur.
Ebussuûd Efendi'nin yeniden nizama koyduğu bu sisteme göre mevâilînin yani yüksek
ilmiye mansıblarında bulunan ricalin her biri için kontenjanlar belirlenmiştir. Böylece
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şeyhülislâm, padişah hocaları, kazaskerler, nakîbüleşraf, büyük şehirlerin kadıları, büyük
şehir müftüleri, önemli medreselerin müderrisleri çeşitli vesileler ile her biri kendilerine
belirlenen kontenjan nisbetinde medrese mezunu talebeyi mülâzım yaparlardı. Yani
müderrislik ve kadılık mesleğine başlamak üzere staja başlatmış olurlardı. Mülâzemet çeşitli
vesileler ile verilirdi. Bunların başlıcaları mûtat olarak belirli aralıklarla mülâzemet, padişah
cülusu, ulemâdan birinin önemli bir göreve tayini, meşhur ulemâdan birinin ölümü ve başka
münasebetlerle mülâzemet verilmesi idi. Bir defada verilen mülâzemet miktarı farklı
olabilmekteydi. Nitekim XVI. asra ait mülâzemet kayıtlarında bir defada ortalama 150-200
civarında dânişmende mülâzemet imkânı doğduğu gözlenmektedir.
İlmiye teşkilâtının temelini oluşturan mülâzemet sisteminin tatbikinden XVII. asra
kadar sadece kazaskerler daha sonraları da şeyhülislâm ve kazaskerler bir iş bölümü içerisinde
müştereken sorumlu idi. Bu bakımdan bu iki yetkiliye hitaben birçok ferman gönderilmiştir.
Bunlardan anlaşıldığına göre sistemi çalışmaz hâle getiren ve bütün gayretlere rağmen
önlenemeyen bazı müşkiller vardı. Ulemâ çocuklarına tanınan imtiyazlar, rüşvet ve iltimas
yoluyla meslekten olmayanların mesleğe sızmaları, kazaskerler ve şeyhülislâmların usule
aykırı uygulamaları bunların başlıcaları idi.
Mülâzemete kabul edilenlerin kazasker rûznâmçelerine isimleri, bariz eşkâlleri,
kimden hangi vesile ile mülâzım oldukları vesaire işlenir ve bu defterler kazaskerler
tarafından çok iyi korunurdu. Defterin bir şekilde zayi olması hâlinde kişilerin çeşitli şahitler
göstererek deliller getirerek mülâzımlıklarını ispat etmeleri gerekirdi.
Müderris ve kadıların "müddet-i örfiyye" denilen normal görev sürelerini
tamamladıktan sonra yeniden görev alıncaya kadar geçirdikleri dönemlere de mülâzemet
denilirdi. Normal olarak bir kadı ve müderrisin otuz yıllık meslek hayatının yarısı fiilen
görevde diğer yarısı ise belirli aralıklarla mülâzemette geçerdi. Gerek yeni medrese
mezunlarının, gerekse görevler arası mülâzemetin zaruri bir mazeretolmadığı takdirde
İstanbul'da geçirilmesi gerekirdi. Mülâzımlar bu süre içerisinde kazasker divanına devam
ederlerdi. İslâm dünyasının en büyük ilim ve kültür merkezi olan İstanbul'da kendi çalışmaları
ve meslektaşları ile yaptığı görüşme ve müzakereler sayesinde kendi kendisini yeniler, başka
yerlerden gelenlerden elde ettiği bilgiler sayesinde bütün Osmanlı ülkesi hakkında fikir sahibi
olurlardı. Aksi takdirde bütün meslek hayatını ülkenin bir köşesinde geçirmesi onu çok
mahdut çerçeve içerisinde bırakacaktı. Bu sistemin Osmanlı bürokrasisi, bilim hayatı ve
aydın-halk bütünleşmesi gibi hususlarda çok faydalı olmakla birlikte tek eksik yönü, aldıkları
maaşların azalması idi. Bu dönemde ilim erbabı, normal olarak vakıflardan aldıkları belirli
ücretler veya kendilerine tahsis edilen arpalıklar ile geçinirlerdi.
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Uygulamalar
Uygulama: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan tarafından tıpkıbasımı yapılan, Şaka’ik ve
Zeyilleri(c. I-V, İstanbul 1989) adlı eseri inceleyiniz.
Kazanım:
1)
Osmanlı dönemi görev yapmış, müderris, kadı, şeyhülislam, hekimbaşı, şeyh
vs. gibi bütün ilmiye mensuplarının biyorafilerini ihtiva eden bu külliyatın özellikle giriş
kısmının incelenmesiyle tertip şekli ve mahiyeti hakkında bilgi sahibi olunur.
2)
Kapsamlı bir indekse sahip olan ve padişah padişah düzenlenen bu eserden
belirli bir dönemden seçilecek farklı ilmiye mensuplarının biyografilerinden pasajlar okuyarak
bir tarihçi olarak metinleri değerlendirebilmek
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Uygulama Soruları
1)
Şaka’ik ve Zeyilleriadlı eserden belirli bir padişah dönemini seçiniz ve bu
dönemde yaşayan kadıaskerlerden bir kısmının yetişme tarzlarını inceleyip kendi aralarında
bir mukayese yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı ilmiye sınıfı klasik ve yerleşmiş İslâmî eğitim kurumu olan medresede
usulüne uygun tahsilden sonra icazet ile mezun olup, Osmanlı Devleti'nde hukuk, eğitim,
başlıca dinî hizmetler ve nihayet merkezî bürokrasinin kendi sahaları ile ilgili önemli bazı
makamlarını dolduran müslüman ve çoğunlukla da Türkler'den oluşan bir meslek grubudur.
İlmiye mesleği geleneğini iyi koruyan, yetki ve imtiyazlarını iyi kollayan bir meslek olmuştur.
Bu mesleğin tarihî seyrinde kendine has özellikleri ile teşekkül, olgunluk, karışıklık ve
toparlanıp küçülme dönemleri olmak üzere başlıca dört devre mevcuttur.
Osmanlı Devletinde ilme verilen önem ve ilim adamlarına gösterilen saygı dolayısıyla
ilmiye mensupları özel ve ayrıcalıklı bir statüye sahip olmuşlardır. Bu zümreye mensup
olanlara vergi ve ceza konularında ayrıcalıklar tanınmış, çocuklarına ise babaları gibi ilim
yolunda ilerlemelerini teşvik amacıyla imtiyazlar verilmiştir. Medreseden mezun olan ilmiye
mensubunun göreve atanıncaya kadar geçen staj döneminde uygulanan kuralları belirleyen ve
belirli süre ile görevde kalmaları esas olan kadı, müderris vs. gibi ilmiye personelinin tekrar
göreve atanıncaya kadar geçen dönemine dair esasları ihtiva eden mülazemet sistemi, asırlar
boyunca ilmiye teşkilatında geçerli olmuştur.

165

Bölüm Soruları
1)
Hangi yüzyıldan itibaren ilmiye mensupları eğitim ve yargı alanlarını tamamen
tekellerine almışlardır?
a)

XIV

b)

XVIII.

c)

XVI

d)

XV

e)

XIX

2) Seyfiye sınıfından ilmiye sınıfına “rütbelerin en büyüğü ilimdir” diyerek geçen
Osmanlı devlet adamı kimdir?
a)

Taşköprüzade

b)

İbn Kemal

c)

Zenbilli Ali Efendi

d)

Molla Fenari

e)

Akşemsettin

3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ilk müderrisidir?
a)

İmam Gazali

b)

Farabi

c)

Molla Lütfi

d)

Davud-ı Kayseri

e)

Aksarayî
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4)
Osmanlı Devletinde Şakaikü’n-Nümaniye’ye aşağıdaki müelliflerden hangisi
zeyl yazmamıştır?
a)

Selaniki Mustafa Efendi

b)

Uşşakizade İbrahim

c)

Şeyh Mehmet Efendi

d)

Fındıklılı İsmet Efendi

e)

Nevizade Atai

5)

İlmiye sınıfı hakkında hükümler içeren ilk kanun hangisidir?

a)

Kanunname-i Ali Osman

b)

Süleyman Kanunnamesi

c)

Kanun-ı Esasi

d)

Teşkilat-ı Esasiye

e)

Tevkî Abdurrahman Paşa Kanunnamesi

6)
verilmiştir?

Osmanlı tarihinde ilmiye sınıfının ilk imtiyazları hangi padişah döneminde

a)

I.Murat

b)

II. Murat

c)

III. Mehmet

d)

I. Selim

e)

I. Süleyman

Aşağıdaki sorulara doğru veya yanlış şeklinde cevap veriniz.
7)
Osmanlı Devletinde ilmiye ricaline tanınan ayrıcalıklar, vergilerde, cezalarda
ve çoçuklarına tanınan imtiyazlar olarak üç grupta toplanabilir.
8)
Mülazemet sisteminin işletiminden XVIII ve XIX. yüzyıllarda sadece
Kazaskerler sorumludur.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
9)

İlmiye Mensuplarının arşiv dışı kaynakları hangileridir? Bilgi veriniz.
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10)

İlmiye Mensuplarına uygulanan mülazemet sistemini açıklayınız.

Cevaplar: 1)c, 2)b, 3)d, 4)a, 5)a, 6)b, 7.D, 8.Y.
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8. İLMİYE TEŞKİLATININ HİZMET ALANLARI VE İLMİYE
MESLEĞİNİN BOZULMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Eğitim Sistemi
8.2. Kaza Sistemi
8.2.1. Kadıların Tayin ve Azilleri
8.3.Bürokraside Ulemâ
8.3.1. Şeyhülislâm
8.3.2. Nakîbüleşraf
8.3.3. Padişah Hocaları
8.3.4. Hekimbaşı
8.3.5. Müneccimbaşı
8.4.İlmiye Mesleğinde Bozulma ve Alınan Tedbirler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Devletinde klasik dönem eğitim sistemi nasıldı?

2)

Osmanlı Bürokrasisinde görev yapan ilmiye mensupları kimlerdi?

3)
Hangi sebeplerden dolayı Osmanlı Devletinde ilmiye mesleğinde bozulma
meydana gelmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Eğitim Sistemi

İlmiye mensuplarının eğitim
alanındaki faaliyetleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Görüş Geliştirme
Tarihsel Analiz Yorum
Anlatım

Kaza Sistemi

Kaza sistemi bir ilmiye
Görüş Geliştirme
mensubu olan kadıların tayin
Tarihsel Analiz Yorum
usullerini ve hizmetlerini
öğrenmek
Anlatım

Bürokraside Ulema

Merkezî bürokraside görev
yapan ulemanın kimler
olduğu ve vazifeleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Görüş Geliştirme

İlmiye mesleğindeki
bozulmaların ve devletin
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Giriş
Osmanlı Devletinde ilmiye teşkilatı mensupları, eğitim, yargı, fetva, dini hizmetler ve
merkezi bürokrasi olmak üzere oldukça geniş bir alanda hizmet etmişlerdir. Bu dersimizde
öncelikle eğitim ve yargı alanında ilmiye mensubularının yeri belirlenecektir. Ardında merkez
teşkilatının ilmiye cephesinde görev yapan ulema ve görevleri ayrı ayrı incelenecektir. Son
kısımda ise ilmiye mesleğinde bozulma ve alınan tedbirler üzerinde durulacaktır.
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8.1. Eğitim Sistemi
Çok genel hatları ile Osmanlılarda farklı metotlarla farklı derslerin okutulduğu değişik
maksatlara yönelik dört tip eğitimden bahsedilebilir. Yönetici kadroları yetiştirmeye yönelik
saray eğitim kurumu olan Enderun, küttâb (bürokrat) yetiştirmek üzere usta-çırak münasebeti
çerçevesinde dairelerde eğitim veren kalem eğitimi, tasavvuf erbabının yetişmesine yönelik
dergâh eğitimi ve nihayet ilim adamı yetiştiren medrese eğitimidir. Osmanlı Devleti'nde
klasik ve geleneğe dayalı eğitim kurumundan bahsedilince şüphesizakla medrese eğitimi gelir.
Diğer kurumlarda da belirli dersler görülmekle birlikte, buraları daha ziyade bir kurs ve
tatbikat yeri olarak düşünmek daha uygun olur.
Osmanlılar'da Orhan Gazi'nin İznik Medresesi ile mütevazı bir başlangıç yapılmış,
vakıf sistemi bir devlet politikası olarak teşvik edilmiş, kısa sürede bütün Osmanlı ülkesinde
bir çok medrese kurulmuştur. XV. yüzyıl, ortalarında Fâtih'in inşa ettirdiği Sahn-ı Semân
medreseleri (inşası 1463-71), bundan bir asır sonra Kanûnî'nin inşa ettirdiği Süleymaniye
medreseleri (inşası 1550-57) Türk ilim hayatında iki dönüm noktasını teşkil etmiştir. Fizikî
görünümleri, sahip oldukları maddî imkânlar ve nihayet eğitim programlarının ve
kütüphanelerinin zenginliği ile en üst seviyeyi temsil etmişlerdir.
Osmanlı medreselerinde çeşitli ölçülere göre belirlenen dereceler, okutulan derslerin
türleri ve seviyeleri, bu derslerin ele alınış metotları Türk eğitim tarihinin en önemli
konularını teşkil etmektedir.
Akademik Personele gelince, medresede temel akademik kişi müderristir. Bu terim
"ders veren" anlamına gelmektedir. Müderris medresedeki akademik faaliyeti yürüten ve
ondan sorumlu olan kimsedir. Müderrislerin Osmanlılar'da büyük ölçüde İslâm'ın öğretmene
verdiği değerden kaynaklanan çok itibarlı bir yeri vardı. Osmanlılar'da ilk müderris İznik'te
Orhan Gazi Medresesi'ne tayin edilen tanınmış âlim Dâvûd-ı Kayserî'dir. Temel prensip her
medreseye bir müderris tayinidir. Başlangıçta bazı büyük medreselere Hanefî Şâfi gibi Sünnî
mezheplere göre birden fazla müderris tayin edilmiş, ancak bunlar münferit örnekler olarak
kalmıştır. Müderrislerin tayini, görev günleri, maaşı vs. hakkında vakfiyelerde verilen
bilgilere daima riayet edilmiş, ancak vakfiyeler düzenlenirken yerleşmiş olan genel kurallara
aykırı hükümler ihtiva etmemesine dikkat edilmiştir. Bu anlamda kontrol kadının vakfiyeyi
tasdiki sırasında yapılmıştır. Müderrislerin tatil günleri dışında derslerini düzenli olarak
vermeleri konusuna hemen her medrese vakfiyesinde önemle temas edilmiştir.
İlk Osmanlı asırlarında müderrisler süresiz olarak kaydı hayat şartıyla tayin edilmekte
idi. Fakat sonraları medrese ve mezun sayısı artınca müderrislerin de belirli süreler ile tayini
ve adaylar arasında imtihan usulü getirilmiştir.
Müderrislerin tayinleri başlangıçta bütünüyle kazaskerlere ait iken XVI. asır
sonlarından itibaren yüksek seviyeli müderrislerin tayini şeyhülislâmlara, aşağı dereceli
müderrislerin tayini kazaskerlere bırakılmıştır. Kazasker veya şeyhülislâm tarafından sadârete
yapılan teklifi sadrazam ilgili evrakı ekleyerek bir telhis ile padişaha arz eder, padişahın hatt-ı
hümâyunu ile tayin kesinlik kazanırdı. Bundan sonra Ruûs Kalemi'nden ruûsu yazılır ve son
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olarak beratı verilirdi. Tayinler münferit olarak veya toplu (silsile tayin) hâlde yapılabilirdi.
Müderrislerin hizmet ve seviyeleri tayin edildikleri medresenin derecesinden yüksek de olsa
daha fazla ücret alamazlardı. Bunun aksine hizmet süresi az olan bir müderris derecesinden
yukarı bir medreseye tayin edildiğinde ancak kendi seviyesinde ücret alır, artan ücret vakfa
kalırdı. Müderrislerin belirlenen mûtat maaşları dışında arpalık olarak veya kendilerine havale
edilen geçici görevlerden elde ettikleri ek ücretleri de vardı. İmaretten yemek yerler ve
kendilerine ev tahsis edilebilirdi.
Müderrislik imtihanlarına XVI. asırdan itibaren sıkça rastlanmaktadır. Kuruluş
asırlarında medreselerden yetişmiş fazla namzet olmadığından müderrisler beklemeden
hemen tayin ediliyor ve imtihana gerek kalmıyordu. Fakat sonraları mezunlar çoğalınca bir
medrese boşaldığında özellikle önemli medreseler için çok sayıda aday müracaat ediyordu.
Bunlar arasında müsabaka imtihanı yapılması gerekiyordu. İmtihanlar genellikle büyük bir
camide çoğunlukla da Fâtih Camii'nde Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinin huzurlarında
adaylara belirli bir konu verilerek hazırlamaları istenir, ayrıca bir ders takriri yaptırılarak, en
başarılı olan aday tayin edilirdi.
Osmanlılar'da gerek ilmiye gerekse diğer teşkilâtta referans ve tavsiye sistemi ile
eleman alınması yerleşmiş bir usul idi. Nitekim zaman zaman merkeze intikal eden
şikâyetlerden ve yapılan tahkikatlardan bu referans ve tavsiye usulünün kötüye kullanıldığı,
liyakat yerine adam kayırmaya dönüştüğü görülmektedir.
Osmanlılar'da kadıların tayini doğrudan doğruya merkezî idarenin belirlediği usullerle
yapıldığı hâlde müderrislerin tayin ve diğer özlük işlemlerinin ifasında medrese
vakfiyelerinde belirlenen şartların dikkate alınması gerekirdi. Nitekim medreseye tayinlerde
ber-vech te'bit (süresiz) tayin, fetva görevi ile (müftülükle) birlikte tayin, terakki ile (terfian)
tayin, tevkit ile (süreli) tayin gibi şekillere kaynaklarda sıkça rastlanmaktadır. Müderrisler
meslekleri itibariyle toplum içerisinde itibar sahibi ve yıpranmamış kimseler idi. Bu sebeple
bilhassa Fâtih ve Süleymaniye gibi büyük medreselerin müderrislerine fevkalâde yetkiler ile
İstanbul ve taşrada vakıfların tahriri ve teftişi; çeşitli yolsuzlukların tahkiki; örfî ve şer'î
görevliler hakkında tahkikatlar yapılması gibi geçici fakat oldukça önemli görevler verilirdi.
Müderrisin şahsına hitaben yazılan bir fermanla belirlenen bu nevi geçici görevlerin nevi ve
mahiyeti hakkında mühimme defterlerinde birçok hükümler bulunmaktadır. Bazı konuların
teftiş ve tahkikinde sancak beyi ve kadı ile birlikte komisyon teşkil ederek konuyu
araştırmaları da istenebilirdi.
Müderrisler, ilmî yetersizlik, derslere devamsızlık, şeyhülislâm, kadıasker, kadı
mütevelli ve diğer yönetici zümre ile geçimsizlik, talebe ile uyumsuzluk vs. sebepler ile
normal süresini tamamlamadan vazifeden alınabilir ve tahkikat geçirebilirdi. Bütün bu
işlemleri XVII. yüzyıla kadar tamamıyla kazasker idare etmekte iken daha sonra yüksek
ilmiye ricâli'nin (mevâlî) işlemlerini şeyhülislâm idare eder olmuştu.
Medresede müderrisin yardımcısı olarak muîdi genellikle günlük beş akçe gibi düşük
ücrete çalıştığı, görevinin müderrisin verdiği dersleri tekrardan ibaret olduğu bilinmektedir.
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8.2. Kaza Sistemi
Osmanlı Devleti'nde daha Beylikler döneminden itibaren fethedilen yerlere birer kadı
tayin edilerek adaletin tecellisi sağlanmıştır. Osmanlı fetih geleneğinde bu usul yerleşerek bir
yerin fethinin ve Osmanlı idaresine kesin olarak girmesinin kadı ve subaşı gibi görevlilerin
tayini ile tamamlandığı görülmektedir.
Osmanlı Devleti diğer müesseselerinde olduğu gibi kaza teşkilâtında da kendisinden
önceki İslâm ve Türk devletlerinden geniş ölçüde yararlanmış olmakla birlikte, zamanla bu
konuda kendine has bir sistem meydana getirmiş, zaman zaman çıkartılan ferman ve
kanunnâmelerle düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır. Osmanlı kaza teşkilâtı Rumeli,
Anadolu ve Mısır olmak üzere üç bölgeye ayrılmakta idi. Rumeli'deki teşkilât ve kadılar
Rumeli kazaskerlerinin, Anadolu ve Mısır'daki teşkilât ve kadılar Anadolu kazaskerinin
idaresi altında idi. Bu taksimat kazaskerliğin taşra teşkilâtım oluşturmakta idi.
Yüzölçümü küçük, kaza sayısı itibariyle az olmasına rağmen Rumeli Anadolu'dan,
Rumeli kazaskeri de Anadolu kazaskerinden daima üstünaddedilmiştir. Kaza sayısında ve
sınırlarında zaman zaman değişmeler olmakla bildikte Rumeli kadılıkları dokuz derece;
Anadolu kadılıkları on derece ve Mısır kadılıkları altı derece halinde düzenlenerek bu sistem
uzun süre muhafaza edilmiştir.
Kadılıklar seviye itibariyle küçük kadılıklar (kaza ve sancak kadılıkları) ve büyük
kadılıklar (mevleviyetler) olmak üzere iki gruptu. Kaza kadıları bulundukları bölgenin adlî,
idari ve beledî işlerinin âmiri ve yürütücüsü idi. Rumeli ve Anadolu için devamlı değişiklikler
yüzünden kesin bir rakam vermek mümkün olmamakla birlikte 1000'in üzerinde kadılık
olduğu bilinmektedir.
Başlangıçtan XVI. asır sonlarına kadar bütün ilmiye tevcihleri kazaskerlerin idaresinde
bu dönemden sonra yüksek ilmiye tevcihleri şeyhülislâmlara, çoğunluğu teşkil eden aşağı
derecedeki görevler ise kazaskerlere bırakılmıştır.
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Resim 17: İstanbul Kadısı, Ignatius Mouradgea D’ohsson, Tableau, Général de l’Empire
Ottoman, Paris 1787.

8.2.1. Kadıların Tayin ve Azilleri
Medreseden mezun olup mülâzımlık hakkını kazanmış olan adaylardan Rumeli'de
görev almak isteyenler Rumeli kazaskerinin, Anadolu'da görev almak isteyenler Anadolu
kazaskerinin "matlab defteri"ne ismini yazdırır ve sıra beklerlerdi. Müderris ve kadıların tayin
terfi, nakil, azil gibi her türlü işlemleri "rûznâme" adıverilen defterlere işlenir, her türlü
ihtilâfta rûznâme esas alınırdı.
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Kadı ve müderrislerin tayinleri Dîvân-ı Hümâyun'da kararlaştırılıp, divan toplantısı
sonunda padişaha arz edilip kesinlik kazandıktan sonra kazasker tarafından adaya göreve
başlama tarihini süresini ve ücretini belirten kısa tayin buyruldusu yazılırdı. Sadrazam da ruûs
ve beratının yazılması için muameleyi kaleme havale ederdi. Beratta ana hatlarıyla tayin
esasları belirtilirdi. Kadıların yetki ve sorumlulukları kanunnâmelerde açık bir şekilde ortaya
konulmuştur. Kadıların görevde oldukları süreye "müdde-i ittisal veya zamân-ı ittisal"
görevden ayrı oldukları süreye ise "müddet-i infisâl veya zamân-ı infisâl" denilmektedir.
Kadılar belirli süreler için tayin edilirdi. Bu süre büyük kadılıklarda bir yıl iken kaza
kadılıklarında iki sene veya yirmi ay olarak belirlenmişti.
Kaza kadılıkları ile sancak ve eyalet kadılarının hem statü, hem de yetki ve sorumluluk
bakımından ayrı değerlendirilmesi gerekir. Kaza kadılarının her türlü özlük işlemleri
kazaskerler tarafından yürütülmekte ve sorumlu oldukları idarî birim olan kazanın idarî,
hukukî ve beledî her türlü işinden ve ihtiyacından sorumlu bulunmaktadır. Sancak ve eyalet
kadıları ise statü bakımından mevleviyet seviyesinde olup, bulundukları idari birimde en
büyük âmir durumunda olan sancak beyi ve beylerbeyi ile iş bölümü hâlinde çalışmaktadırlar.
Osmanlı Devleti'nde nüfus yoğunluğunun büyük kısmının şehirlerin dışında yaşadığı
dikkate alındığında, kaza kadılıklarının önemi ve idaredeki yeri kolayca tahmin edilebilir.
Kadılar, kazalarının oldukça yoğun, yorucu ve sorumluluk isteyen doğrudan kendisine bağlı
veya dolaylı olarak kendisine karşı sorumlu olan çok sayıda personel ile birlikte
yürütmekteydi. Doğrudan bağlı olan personel arasında nâib, kassam, muhtesib, mimar, kâtip,
muhzır (adlî polis), tercüman (farklı etnik unsurların olduğu bölgelerde), imam, papaz, haham
(mahalle seviyesinde adlî ve hukukî faaliyetlerinde) ve ayak hizmetleri gören personel
sayılabilir. Bu görevlilerden her birinin sayısı kazanın büyüklüğüne ve iş hacmine göre birden
fazla olabilirdi. Faaliyetlerini belirli aralıklarla kadıya takdim etmek zorunda olan ve
icraatında kadıya karşı sorumlu bulunan personel arasında ise, mütevelli, esnaf kethüdası,
subaşı, sipahi vs. gibi belirli zümre ve birimlerin idaresini yürüten görevliler bulunmaktadır

8.3. Bürokraside Ulemâ
Osmanlı devlet teşkilâtında yapısı ve dayandığı temellerin gereği olarak ilmiye sınıfına
mensup yetki sahibi birçok ulemâ bulunmaktadır. Bunlar içinde ilk sırayı kadıaskerler
almaktadır. Kadıaskerlerin görevleri ikinci dersimiz olan Merkez Teşkilatı’nda sıralandığı için
tekrardan kaçınmak için burada yer vermeyeceğiz.

8.3.1. Şeyhülislâm
Osmanlı devlet teşkilâtında iki önemli ilmiye makamından biri de şeyhülislâmlıktır.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 125 sene sonra II. Murad'ın saltanatında 828'de (1425)
Molla Şemseddin Fenârî'nin tayini ile bir fetva makamı olarak ortaya çıkmış, son Osmanlı
hükümetinin 1341'de (1922) istifası ile kabinedeki Mehmed Nuri Efendi (ö. 1927) son
Osmanlı şeyhülislâmı olmuştur. Böylece şeyhülislâmlık 1425'ten 1922'ye kadar 497 sene yani
yaklaşık beş asır güçlenerek devam etmiş bu süre zarfında 129 şeyhülislâmdan, bazıları birkaç
defa olmak üzere 185 meşihat değişikliği olmuştur.
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Mütevazı olarak ortaya çıkan şeyhülislâmlık kurumu, XVI. yüzyılda Zenbilli Ali
Efendi (ö. 1526), İbn Kemal (1534) ve Ebussuûd Efendi'nin (ö. 1574) bu makamda bulunması
ile önem ve itibarı artmış, şeyhülislâmları sadece müftülerin tayininden sorumlu olmaktan
çıkarıp bütün mevleviyetleri (yüksek müderris ve kadılıklar) idareye yetkili bir konuma
getirmiştir. Fetva müessesesi sayesinde ayrıca siyasî bakımdan da ön plana çıkan
şeyhülislâmlar Dîvân-ı Hümâyun üyesi olmamalarına rağmen ihtiyaç duyulduğunda divana
davet edilebilir veya bir konunun arzı için kendisi divana gelebilirdi. Devlet teşkilâtında
sadrazamdan sonra hatta bazı padişahların tutumları sebebiyle sadrazamın bile üstünde yer
almıştır. Tanzimat döneminde Avrupa usulü kabine benimsendiği dönemde şeyhülislâmlar
kabine üyesi olarak Heyet-i Vükelâ arasında bulunmuştur.
Osmanlı Devleti'nde en yetkili kurul olan Dîvân-ı Hümâyun'un üyesi olmaması
tarihçiler tarafından farklı şekilde yorumlanmış, Osmanlı hukukunun örfîliğini savunanlarca
delil olarak gösterilmiştir. Tarihî seyir içerisinde konu ele alınırsa, şeyhülislâmlığın payitaht
müftülüğü olarak geç sayılabilecek bir tarihte ortaya çıktığı ve Dîvân-ı Hümâyun da şer'î
hukuku temsil eden önce bir sonra iki kazaskerin başından beri divanın aslî rükünlerinden biri
olduğu belirtilebilir. Dolayısıyla her sahanın bir makam tarafından temsil edildiği ve üye
sayısının çok sınırlı tutulduğu divanda şer'î hukuku temsil için ikinci bir yetkili olarak
katılmasına lüzum kalmadığı tarzında yorumlamak mümkündür.
Şeyhülislâm bütün müftü teşkilâtının idaresi, mevâlî denilen büyük müderis ve
kadıların idaresinden sorumlu olmakla birlikte ona asıl nüfuz ve itibarını sağlayan husus
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Resim 18: Şeyhülislam, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü, İstanbul 1986.
reîsü'l-ulemâ olması ve fetva yetkisidir. Şeyhülislâmların verdiği fetvaların çoğunluğu
ibadet, muamelât ve günlük hayata dair olmakla birlikte siyasî ve idarî muhtevalı olanları
önemli ve zaman zaman tartışmalı olmuştur. Bâb-ı Meşîhat veya Fetvahane adıyla bilinen
şeyhülislâmlığın merkez teşkilâtında, çok sayıda görevli ilmiye mensubu idarî, ilmî ve dinî
konulara bakarlar ve bunları şeyhülislâmın tetkikine hazır hâle getirirlerdi, bunlar içerisinde
en mühim görevli fetva eminidir. Eyalet, sancak ve kazalardaki müftülükler ise meşihat
makamının taşra teşkilâtını oluşturmaktadır. Şeyhülislâmın payitahtta padişah, yöneticiler ve
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halkla sıkı irtibatına paralel olarak taşra müftülerinin de bulundukları bölge yöneticileri ve
halkı ile irtibatları vardı.

8.3.2. Nakîbüleşraf
Hz. Peygamber'in nesli kızı, Hz. Fâtıma'nın iki oğlu Hz Hasan ve Hüseyin'den bugüne
kadar devam etmiş, hemen İslâm dünyasının her tarafına dağılmıştır. Hz. Hasan soyundan
gelenlere şerif, Hüseyin'den gelenlere ise seyyid denilmiştir. Hz. Peygamber'e hürmeten bütün
İslâm dünyasında bunlara büyük saygı duyulmuş, değer verilmiş, pek çok alanda imtiyazlar
tanınmıştır. Seyyid ve şeriflerin işlerini takip etmek, meselelerine bakmak için kurulan
teşkilâta nakîbüleşrâflık denilmiştir. İslâm dünyasında bu teşkilât çok erken dönemlerden
itibaren mevcut olmuştur. Fâtımîler ve Büveyhîler gibi Şiî hanedanların aşırı tutumları
karşısında Sünnî hanedanlar da seyyid ve şeriflere büyük değer verdiklerini kurdukları teşkilât
ve bu soydan gelenlere tanıdıkları imtiyazlarla göstermişlerdir.
Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid zamanında 1400'de ilk defa Seyyid Ali Natta,
seyyid ve şeriflerin işlerini tedvir etmekle görevlendirilmiş, ancak Ankara Savaşı'ndan sonra
bu görev kesintiye uğramıştır. Daha sonra, II. Bayezid zamanında, Seyyid Mahmud 1494'te
nakîbüleşraf unvanı ile seyyid ve şeriflerin başkanı tayin edilmiş, böylece Osmanlı
saltanatının sonuna kadar devam eden teşkilât kurulmuştur.
Nakîbüleşraflık İlmiye sınıfından olan seyyidlere verilirdi. Kazasker ve
şeyhülislamlardan da nakîbüleşraf tayin edilenler olurdu. Teşrifatta yüksek bir mevkiye
sahipti. Seyyidlerin kendilerine has kıyafetleri vardı. Yeşil sarık bunların en önemlisi idi.
İmtiyazlı bir zümre olarak, diğer askerîler gibi vergilerden muaftı ve kendilerine ağır cezalar
verilmezdi.
Nakîbüleşrafların işleri çok yoğun olmamakla birlikte kendilerine has teşkilâtı vardı ve
taşrada nakîbüleşraf kaymakamları bu görevleri ifa ederlerdi. En önemli ve zor görevleri sahte
seyyid ve şerifleri tesbit ederek hüccetlerini iptal etmekti. Seyyid ve şeriflere verilen belgeye
"siyâdet hücceti" denilirdi. Ayrıca Siyâdet Defterleri’ne isimleri işlenirdi.
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Resim 19: Seyyid ve şeriflerin işlerini takip edip, meselelerine bakan Nakîbüleşrâf, Osmanlı
Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü, İstanbul 1986.

8.3.3. Padişah Hocaları
İslâm dünyasında saltanatın vârisi olan şehzadelerin eğitimi üzerinde titizlikle
durulmuş ve onlara en iyi hocalardan dersler aldırtılmıştır. Osmanlı Devleti'nde de bu
geleneğe titizlikle riayet edilmiştir. Şehzadeye taht nasip olduğu zaman ders âlimi hoca olarak
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seçer, bu âlimin devlet protokolünde önemli biı- mevkii olurdu. Şehzadenin tahta cülusunda
ders aldığı hocası ölmüş olursa devrinintanınmış âlimlerinden birisini kendisine hoca olarak
seçerdi. Fâtih Sultan Mehmed, III. Murad gibi bazı hükümdarların şehzadeliklerinde hocaları
ile münasebetleri Osmanlı eğitim tarihi açısından önemli unsurlar ihtiva etmektedir. Osmanlı
sultanları arasında hocalarına karşı besledikleri aşırı hürmetin sonucu olarak protokolde ve
icraatta hocalarını sadrazamın dahi önüne geçirenler olmuştur.

8.3.4. Hekimbaşı
Osmanlılarda saray teşkilâtının Bîrun erkânından olan hekimbaşılar esas itibariyle
ilmiyeden olup, saray hekimlerinin ve özellikle Osmanlı ülkesindeki bütün müslim ve gayri
müslim tabiplerin, kehhâl ve cerrahların reisi olup, tayinleri, terfileri, teftişleri ve azilleri gibi
işlemlerinde yetkiliydi. Hekimbaşılar için reîsü'l-etıbbâ tabiri de kullanılmış, elkabında ise
tababetle ilgili ifadeler yer almıştır. Bunlara defterdarlık, kazaskerlik ve vezirlik gibi yüksek
payeler verilmiştir. XVII. asır başlarında hekimbaşıların maiyetinde 21 müslüman, 41'den
fazla yahudi hekimin bulunduğu, mevleviyet derecesi ile 500 akçe yevmiyesi olduğu
görülmektedir. XVIII. asırdan itibaren hekimbaşıların dereceleri giderek düşmüş, 1836’dan
itibaren ilmiye yerine mülkiyeden tayin yapılmaya başlamış ve ismi de ser-tabîb-i şehriyârî
olmuştur.

8.3.5. Müneccimbaşı
İlmiye sınıfından yetişen ve sarayın Bîrun erkânı arasında yer alan müneccimbaşılar
Osmanlı tarihinde padişah cülusu, harp ilânı, ordunun sefere hareketi, sadrazamlara mühr-i
hümâyun verilmesi, denize gemi indirilmesi, doğum ve sultan düğünleri gibi hadiselerde
zayiçe ile eşref saati tesbit ederlerdi. Ayrıca Osmanlı ülkesinde kamerî sisteme göre takvim
düzenlenmesi, imsakiye hazırlanması da bunların görevi idi. Müneccimbaşılar rasatlar ile de
ilgilenirlerdi. Osmanlı sultanları genellikle müneccimlerin işaretlerine değer vermişler, meselâ
İstanbul'un fethine hareket için müneccimlerin belirlediği eşref saate Fâtih Sultan Mehmed
riayet etmiştir. Ancak III. Mustafa gibi bazı Osmanlı padişahlarının her türlü faaliyetlerini
müneccimlerin işaretine göre ayarladıkları bilinmektedir. Diğer taraftan I.Abdülhamid'in
müneccimlere pek önem vermediği bilinmektedir

8.4. İlmiye Mesleğinde Bozulma ve Alınan Tedbirler
Kuruluşundan Kanunî devrine kadar Osmanlı ilmiye mesleği devamlı gelişme
kaydetmiş, gerek medreselerde zamanla belirlenen dereceler, gerekse kadılık teşkilâtında
Rumeli, Anadolu ve Mısır'da gelişen dereceler, birinden diğerine geçiş vs. konularında
doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'ne has bir sistem teşekkül etmiştir. Ancak bütün
gelişmelerin birtakım zaaf unsurlarını da beraberinde getirmesi kaçınılmaz olduğu
şüphesizdir.
Tarihçiler Osmanlı müesseselerinde ve esas nizamında XVI. asrın ikinci yarısından
itibaren bir bozulmanın başladığında hem fikirdirler. Bu olumsuz gelişme derhâl fark edilmiş
bir taraftan devlet ilgililere gönderdiği fermanlarda gayet ölçülü bir dille bu bozulma ve
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kanunlara riayetsizliğe dikkati çekmiş, kanûn-ı kadîmden uzaklaşılmamasını emretmiştir.
Diğer taraftan, çok daha ağır ve açık bir dille o devrin müellifleri, aydınları, tarihçileri bu
alandaki menfi gelişmelere temas ederek gelecek için kaygı ve endişelerini ifade etmişlerdir.
Aslında bu iki koldan yapılan ikazı birleştirerek muasır gözlem olarak mütalaa etmek
mümkündür. Çünkü fermanlarda bildirilen hususlar çeşitli kaynaklardan gelen müşahade ve
şikâyetlere dayanılarak tesbit edilmiş hususların hüküm hâline getirilmesidir. Müelliflerin
tesbitlerini belirttikten sonra bunları ortak oldukları ve ayrıldıkları noktaları belirlemek
mümkündür.
Osmanlılar'da teşkilâta dair ilk eserlerden biri olan Âsafnâme'de Lutfî Paşa ulemâya
çok az yer vermekte ve pek sitayişkâr olmayan cümleler kullanmaktadır. Mesleğin içerisinden
gelen, eserleriyle bu zümreye en büyük hizmeti yapan Taşköprîzâde Ahmed Efendi, daha
1540'larda medresede ulemâ arasında ilahiyat ve matematik ilimlerine karşı eski rağbetin
kaybolduğunu ve genel olarak ilim seviyesinin düştüğünü ifade etmektedir. Nazarî ilimlere
dair eserlerin artık okunmadığını, ulemânın basit el kitaplarını okuduktan sonra kendisini
yetişmiş kabul ettiğini yakınarak belirtmektedir.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında ulemâya en ağır tenkitleri Gelibolulu Mustafa Âlî
yapmıştır. Âlî, Künhü'l-ahbâradlı tarihinde, Nüshatü's-selâtînve Mevâidü'n-nefâis fıKavâidi'lmecâlisadlı teşkilâta ait eserlerinde ulemâyı ve ilmiye mesleğini genel olarak incelemiş ve
tenkitlerini ortaya koymuştur.
Âlî, devlet ve milletin asıl unsurlarından biri saydığı ulemânın merasim ulemâsı hâline
geldiklerini, bu yüzden birçok faydalı toplantıyı terkettiklerini, eser telif etmekte çok başarısız
olduklarını, belirtir. Ebussuûd Efendi istisna edilirse kendi zamanındaki hiçbir âlimin ciddi
bir eser vermediğini, ilmiye mesleğinde adam kayırma, himaye anlayışının hâkim olduğunu,
kazaskerlerin mülâzemet usulünün tatbikinde yolsuzluklar yaptıklarını, müderrislik ve
kadılıkların rüşvetle verildiğini ileri sürer. Bilhassa ilmiye ailelerine tanınan imtiyazın
zararlarını anlatır. Medreselerde ders yapılmadığını birçok müderrisin vakıftan ücretini alıp
ders vermediğini, esasen vermek istediği zaman da karşısında talebe bulamadığını ifade
etmektedir.
Yine bu dönemde Mustafa Selânikî (ö. tak. 1600), ulemânın cemiyetteki önemli yerini
belirttikten sonra, dini ve hukuku temsil eden bu zümrenin haktan ve dürüstlükten
ayrılmaması gerektiğini, bunların aslî görevinin toplumda iyiliği teşvik kötülüklere engel
olmak "emr bi'l-ma'rûf, nehy ani'l-münker" olduğu hâlde ihmal ve çekingenlik sebebiyle
bu görevlerini yapmaz olduklarını belirtir. Teşrifatta önde bulunmak (tekaddüm ve tasaddur)
kavgası yüzünden birçok önemli ve hayırlı toplantıyı terkettiklerini yana yakıla anlatmaktadır.
Sık sık azledilmenin doğurduğu kararsızlık ve tedirginliği dile getirmektedir.
XVI. asır sonlarında ilmiyeden Hasan Kâfî ise kendi çağında ulemânın başarısızlığını
ve toplumdaki görevini yapamadığını, bunun sebebinin ise yönetici zümrenin ulemâya değer
vermemesine ve sözünü dinlememesine bağlayarak farklı bir yaklaşım ortaya koymaktadır.
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XVII. yüzyılın tanınmış müellifi Koçi Bey, IV. Murad ve Sultan İbrahim'e sunduğu
lâyiha niteliğindeki iki risalesinde tabii olarak ulemâya da yer ayırmıştır. Din ve devletin ilim
ile, ilmin de ulemâ ile ayakta duracağını, Osmanlı padişahlarının ulemâya daha önce hiçbir
hükümdarın göstermediği itibarı gösterdikleri, bunun ulemâ tarafından iyi
değerlendirilemedeğini belirtmiştir. Sık sık azillerin, rüşvet ve iltimasın bu mesleğe büyük
zarar verdiğini, mesleğin temelini oluşturan mülâzemetin yanlış uygulanmasının doğurduğu
zarara temas etmiştir.
XVII. yüzyıl içerisinde değişik tarihlere ait bazı anonim teşkilât tarihi eserlerinde
ilmiyeye bazan kısa bazan uzun pasajlar ayrılmış, genel değerlendirmeler yapılmıştır.
Bunlardan Kitâb-ı Müstetâb'da bilhassa pîşkeş ve hediye ismiyle ulemâ arasında rüşvetin
alınıp verilmesini, belki bunun bir neticesi olarak büyük ulemâda lüks ve israf alışkanlığının
yayıldığını bunun ise rüşveti daha da körüklediğini ifade etmiştir. Kitâbu Mesâlihi'l-Müslimîn
ve Menâfii'l-Mü'minîn'de ise birinci bölüm ulemâya ayrılmış ve bilhassa ulemâ zümresinde
fakirliğin yaygınlaştığını bu yüzden birçok âlimin kitaplarının satmak zorunda kalıp, cehalete
ve sefalete düştükleri anlatılmakta, ulemâdan idarî ve bilhassa askerî alanlarda istifade
edilmesi teklif edilmektedir. Ulemânın bu alanlarda istihdamının birincisi askerî ve idarî
kadrolara bilgili dindar kimseler tayin edilmesi, ikincisi ise ulemâya bir gelir kaynağı temin
edilmesi gibi iki faydası olacağını belirtmektedir. Hirzü'l-mülûk'te ise cahil kadıların
yolsuzluk ve halka eziyetinden, müftülerin verdiği fetvaları hiçe saymasından; kazaskerlerin
ehil kimselerden seçilmesinin önemini belirttikten sonra konuyu medrese eğitimine getirerek
tahsil sürelerine riayet, dânişmendlik, mülâzemet, müderrislik gibi medrese eğitiminin temel
konuları üzerinde durmaktadır.
XVII. yüzyılın tanınmış bilgini Kâtib Çelebi de çeşitli vesileler ile Osmanlı
medreselerinin ve genel olarak ilim hayatının içine düştüğü buhrandan, bunun sebep ve
çarelerinden bahsetmiştir. Mîzanü'l-hak fî ihtiyari'l-ehakkadlı eserinde fikrî ve içtimaî
konulara bir tenkit zihniyeti ile yaklaşmakta, Osmanlı medreselerinin problemlerini tahlil
etmektedir.
İlmiye teşkilatındaki ıslah çalışmaları biraz farklı bir yaklaşım ile daha sonraki
asırlarda da devam etmiştir. XVIII. yüzyıl başlarında III. Ahmed ve I. Mahmud'un
saltanatında ilgililere ilmiyenin ıslahı ile ilgili muhtelif fermanlar çıkmıştır. Bunlar klasik
türde XVI-XVII. yüzyıllarda temas edilen konuları ele almakta idi. Asrın sonlarına doğru III.
Selim hemen her konuda ıslahata girişirken ilmiyeye önem ve öncelik verdi. Kazasker
Hamîdîzâde'ye ve daha sonra Şeyhülislâm Dürrîzâde Mehmed Arif Efendi'ye hitaben
çıkardığı fermanlarda kadılık kurumundaki aksaklıklara ve alınması gerekli tedbirlere temas
edilmiştir. Bütün bu gayretlerin bakış açılarının genellikle klasik anlayışın bir devamı olduğu
görülmektedir.
II. Mahmud'dan itibaren ilmiye sınıfına ve onların rollerine farklı bir tarzla yaklaşıldığı
gözlenmektedir. Daha açık bir ifade ile bu dönem ilmiyenin bir kenara bırakılmaya, sahip
olduğu geniş imkânların ve hâkim oldukları nüfuz sahalarının teker teker ellerinden alınmaya
başlandığı bir dönem olmuştur. Bu alanda indirilen en büyük darbe, 1826'da Evkaf-ı
Hümâyun Nezâreti'nin kurulup o zamana kadar ilmiyenin büyük ölçüde yararlandığı vakıf
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gelirlerinin tamamıyla nezâret, dolayısıyla devlet bütçesine alınması oldu. Bundan vakıf
gelirleriyle idare edilen medrese ve dinî hizmetler büyük zarar gördü.
Bu dönem, medreseler açısından kaynaklarının elinden alındığı, yenilenme ve
gelişmesi için hiçbir ciddi teşebbüsün yapılmadığı, bilakis kendi hâline terkedilerek alternatif
eğitim kurumlarının yani Batı usulü eğitimin öngörüldüğü bir devir olmuştur. Bu tavır ve
yaklaşım II. Mahmud'dan sonra Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid devirlerinde de
ufak bazı değişikliklerle aynen devam etti. Özellikle II. Abdülhamid eğitimin Osmanlı
ülkesinde yerleşmesi için çok büyük hamleler yaptığı hâlde medrese ve ilmiye alanında ciddi
bir teşebbüse girişmemiştir.
Ancak gerek II. Mahmud gerekse II. Abdülhamid giriştikleri işlerde, uygulamalarının
topluma mal edilmesinde, bu konularda kamuoyu oluşturulmasında ilmiye ricalinden ve
özellikle temayüz etmiş ulemâdan oldukça yararlanmışlardır.
XX. yüzyıl başlarında medresenin ıslahı için Şeyhülislâm Hayri Efendi'nin
teşebbüsleriyle büyük gayretler sarfedildi ise de, I. Cihan Harbi ve arkasından Osmanlı
Devletinin tasfiyesi felâketleri sebebiyle netice alınamadı.
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Uygulamalar
Uygulama: Mübahat S. Kütükoğlu, Lütfi Paşa Asafnâmesi (Yeni Bir Metin Tesisi
Denemesi) , (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1991, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na
Armağan’dan indeks ilave edilmiş ayrı basım)
Kazanım:
1)
Lütfi Paşa’nın devlet düzeni ve ıslahata dair bu risalesi incelenerek, ilmiyenin
bozulma ve ıslahına dair düşüncelerinin tespit edilebilecektir.
2)
Lütfi Paşa gibi bir Sadrazamın devlet düzenine dair kaleme aldığı bir eser
tetkik edilerek ilmî yönü ortaya konulabilir.
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Uygulama Soruları
1)
Asafnâme’de yer alan ilmiye teşkilatının bozulma sebepleri ve ıslahına dair
kısımları tespit edip inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devletinde ilmiye teşkilatı mensupları, eğitim, yargı, fetva, dini hizmetler ve
merkezi bürokrasi olmak üzere oldukça geniş bir alanda hizmet etmişlerdir. İlmiye mensubu
olmak için muhakkak medreseden mezun olmak gereklidir. Osmanlı Devleti'nde klasik ve
geleneğe dayalı eğitim kurumu medreselerdir. Farklı derecelendirmelere tabi tutularak eğitim
verilen medreselerde ders veren müderrislerin özlük hakları, tayin şartları ve hangi dersleri
verecekleri medreselerin vakfiyelerince belirlenmiştir. Kadılar ise Osmanlı devlet teşkilatının
en küçük idarî birimleri olan kazaların adlî, idarî işlerinden sorumlu tutulmuş ve bütün
memleket geneline yayılmış merkeze bağlı devletin en önemli görevlilerinden biridir. Merkezî
bürokraside yer alan ve bütün ilmiye teşkilatının başı sayılan görevli işeyhülislamdır. Onun
hemen altında ise Kadıaskerler yer alır. Bürokraside yer alan diğer ulema ise, nakibüleşraf,
padişah hocaları, hekimbaşıve müneccimbaşılardır. Dersimizde her birin görevleri ve
sorumluluklarına genel olarak temas edilmiştir.
Kuruluşundan Kanunî devrine kadar Osmanlı ilmiye mesleği devamlı gelişme
kaydetmiş, gerek medreselerde zamanla belirlenen dereceler, gerekse kadılık teşkilâtında
Rumeli, Anadolu ve Mısır'da gelişen dereceler, birinden diğerine geçiş vs. konularında
doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'ne has bir sistem teşekkül etmiştir. Ancak bütün
gelişmelerin birtakım zaaf unsurlarını da beraberinde getirmesi kaçınılmaz olduğu
şüphesizdir. Tarihçiler Osmanlı müesseselerinde ve esas nizamında XVI. asrın ikinci
yarısından itibaren bir çözülmenin başladığında hem fikirdirler. Bu olumsuz gelişme derhâl
fark edilmiş bir taraftan devlet ilgililere gönderdiği fermanlarda gayet ölçülü bir dille bu
bozulma ve kanunlara riayetsizliğe dikkati çekmiş, kanûn-ı kadîmden uzaklaşılmamasını
emretmiştir. Diğer taraftan, çok daha ağır ve açık bir dille o devrin müellifleri, aydınları,
tarihçileri bu alandaki menfi gelişmelere temas ederek gelecek için kaygı ve endişelerini ifade
etmişlerdir. Aslında bu iki koldan yapılan ikazı birleştirerek muasır gözlem olarak mütalaa
etmek mümkündür. II. Mahmud ve gerekse II. Abdülhamid giriştikleri işlerde,
uygulamalarının topluma mal edilmesinde, bu konularda kamuoyu oluşturulmasında ilmiye
ricalinden ve özellikle temayüz etmiş ulemâdan oldukça yararlanmışlardır.
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Bölüm Soruları
1)
II. Bayezid zamanında, ilk defa Nakîbüleşraf ünvanı ile seyyid ve şeriflerin
başkanı tayin edilen kişi kimdir?
a)

Seyyid Ali Natta

b)

Seyyid Mahmud

c)

Seyyid Ali

d)

Seyyid Hüseyin

e)

Seyyid Derviş

2)
Osmanlı padişahlarının ulemâya daha önce hiçbir hükümdarın göstermediği
itibarı gösterdikleri, bunun ulemâ tarafından iyi değerlendirilemediğini belirtip sık sık
azillerin, rüşvet ve iltimasın bu mesleğe büyük zarar verdiğini, mesleğin temelini oluşturan
mülâzemetin yanlış uygulanmasının doğurduğu sıkıntılara temas eden XVII. yüzyıl Osmanlı
aydını kimdir?
a)

Mustafa Selânikî

b)

Taşköprîzâde Ahmed Efendi

c)

Lutfî Paşa

d)

Gelibolulu Mustafa Âlî

e)

Koçi Bey

3)
1425'ten 1922'ye kadar 497 sene yani yaklaşık beş asır boyunca kaç
şeyhülislam atanmıştır?
a)

127

b)

128

c)

129

d)

130

e)

135
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4)
Müderrislerin tayin ve diğer özlük işlemlerinin ne şekilde olacağına dair
bilgilerin yer aldığı arşiv kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Vakfiyeler

b)

Beratlar

c)

Fermanlar

d)

Ruznameler

e)

Mühimme Defterleri

5)

Osmanlı Devletinin son şeyhülislamı kimdir?

a)

Mehmet Nuri Efendi

b)

Mehmet Niyazi Efendi

c)

Zenbilli Ali Efendi

d)

Mehmet Rauf Efendi

e)

Yusuf Mehmet Bey

6)
Medresede ulemâ arasında ilahiyat ve matematik ilimlerine karşı eski rağbetin
kaybolduğunu ve genel olarak ilim seviyesinin düştüğünü ifade edip nazarî ilimlere dair
eserlerin artık okunmadığını, ulemânın basit el kitaplarını okuduktan sonra kendisini yetişmiş
kabul ettiği tespitlerini yapan XVI. asır Osmanlı aydını kimdir?
a)

Mustafa Selânikî

b)

Taşköprîzâde Ahmed Efendi

c)

Lutfî Paşa

d)

Gelibolulu Mustafa Âlî

e)

Koçi Bey
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7)

Osmanlı Devletinde kadıların görevden ayrı oldukları süreye ne ad verilirdi?

a)

Mevleviyet

b)

Mülazemet

c)

Müddet-i infisâl

d)

Müdde-i ittisal

e)

Rûznâme

8)

Seyyid ve şeriflerin isimlerinin yazılı olduğu deftere ne denirdi?

a)

Siyâdet hücceti

b)

Siyâdet defterİ

c)

Tahrir defteri

d)

Narh defteri

e)

Maliye defteri

9)

Kaza kadılarının her türlü özlük işlemleri kim tarafından yürütülmekteydi?

a)

Şeyhülislam

b)

Kazasker

c)

Defterdar

d)

Nişancı

e)

Sadrazam

10)

Reîsü'l-etıbbâ kimdir?

a)

Silahtar

b)

Mehterbaşı

c)

Kapıcıbaşı

d)

Hekimbaşı

e)

Kazasker

Cevaplar: 1)b, 2)e, 3)c, 4)a, 5)a, 6)b, 7) c, 8)b, 9)b, 10)d
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9. OSMANLI DEVLETİNİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN
YANSIMASI: SARAY TEŞRİFATI VE TÖRENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Osmanlı Teşrifat Teşkilatı

9.2.

Osmanlı Sarayında Devlet Yönetimine Dair Törenler

9.2.1. Cülûs-ı Humâyûn
9.2.2. Cenaze Merasimi
9.2.3. Kılıç Kuşanma Töreni
9.2.4. Elçi Kabulü
9.2.5. Divan-ı Hümâyûn Toplantıları
9.2.6. Sefer-i Humâyûn
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Devletinde teşrifat nasıl teşkilatlandırılmıştır?

2)

Sarayda devlet yönetimine dair hangi törenler yapılırdı?

3)

Divân-ı hümâyûn toplantılarında nasıl bir tören gerçekleştirilirdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Teşrifat Teşkilatı

Osmanlılarda Devlet
protokolünün nasıl bir
teşkilata sahip olduğunun
öğrenilmesi

Bilgi Sahibi Olma

Osmanlı Teşrifat kuralları ve
örneklerinin yer aldığı arşiv
kaynakları olan Teşrifat
Defterleri hakkında bilgi
sahibi olunması

Araştırma Anlatım

Osmanlı Sarayında kültürün
bir parçası olan devlet
törenlerinin çeşitlerinin
öğrenilmesi

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Törenlerin çeşitliliği ve
düzenleniş tarzlarındaki
ayrıntılar Osmanlı devlet
kültürünün birer yansıması
olduğunun keşfedilmesi.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Osmanlı Teşrifat Teşkilatı

Osmanlı Sarayında Devlet
Yönetimine Dair Törenler

Osmanlı Sarayında Devlet
Yönetimine Dair Törenler

Görüş Geliştirme
Tarihsel Analiz Yorum

Görüş Geliştirme
Bilgi Sahibi Olma

Kronolojik Düşünme

Kronolojik Düşünme
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Teşrifat



Merasim



Cülus



Kılıç Kuşanma



Sefer-İ Hümâyûn



Teşrifâtî Efendi



Naili Abdullah Paşa



Hariciye Teşrifatçılığı



Teşrifat-I Umûmiye Dairesi



Teşrifât-I Umûmiye Nezareti
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Giriş
Osmanlı saray teşrifât ve törenleridevletin kültürel kimliğini yansıtır ve iktidar
anlayışının en belirgin özelliği olarak ortaya çıkar. Her medenî topluluğun maziye ait kendine
has bir takım merasim, teşrifât ve teşkilât idaresi olduğu gibi, Osmanlıların da bu hususta pek
parlak ve geleneksel bir tarihi, bir mazisi vardır. Osmanlı Devleti’nde resmi iş ve
münasebetlerde teşrifât adı verilen incelik ve kurallara riayet edildiği gibi, padişah başta
olmak üzere bütün saray halkı da özel hayatında aynı şekilde teşrifâta dikkat ederlerdi. Bu
cümleden olarak dersimizin ilk kısmında Osmanlı teşrifatının teşkilatı üzerinde durulacaktır.
Teşrifat teşkilatının tarihi tekâmülü ve protokol kurallarını belirleyen teşrifat kanunnameleri
ve defterleri bu kısımda yer alacak bahislerdir. Devamında Osmanlı sarayında yapılan törenler
üç kısma ayrılarak dersin bu bölümünde, devlet yönetimine dair törenler yapılış sebepleri ve
mahiyetleriyleayrı ayrı incelenecektir.
Osmanlı saray teşrifât ve törenleri, genel olarak tarih ilminin olduğu kadar sanat ve
kültür tarihinin de önemli parçalarından biridir ve biçimleri ve nitelikleri açısından kendi
çağlarına ışık tutan önemli olaylardır. Bu tür resmî devlet törenleri devletlerin kültürel
kimliklerini yansıtan iktidar anlayışlarının en belirgin özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Türk
devletleri zincirinin en güçlüsü olan Osmanlı Devletinin saray teşkilâtı ve teşrifâtı, diğer Türk
devletleri geleneğinin devamıdır. Harezmşahlar, Gazneli ve Selçuklu Devletlerinin saray
geleneği ve müesseseleri Osmanlı Devleti’ne ulaşmış ve bu gelenekler devlet bünyesinde
yaşatılmıştır. Hatta Türklerin İslâm uygarlığı çerçevesine girmeden önceki kurum ve
geleneklerin bir kısmının da Osmanlı devrinde bir takım yansımalarını tespit etmek
mümkündür.
Her medenî topluluğun maziye ait kendine has bir takım merasim, teşrifât ve teşkilât
idaresi olduğu gibi, Osmanlıların da bu hususta pek parlak ve geleneksel bir tarihi, bir mazisi
vardır. Hatta denilebilir ki medeniyet tarihi, Osmanlılar kadar teşrifât ve teşkilâta ehemmiyet
vermiş, bunu yüzyıllarca muhafaza ve devam ettirebilmiş hiçbir millete şahit olmamıştır. Bu
yüzdendir ki Osmanlı Devleti, teşrifât uygulamalarında devrinin en üstün seviyesine
ulaşmıştır.
Osmanlı Devleti’nde resmi iş ve münasebetlerde teşrifât adı verilen incelik ve
kurallara riayet edildiği gibi, padişah başta olmak üzere bütün saray halkı da özel hayatında
aynı şekilde teşrifâta dikkat ederlerdi.
Türk devletleri yapısında hâkimiyetin sembolü olarak gördüğümüz saray, aynı
zamanda hükümdarın yaşantısını sürdürdüğü ve saray geleneklerinin varlığının devam ettiği
mahaldir. Şu hâlde saray, hükümdarın resmî ve hususi hayatının cereyan ettiği ve bu hayatın
icap ettirdiği teşrifâtı yerine getirmekle muvazzaf kimselerin bulunduğu binadır.
İnsan hayatında zaruri olan muaşeret, bir takım adap, kaide ve nihayet kanunları icap
ettirirken, bu hususta Osmanlı Devleti gibi bir devletin sarayındaki durumun ne olacağı
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira daha ilk Osmanlı padişahı zamanından itibaren çeşitli
teşrifât usûllerinin konulduğunu görmekteyiz.
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Osmanlılarda merasimlerde teşrifât işlerini yapan memura “Teşrifâtî Efendi” veya
“Teşrifâtî-i Divân-ı Humâyûn” denirdi. Kendisi saray ve devlete ait seremoniyi iyi bilir,
sarayda ve diğer yerlerde yapılacak merasimlerde elindeki defterlere göre protokolü idare
ederdi.
Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu çağlarda Osmanlı devlet teşkilâtındaki usuller ve
kaideler daha da gelişmiş, neredeyse protokolsüz hiçbirşey yapılmaz hâle gelmişti. Ortaçağ’ı
tarihe gömen Türkler, harplerde olduğu gibi, sulh devresinde de teşrifâtları ile göz
kamaştırmışlardır. Başarı nasıl kuvvetli bir teşkilât ile mümkünse, teşrifât da kuvvetli ve
kudretli bir teşkilâtın ifadesidir. Bu yüzdendir ki Osmanlılar teşrifât ve teşkilâtta devirlerinin
en üstün seviyesine ulaşmışlardır.
Teşrifât usûl ve kaidelerinin vaz, usûl ve kanunları ilk defa Fatih Sultan Mehmed
tarafından konmuştur. Fatih’in koymuş olduğu bu saltanat usûlleri sonraki tarihlerde daha da
ziyadeleşmiş ve teşrifât kaideleri daha da artmıştır. Teşrifâtın tarihi Osmanlı Devleti’nin tarihi
kadar eski olmakla birlikte bir birim olarak Kanunî Sultan Süleyman zamanında
müesseseleştiği bilinmektedir. İçte ve dışta devletin büyüklüğünü göstermek ve onu en iyi
şekilde temsil etmek için kurulmuş olan teşrifâtçılık, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar da
görevini sürdürmüştür.
Şimdi önce Teşrifatın Teşkilatı incelenecek daha sonra ise Osmanlı Sarayında yapılan
törenler ele alınacaktır.
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9.1. Osmanlı Teşrifat Teşkilatı
Teşrifat Osmanlı Devleti'nde protokol anlamında kullanılan bir terimdir. Osmanlı
Devletinin ilk dönemlerinde protokol ve harcamaları maliye kalemi kapsamında yer alıyordu.
Teşrifatın maliye kalemi olduğu dönemde protokol kuralları örfî kanunlar içinde yer alıyordu
ve nişancının sorumluluğundaydı. Bu husustaki bir ihtilâfın çözümünde ve nihaî kanunun
tesbitinde merci nişancılık makamıydı. Nitekim Tevkii Kanunnâmesi'nde nişancının bu
husustaki görevi "Ve kavânin-i Osmâniyye ve merâsim-i sultâniyye nişancılardan sual
olunagelmiştir; sâbıkta bunlara müftî-i kanûn' ıtlâk olunmuştur" ifadesiyle yer almıştır.
Dolayısıyla bu dönemde protokol kuralları kanun diye nitelenmiştir.
Merasime dair kurallar ilk defa Fâtih Sultan Mehmed devrinde teşkilâtla beraber bir
kanunnâmede toplanmıştır. Padişahın emriyle, dönemin nişancısı Leyszâde Mehmed Efendi
tarafından o zamana kadar oluşan kurallar yeni ihtiyaçlarla tamamlanmak suretiyle derlenmiş
ve padişahın ağzından yazılmıştır. Üç bölüm hâlinde düzenlenen kanunnâmede protokole dair
mâlûmat ilk iki bölümde yer almıştır. İlk bölümde merkez vetaşra üst düzey görevlilerinin
bürokrasi içerisindeki konumları ve protokoldeki yerleri, ikinci bölümde arz, divan, bayram
ve sefere çıkışa dair temel kurallar belirlenmiştir. Bilhassa XVI. yüzyıla kadar ilmiye
mensupları arasından seçilen nişancı hukukî donanımı sayesinde örfî kanunlarla ilgili yorum
yapabilme yeterliliğine sahipti. Ayrıca protokol kurallarının dayanağı olan teşkilât kanunlarını
da iyi bildiğinden ihtilâf hâlinde sağlıklı çözümler üretebiliyordu. Dolayısıyla bu dönemde
merasim tafsilâtlı şekilde yazılmayıp sadece temel kuralların belirlenmesiyle yetinilmiştir.
Fakat daha sonra ayrıntılı kayıtlara ihtiyaç duyulmuştur.
XVII. yüzyılın ortalarından itibaren merasimlere dair kanunlardan bir kısmının kanun
bilenlerin kalmaması yüzünden uygulamadan düşüp unutulmasından sıkça şikâyet edilmiştir.
Bu sebeple IV. Mehmed zamanında Vezîriâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın emriyle
Tevkiî (Nişancı) Abdurrahman Abdi Paşa, muhtemelen 1676-1678 yılları arasında teşkilât
kanunlarından tamamen arınmış olmasa da ilk müstakil Osmanlı protokol mecmuası
sayılabilecek bir kanunnâme hazırlamıştır. Divanlar, arz, bayram, mevlid, sefere çıkış, elçi
kabulü, ulûfe dağıtımı ile devlet ricâli ve üst düzey görevlilerle ilgili kanunların yer aldığı
Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi protokole dair bir nişancının yaptığı son kanunnâme
olmuştur. Dönemin nişancıları tarafından derlenmiş Fâtih Sultan Mehmed'in teşkilât
kanunnâmesiyle Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi yürürlük kaynağı olarak
kullanılmıştır. Fâtih'in Teşkilât Kanunnâmesi’nin XVII. yüzyıl başlarında Dîvân-ı
Hümâyun'da bir nüshasının bulundurulmasına devam edildiği bilinmektedir. Benzer şekilde
Tevkiî Kanunnâmesi, Teşrifat Defteri adı altında ilk merasim vekayi' defterlerinin ortaya
çıkışından sonra bir süre daha uygulamalara esas olmuştur.
Tevkiî Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi'nin yazılışının ardından nişancının protokol
hususundaki sorumluluğu malî görevlerinin önemli kısmı üzerinden alınmış olan teşrifata
devredilmiştir. Görev değişimiyle birlikte teşrifatçının tuttuğu defter-i teşrifatların içeriği
değişmiş ve protokole dair derlemelere dönüşerek kanunnâmelerin yerini almıştır. Protokol
konusunda nişancılığın yerini alan Teşrifat Kalemi'nden beklenen görev uygulamalara esas
olmak üzere ayrıntılı kayıtların oluşturulmasıdır. Protokol hizmetlerine dair görevlerin
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teşrifatta toplanması tedrîcî olmuş ve geniş ölçüde Tanzimat'tan sonra tamamlanmıştır; bu tür
hizmetler çoğunlukla çavuşbaşı ve kapıcılar kethüdası ile kendilerine bağlı çavuş ve kapıcılara
aitti; ayrıca Dârüssaâde ağasının padişahın hususi teşrifatçılığı sayılabilecek görevleri vardı.
Kısa sürede bu görev günlük olayların yazılması şeklini almıştır. Kalemdeki görev değişimi
uzun süre teşrifatçılık yapan Ni'metî Ahmed Efendi zamanına rastlamaktadır. Değişimin
ardından Teşrifat Kalemi, III. Ahmed'in saltanatında 1713 yılı öncesinde Babıâli'ye geçerek
doğrudan sadrazama bağlanmıştır.
Ni'meti Ahmed Efendi zamanına ait merasim vekâyii üslûbunda evrak mevcutsa da
bunların düzenli olmadığı ve henüz defter hâlinde toplanmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim oğlu
Teşrifatizâde Mehmed Efendi tarafından derlenen Defter-i Teşrifat'ın muhtevası
kanunnâmelere yakındır. Kaynakları arasında Divân-ı Hümâyun'un kanunları iyi bilen
mensupları, kanunnâmeler ve tarih kitapları ile birlikte Ni'meti Ahmed Efendi'nin teşrifatçılık
dönemi evrakının da yer aldığı bu çalışmada vekâyi' üslûbuyla bazı kayıtlar yer almışsa da
bunlar azdır. Ayrıca Ni'meti Ahmed Efendi'ye ait olup İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın yaptığı
nakillerden muhtevasının Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi'ne benzerlik gösterdiği
anlaşılan derleme de kanunnâme diye isimlendirilmiştir. Bu ikisi hem isim hem
muhtevalarıyla geçiş dönemini aksettirmesi bakımından önemlidir. Bundan sonra günlük
olaylar düzenli biçimde kaydedilmiştir.
Teşrifat Kalemi'ndeki bu yenilik, vekâyi'nüvislik müessesesinin ortaya çıkışı ile aynı
zamanda ve aynı ihtiyaçla olmuştur. Tevkii Abdurrahman Abdi Paşa, nişancılıktan önce IV.
Mehmed'in sırkâtipliği görevinde iken onun emriyle 1648-1682 yılları arasını içeren bir
vekâyi'nâme (Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi'nâmesi) kaleme almıştır. Kanunnâme merasim
vekâyiinin, vekâyi'nâme de siyasi hadiselerin resmen ve düzenli biçimde yazılmaya
başlanmasında bir ön hazırlık teşkil etmiş, hem vak'a-nüvislik hem teşrifat müessesesinin bu
görevlerle ortaya çıkışı bu iki eserin ardından gerçekleşmiştir. Diğer taraftan vak'anüvislik
görevine ilk defa tayin edilen Mustafa Naîm (Naîmâ) Efendi 7 Şubat 1709 -28 Ocak 1712
tarihlerinde teşrifatçılık görevinde bulunmuştur. Muhtemelen günlük vekayi' tahrir görevinin
verildiği ilk teşrifatçı Naîmâ'dır. Onun görev dönemine ait merasim vekayii tesbit
edilememekle beraber görevden ayrılışından sonra 1713 yılından itibaren günlük vekayi'
defterleri mevcuttur.
Önceleri bizzat teşrifatçıların tuttuğu vekayi' defterleri XVIII. yüzyılın ortalarına kadar
oldukça düzenli biçimde sürmüş, fakat kayıtlar arttıkça uygulamalara esas alınmak üzere bu
defterlere müracaat zorlaşmıştır. Bunun üzerine kanunnâmelerde olduğu gibi esas kuralı
bildiren kayıtlara ihtiyaç duyulmuş ve Nâilî Abdullah Paşa'nın Defter-i Teşrifât'ı bu ihtiyacı
karşılamak için kaleme alınmıştır. I. Mahmud'un, "fî-mâ-ba'd bu Defter-i Teşrîfât düstûrü'lamel tutulup teşrîfâtî bulunanlar hıfz ve hilâfından ihtirâz oluna" şeklindeki hatt-ı
hümâyununu taşıması sebebiyle "hatlı defter" diye de tanınan bu defterden sonra vekayi'
tahriri hususunda önceleri gösterilen titizlik kaybolmuştur. III. Selim zamanında yeni bir
sistem içinde kayıtlar tekrar düzenli hale getirilmek istenmiş, günlük olarak vekayi' (mufassal)
yerine vukuât (icmâl) defterleri tutulmaya başlanmıştır. Sadece haber kabilinden bilgilere yer
verilen defterler tevcihat kayıtları bakımından da önemlidir. Merasim düzeni ve protokol
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kurallarını ihtiva etmek üzere bir gruplandırma yapılarak her grup için ayrı defter
düzenlenmiştir. Bunlar içerdikleri konuda tam bilgi vermeyi amaçlamış görünmekte, ancak
bütün vekayii aksettirmemektedir. Tanzimat'la birlikte diplomasi alanı başta olmak üzere
merasim kurallarında ve bu kuralların oluşumunda meydana gelen değişim müessesenin
yapısı ve görev alanı yanında evrakında da farklılıklara yol açmıştır. Nitekim bu dönemde
hil'atler yerine nişan ve madalyalar kurumu önemli ölçüde meşgul etmiştir. Artık kurallar da
önceden ayrıntılı biçimde belirlendiğinden vekayi' kaydı önemini kaybetmiş, fakat tamamen
terk edilmemiştir. III. Selim zamanında başlayan tasnifli defterlere benzer bazı defterlerle
merasimlerin icra safhasına ait evrakların kaydedildiği müstakil defterler tutulmuştur. Günlük
vukuat defterleri ise rütbe ve görev tevcihatı kayıt defterlerine dönüşmüştür.
XVI ve XVII. yüzyıllarda maliye, XVIII ve XIX. yüzyıllarda sadâret dairesi olan
Dîvân-ı Hümâyun teşrifatçılığı XX. yüzyılın başlarına kadar varlığını korumuştur. Ancak
Tanzimat öncesinde teşrifatla ilgili tek kuruluş iken yeni kurumların teşkiliyle görevleri
bölünmüştür. Maliye görevlisi teşrifatî (teşrîfâtî-i dîvân-ı hümâyun) hâcegân-ı dîvân-ı
hümâyun'a dâhildi. Kalemde kendisine yardımcı olmak üzere bir halife ile şâkirdler
bulunurdu. XVII. yüzyılın sonlarındaki görev değişiminin ardından Bâbıâli'ye geçereksadrazam dairesine bağlanan kalemin önemiyle birlikte personel sayısı da artmıştır. Önce
halife sayısı çoğalmış ve en kıdemlisine serhalife denilmiştir. Bunu yeni isimlerle yapılan
görevlendirmeler takip etmiş ve kalem çalışanları sırasıyla şöylece şekillenmiştir: Teşrîfâtî-i
dîvân-ı hümâyun, kesedar (1767'den itibaren), serhalife, kesedar yamağı (1798'den itibaren)
ve sayıları genellikle beş kadar olan şâkirdler (halife / mülâzım / yamak). XIX. yüzyılın
ortalarında kesedarlığın yerini muavinlik almış, kesedar yamağına bir süre muavin yamağı,
daha sonra muavin refiki denilmiştir. 1902'de serhalifelik kaldırılmıştır. Bâbıâli'-ye geçiş
öncesinde ek olarak yürütmeye başladığı devâtdârlık-ı dîvân-ı hümâyun görevini de sürdüren
teşrifatçının hâcegân içerisindeki yeri yükselmiş, bu dönemde dört gruba ayrılan hâcegânın
aşağıdan ikinci (üst kürkü giyen, fakat sadrazamın kendileri için ayağa kalkması gerekmeyen)
grubuna dâhil olmuştur.
Tanzimat'ın ardından ikinci bir teşrifat kurumu olarak Hariciye Nezâreti'ne bağlı
Hariciye Teşrifatçılığı (1846-1909) tesis edilmiştir. Başlangıçta "Teşrîfât-ı Hâriciyye
Memuru" denilen tek görevlisi bulunan kuruma sonradan bir yardımcı görevlendirilmiştir. II.
Abdülhamid zamanında muavin sayısı önce ikiye, ardından üçe yükseltilmiştir. Üçüncü
teşrifat kurumu, II. Abdülhamid döneminin cülustan elli gün sonrasına rastlayan ilk bayramı
(ramazan) sırasında ortaya çıkmıştır. Nezâret adı altında ve mevcut iki teşrifat kurumunun
üzerinde tesis edilen bu kuruluş karmaşık bir yapıya sahiptir. Ortaya çıkışı, anayasa hazırlık
çalışmalarının yoğun biçimde sürdüğü zamana rastlayan Teşrîfât-ı Umûmiyye Nezâreti (18761909) resmen sadârete bağlı, ancak fiilen Yıldız Sarayı'nda görevliydi. Diğer taraftan idarî
bakımdan ve tayin işlemlerinde nâzıra bağlanan Dîvân-ı Hümâyun Teşrifatçılığı'nın
Sadrazama, Hariciye Teşrifatçılığı'nın Hariciye Nâzırı’na bağlılığı devam etmiştir. Görevleri
bakımından nezâret Hariciye Teşrifatçılığı'na yakın olmuş ve nâzırlığa genellikle hariciye
teşrifatçıları tayin edilmiştir (toplam dört nâzırdan üçü Hariciye Teşrifatçılığından, diğeri
Dîvân-ı Hümâyun Tercümanlığı'ndan gelmiştir). Görev yakınlığı sebebiyle nezâretin
kuruluşunun ardından Hariciye Teşrifatçılığı'na gerek duyulmayıp üç buçuk yıl kadar boş
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bırakılmış, bazı elçilerin şikâyet ve talepleri üzerine yeniden tayin yapılmıştır. II.
Meşrutiyet'in ilânından sonra 1909'da Dâire-i Sadâret-i Uzmâ dâhilinde Teşrîfât-ı Umûmiyye
Dairesi'nin teşkil edilmesiyle mevcut teşrifat kurumlarına ait görevler bir araya toplanmıştır.
Dairenin, umum müdürün idaresi altında bir müdürü (teşrîfât-ı dâhiliye müdürü) ve müdür
muaviniyle sayıları genellikle beş kadar olan memuru (teşrifatçı) bulunuyordu. Umum müdür
genelde teşrîfât-ı umûmiyye nâzırının, müdür de Dîvân-ı Hümâyun teşrifatçısının görevlerini
üstlenmişti. Son dönemde ayrıca askeriye, bahriye, ilmiye ve veliaht teşrifatçılığı görevlerine
rastlanmaktadır. Bunlar genellikle müstakil olmayıp ek görev şeklinde yürütülmüştür.

9.2. Osmanlı Sarayında Devlet Yönetimine Dair Törenler
Teşrifât gerektiren olaylar pek çok ve pek görkemli olup bu törenlerden hepsine
devletin her biriminden temsilciler katılır, en büyük törenlerde ise devletin en üst üyeleri hazır
bulunurdu. Bu törenler devlet işlerine ait törenler, dini törenler ve sarayda günlük hayatı
içeren padişah ve hanedan mensupları için yapılan hususî törenler şeklinde gruplandırılabilir.

9.2.1. Cülûs-ı Humâyûn
Osmanlı Devlet törenleri içerisinde en önemlisi devletin yapısına ve iktidar anlayışına
işaret eden cülûs törenleridir. Tahta çıkış törenleri olan cülûs törenleri, en eski Türk
devletlerinden itibaren her devirde yapıldığı gibi, Osmanlı Devleti’nde de kuruluşundan
başlayarak her devirde çeşitli şekillerde kutlanmıştır. Ölüm veya hall gibi sebeplerle boşalan
tahtın en kısa zamanda doldurulması yani herhangi bir iktidar boşluğunun yaşanmaması için
cülûs töreninin mümkün olan en kısa zamanda yapılması esastı. Normal şartlar içinde sarayda
ölen bir padişahın yerine geçecek olan veliahd-şehzade en kısa zamanda hazırlanır; ölen
padişahın cenazesi hazırlanmadan önce devlet erkânı, ordu temsilcileri ve ulemanın
katılımıyla derhâl cülûs merasimi yapılırdı. Padişah, sefer veya göç nedeniyle başka bir yerde
ölmüşse payitahtta veya ölen padişahın olduğu yerde yapılırdı.
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Resim 20: Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar olan padişahların tahta çıkışları,
devirlerindeki önemli zaferleri, avları ve olayları anlatan Hünername adlı eserde Yavuz
Sultan Selim’in cülusunu gösteren minyatür: Hünernâme TSMK. H.
Osmanlı Devleti’nde İstanbul’un fethinden sonra cülûs merasimlerinin çoğu Topkapı
Sarayı’nda yapılmıştır. Tahta geçecek olan şehzâde Şimşirlik’teki dairesinde iken Kızlarağası
ve Silahdarağa kendisinin yanına gidip padişahın vefat ettiğini ve saltanat nöbetinin kendisine
geldiğini söyleyerek tebrik ederler. Ardından yeni padişah önce Hırka-i Saâdet Dairesi’ne
gidip orada bir şükür namazı kıldıktan sonra Has Oda’da yakın hizmetindeki vazifelilerin
biatlerini kabul ederdi. Biat, cülûsun tamamlayıcı unsuru olup, hükümdara yapılan sadakat ve
itaat şeklidir. Yeni padişah selefinin ölüsünü gördükten sonra bir koltuğuna kızlarağası, diğer
koltuğuna silahdarağa girdiği hâlde Bâbüssaâde önüne kurulan tahta oturarak padişahlığını
ilan ederdi. Resmi cülûs törenlerinin en önemli kısımlarından biri cülûs törenine katılanlardır.
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Osmanlı Devleti’nde merasimlerin icrası için padişahın emri gerekirdi. Ayrıca âdet üzere
teşrifât defterindeki kaidelere de riayet edilirdi.
Cülûs merasiminde davet edilenler teşrifâttaki sıralarına göre yerleşirlerdi. Cülûs
töreninde sadrazam, vezirler, şeyhülislâm, beylerbeyleri, kazaskerler, defterdarlar, nişancı,
yeniçeri ağası, kısaca devlet erkânı denilen bütün üst düzey devlet görevlileri ve ilim
adamları, medrese hocaları ve ayrıca yeniçeri bölüklerinin kıdemli ve itibarlı olanları
bulunurlardı. Merasim, alay meydanı denilen ikinci avluda herkesin yerini almasından sonra
padişahın teşrifiyle başlardı. Padişah, Bâbüssâde’den çıktığında meydanda bulunan Divân-ı
Humâyûn çavuşları hep bir ağızdan ve ritmik bir sesle iyi dilek ve dua cümleleri söylerlerdi ki
buna “alkış tutmak” denirdi. Padişahın tahta oturup, Nakibüleşraf’ın dua etmesiyle tören
başlardı.
Cülûs törenlerinde sadrazam ve şeyhülislâm dâhil olmak üzere bütün devlet erkânının
padişahın elini öpmesi kanun olduğu, hatta bazı devlet erkânına padişahın ayağa kalkmasının
da bir tören kuralı olduğu belirtilir. Ve hükümdarlığa geçen bir şehzade cülûsunu müteakip
traş olur ve sakal salıverirdi. Sokaklara çıkarılan münadilerle ve atılan toplarla cülûs halka
duyurulur, komşu devletlere haber gönderilirdi. Ayrıca yeni padişah adına hutbe okunur, para
bastırılırdı ve devlet görevlilerine cülûs ikramı verilirdi.

9.2.2. Cenaze Merasimi
Tahta çıkış tebriklerinin tamamlanmasından sonra ölen padişahın naaşının sabah
erkenden Hırka-i Saadet civarına nakledilmesi ve orada yıkanma ve tekfin işlerinin
yapılmasından sonra yine aynı daire önünde bekletilmesi âdetti. Yeni padişahın cülûsundan
hemen önce padişahın ölümü ilan edildiğinden matem elbiseleri giyinip üzüntü belirtilirdi.
İslâm geleneğine göre son derece sade olan cenaze işlemleri saray hayatı içinde de bu kurala
bağlı olarak yapılırdı.
Osmanlı sultanlarının eskiden beri izinleri gereğince, gerek şehzadelerden biri olduğu
hâlde teneşir hazırlandığında, yeniçeri ağası, sekbanbaşı ve kol kethüda ağasının gidip, ölen
padişahı görüp haklarını helal etme ve dua etmeleri öteden beri saray geleneğiydi.
Bu merasimden sonra cenaze, Bâbüssaâde’de kurulan musallaya götürülür, bu esnada
sadrazam, Kubbe-i Humâyûn’dan, ulema-yi âlâm, divanhâne-i atikten, diğerleri yerlerinden
hareket ederler ve saygıyla karşılanırlardı. Ardından musallaya yerleştirilen cenazenin namazı
şeyhülislâm tarafından kıldırılırdı. Üzerinde birkaç parça Kâbe örtüsü ve yusufî tabir olunan
küçük selimi ve bir kıt’a siyah sorguç yer alan tabut kaldırılır, herkes divanî elbiseleriyle ata
biner ve alay ile mimar ağanın hazırladığı türbeye götürülürdü.
Matem alametleri kıyafetlerde özel bir şekilde olmayıp renklerle ifade edilmiştir.
Osmanlı Türklerinde çok koyu renklerin tamamının yas belirtisi olarak kullanıldığı
görülmektedir. Renklerin dışında çeşitli matem alametleri kullanılmış olup bunlardan en çok
adı geçen Şemle’dir. Koyu renkli bir sarık olarak başa sarılan Şemle, padişah ve itibarlı
kimselerin cenaze törenlerinde kullanılırdı. Ayrıca koyu renkli kaftanlar giyilirdi. Tabutun
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üzerinde baş tarafına konulan ve ölen kişiye ait olan kavuk ise cenaze törenlerinde Türklere
ait bir adet olarak II. Bayezid’in cenazesinden beri görülmekteydi.

9.2.3. Kılıç Kuşanma Töreni
Bir padişah tahta geçtikten sonra ilk on gün içerisinde evlet erkânının da katıldığı bir
alayla Haliç’te bulunan Halid bin Zeyd Ebu Eyyüb El-Ensari’nin türbesine gider orada “kılıç
kuşanma” merasimi yapılırdı. Kılıç kuşanma töreni için müneccimbaşından uğurlu saat tesbiti
istenir; müneccimbaşının uğurlu saati bildiren zaiçesinin takdimi suretiyle padişahtan gerekli
izin alınır ve tören için hazırlıklara başlanırdı.
Padişahın kuşanacağı kılıç, hazinede korunmakta olan Hz. Muhammed ve dört büyük
halifenin kılıçlarından seçilirdi. Tören günü padişah, Topkapı Sarayı’ndaki Kubbealtı’nda
istirahat ederken bir taraftan da hazırlıklar görülürdü. Alayın tertip olduğu kendine haber
verilir verilmez, Kubbealtı’ndan Orta Kapı’ya gelir, herkes padişahın gelmesini orada
beklerdi. Biniş haberi gelir gelmez, herkes atlarına biner, bayramda nerede selama
duruluyorsa orada at üzerinde selama dururlardı. Şeyhülislâm ile Kaptan Paşa da sol tarafta, at
üzerinde, selama dururdu. Padişah Orta Kapı’dan dışarı çıkar çıkmaz, çavuşlar alkış
yaparlardı. Çavuşlar yer öpüp süratle yedeklerin önünden geçerek alay tertibi ile Fatih Camii
avlusuna gelirlerdi. Eğer padişah, Fatih’in türbesini ziyaret etmeyi emretmiş ise, orada rikâb
taşı önünde padişahın gelmesini beklerlerdi. Padişah gelir gelmez atlarından inerler ve yer
öperlerdi. Bu esnada çavuşlar alkış yaparlardı. Alkışlar, padişah binek taşına ininceye kadar
devam ederdi. Türbe ziyaret olunduktan sonra, atlara binilir, alkış sedalarıyla Edirnekapı’dan
Eyüb’e doğru inilirdi.
Padişahların kılıç merasimine deniz yoluyla da gittikleri vaki olurdu. Padişah Eyüp’e
deniz yolu ile giderse, kara yolundan döner, kara yolu ile gittiğinde ise deniz yolu ile dönerdi.
Deniz yolu ile gittiğinde saltanat kayığını bostancıbaşı kullanır, padişahın karşısında silahdar
ve çuhadar otururdu. Dârussaâde ve Bâbüssaâde ağaları ise kendi sandallarıyla refaket
ederlerdi. Diğer devlet erkânı kara yolunu kullanırdı.
Eyüp’e varıldığı zaman caminin avlusundaki binek taşı önünde padişah atından inerdi.
Vüzera, iki kapı arasında padişahı karşılar, yer öperler, alkışlarla padişahın önünden
geçerlerdi. Sadrazam padişahın sağında durur ve koltuğuna girerdi. Erken gelinmişse biraz
dinlenilir, şayet vakit öğle namazı ise merasimden sonra dinlenilirdi. Padişah öğle namazını
müteakip iki rekat namaz kılardı. Şeyhülislâm, nakibüleşraf, vezirler, kazaskerler ve yeniçeri
ağası da buraya davet edildikten sonra tercih edilen bir kılıç silahdar ağa tarafından alınıp,
şeyhülislâm, nakibüleşraf veya meşayihden birisi tarafından dua edilerek padişaha
kuşandırılırdı. Kılıç kuşandırılırken padişahın kaftanını silahdar kaldırarak yardım ederdi. Bu
arada dışarıda da dualar edilip, kurbanlar kesilir, sadakalar dağıtılırdı.
Kılıç Kuşanma töreni sırasında padişahın Eyüp’e gidiş-gelişlerini halk bizzat seyreder
yeni padişahını ilk kez bu törende görürdü. Hükümdarlığın Allahın inayetiyle alındığını
özellikle halka ve bütün dünyaya ilan edildiği önemli bir devlet töreniydi.
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9.2.4. Elçi Kabulü
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren XVII. yüzyıla kadar, devletler nezdinde
daimi elçi bulundurulmaz, bir meselenin hallini görüşmek ya da sulh ve muahede akdi
yapmak üzere bir elçi gönderirlerdi. Bir yabancı elçi ve maiyetindekilerin Osmanlı Devleti’ni
ziyaret etmeleri, sultanın iradesi ile gerçekleşirdi. Elçinin gelişi için ilgili hükümdara sultan
tarafından ferman şeklinde gönderilen belgede elçinin maiyetinde bulunacakların tam sayısı,
Türk topraklarına ayak bastıkları andan itibaren ve İstanbul’daki ikametleri müddetince
faydalanabilecekleri haklar birer birer belirtilirdi. Keza, Osmanlı Devleti’ndeki misyonları
devam ettiği müddet içinde yapılacak olan bütün masraflar sultan tarafından karşılanırdı.
Her elçinin İstanbul’a gelişinde ayrı ayrı karşılama törenleri yapılırdı. Elçinin geldiği
gün, elçinin binmesi için bir at, maiyetinde bulunanlar için de ayrıca atlar gönderilirdi. Elçinin
bineceği ata, abâyı kumaştan divan takımı vurulurdu. Karşılama için gidenler, çavuşbaşı ile
çavuşlar katibi ve yirmi otuz kadar çavuştu. Bunların hepsi büyük üniforma, başlarında
mücevveze, arkalarında erkân kürkü giyerlerdi. Sarayın önünde, başlarında keçeler, muhzır
ağa neferleri ile şatırlar dizilirdi. Arz Odası’nın önünde mücevveze ve erkân kürkleriyle, vezir
kapıcıbaşı ağaları bulunurdu. Elçi, çavuşlar katibi vasıtasıyla getirilir, misafir odasında bir
süre sohbet ettikten sonra Arz Odası’na girer, bir iskemleye oturtulur. Bir süre sonra
Sadrazam odaya girerdi. Sadrazam, makamına oturduğu zaman sağında reisülküttap,
çavuşbaşı ağa, tezkereci, mektubî ve teşrifâtî, solunda kethüda bey, muhzır ağa ile bostancılar
odabaşısı, arkada enderun ağaları dururdu. Sadrazam, yerine oturduktan sonra mektub vermek
için elçi ayağa kalkar, reisülküttab mektubu alır, sadrazamın yanındaki yastığın üzerine
koyardı. Bu merasimin icrasından sonra tatlılar ve kahveler ikram edilirdi. Elçinin
maiyetindekilere hil’atlar giydirilir sonra elçiye şerbetler ve buhur takdim edilir ve koynuna
kapıcılar kethüdası vasıtasıyla boyama ve yağlık konulurdu.
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Resim 21:Osmanlı Devleti’ne gelen elçilerle görüşen Reisülküttap, Muchir Arif
PACHA, Les Anciens Costumes De L'Empire Ottoman Du Sultan Mahmoud, Paris 1863
Sefir, sadrazama hulûs arz ettikten sonra hükümdarla mülakat edeceği gün tayin
olunur ve yeniçerilere üç aylık maaş ödenecek gün seçilirdi. Elçinin önce gireceği
Divanhane’de keseler içinde para küme küme yapılır, elçi bu odada vezirlerin yanında kadife
koltuğa otururdu. Paralar tevzi olunduktan sonra elçi için bir yemek hazırlanır vezirler,
defterdarlar beraber sofraya otururlar; aynı odada iki sofra daha vardır ve bunlara elçinin
maiyetini teşkil eden kimseler ve bazı devlet erkânı otururlardı. Yeniçerilere maaş
verilmesinin elçi kabulüne denk getirilmesinin nedeni elçilere devletin büyüklüğünü ve
yüceliğini göstermek içindir. Divanda bu şekilde yemek yenirken padişah, vezir-i azamın
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başının üstündeki bir yerden divanı gören, küçük bir pencerenin önüne gelir, orada divanda
yapılanları, görür, konuşanları dinler ve özellikle bir büyük hükümdarın elçisini kabul edeceği
zaman onun nasıl yemek yediğini, devlet erkânıyla nasıl konuştuğunu takip ederdi.
Ziyafet sona erdikten sonra çavuşbaşı, elçi ile maiyetinden birkaçını diğer bir odaya
götürür, orada onlara ipekli hil’atler giydirilirdi. Sonra elçi iki kapıcı başı tarafından Arz
Odası’na gönderilirdi. Elçilerin hediyeleri ihtişamla bu kafileyi takip eder ve bunları memur
olan ağalar karşılarlardı. Elçi, padişahın yanına girmeye hazırlandıktan sonra kapıcıbaşılar
tarafından koltuğuna girmek suretiyle, onu odada biraz ilerlettikten sonra ellerini elçinin
boynuna götürür ve başını döşeme tahtalarına adeta temas ettirecek kadar yere eğerler ve
sonra kaldırırlar ve geri geri ta odanın sonuna kadar çekerlerdi. Bu muameleyi elçinin
maiyetine de yaptırırlardı. Ancak maiyetini elçiden daha aşağıya kadar eğerlerdi.
Bu mülakat ve kabul merasiminde elçi hiç oturmaz, hep ayakta durur ve mensup
olduğu hükümdarın tavsiye ve tenbihlerini tercümanı vasıtasıyla sadrazama tebliğ ederdi. Bu
maruzatın hepsi mülakattan önce yazılı olarak tespit edilerek itimatname ile beraber
sadrazama takdim edilirdi. Eğer padişah elçiye, memleketine veya hükümdarına bir şey
söylemek isterse, bunu yine sadrazam vasıtasıyla tercümana, o da elçiye söylerdi. Tercüman
da aldığı cevapları padişaha arz eder, eğer elçiye mektup verilecekse, padişahın işareti üzerine
taht üzerinde bulunan padişahın mektubu sadrazam tarafından alınarak ikinci vezire, o da
üçüncü vezire uzatır ve mektup böylelikle en son vezire giderdi. Miralemağa mektubu son
vezirin elinden alarak elçiye verirdi. Elçi de mektubu aldıktan sonra öper ve geri adımlarla
huzurdan çıkardı. Geldiği tören üzere yine törenle saraydan uğurlanırdı.

9.2.5. Divan-ı Hümâyûn Toplantıları
Osmanlı Devleti’nin en üst idarî birimi olan Divan-ı Humayûn bir padişah divanı olup
uzun süre aynı zamanda devletin idari merkezi olan Topkapı Sarayı’nda Orta Kapı ile
Bâbussaâde arasında Alay Meydanı’nın sol tarafında bulunan Kubbealtı’nda yapılmıştır.
Divan-ı Humâyun toplantıları devletin kurulduğu ilk asırlarda padişahın riyasetinde sabah
namazından itibaren her gün toplanırken, Fatih Sultan Mehmed’in saltanatı sırasında bazı
usuller ilave edilmiştir. Daha sonraki yıllarda divan toplantıları haftada dört güne bazen de
beş güne indirilmiştir. Bu toplantılara sadrazam başkanlık etmekte olup, hükümdar ise
divanda sadrazamın oturduğu yerin hemen üstünde bulunan Adalet Kulesi’nde isterse divanı
takip ederdi. Bu usûl XVII. yüzyılın sonuna dek, bütün işlerin Sadrazam dairesine intikal
etmesine kadar devam etmiştir.
Divan-ı Humâyûn, devletin en yüksek idarî ve siyasî mercii olduğu gibi, her millet ve
dinden insanın mahalli kadılıklarda halledemedikleri veya bunun gibi çözümleyemedikleri
davalarını getirecekleri son karar yeridir. Bütün bu önemli kararların alındığı bu divân
toplantıları esnasında takip edilen önemli bir teşrifât vardır. Bu Osmanlı Devleti tarihinde
uzun süre, en az haftada dört kere tekrar edilen bir teşrifât olup, divanın yapısı ile birlikte
devletin idarî kadrolarına ve işleyiş biçimine de işaret etmektedir.
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Divân-ı Hümâyûn’a gelecek olan erkân sabah namazını çoğu zaman Ayasofya
Camii’nde kılar, yeniçeri ocağıyla süvari bölükleri ağaları ve bir miktar yeniçeri, sarayın Bâbı Hümâyûn kapısı önüne iki sıra hâlinde dizilirler; Erkân-ı Divan denilen vezirlerle
kazaskerler ve diğerleri de namazdan sonra burada sıralanırdı. En son vezirler gelir ve her
vezir geldikçe yeniçeri ağası atını ileri sürerek gelen veziri selamlar ve sonra yerine çekilirdi.
Evvel gelen vezire sonra gelen vezir selam verince evvelki vezirin selam çavuşu yüksek sesle
selam alırdı. Bu şekilde bütün vezirler gelip selam yerlerinde dururlar ve Bâb-ı Humâyûn
açıldıktan sonra içeri girerlerdi.
Sadrazama vezirlerin, sadreyn efendilerin, defterdarın, nişancının yani Divan-ı
Humâyûn’un aslî üyelerinin hazır olduğu haber verilince evinden atla çıkarak, Bâb-ı
Humâyûn’a gelir oradaki maiyetle, Orta kapıya gelirler, orada attan inerek yürürlerdi. Çünkü
Orta Kapı’dan atla yürümek sadece padişaha mahsustu. Divanda sadrazam Adalet Kulesi’nin
altına gelecek şekilde otururken, sağ tarafından vezirler sırayla onların altında nişancı, sol
tarafında ise Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, onların alt taraflarında da defterdarlar
otururlardı. Bu şekilde herkes yerine oturduktan sonra sadrazamın iki tarafına bakarak
“sabahlarınız hayır olsun” der, divan ehli doğrularak bu selamı alırlardı. Bundan sonra
Kubbealtı yanında Fetih Suresi okunurken muhzırağa akide şekeri getirerek divanda
sadrazamdan başlayarak sırasıyla dağıtırdı. Surenin bitiminden sonra kapıcılar kethüdası,
yeniçerilerin olduğu tarafa bakarak selam verir; bunun üzerine yeniçeriler çorbalarını alırlardı.
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Resim 22: Divân-ı Hümâyûn toplantısı, Süleymannâme, Hazırlayan: Esin Atıl, New
York 1986.
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Divanda reisülküttap, çavuşbaşı, kapıcılar kethüdası, tezkireciler, selam çavuşu
oturmaz, ayakta hizmet ederlerdi. Fetih Suresi bittikten sonra reisülküttab divanhaneye girer
sol taraftan sadrazama yaklaşıp etek öperek, selam verir ve sol tarafına geçip telhis kesesini
bırakırdı. Sonra devatdar efendi, sadrazamın önüne devat makremesi ve yanına devat ve
gerektiğinde sadaka verilmek üzere bir kumaş kese ile çil akçesi koyardı.

Resim 23: Elinde asasıyla Çavuşbaşı, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü,
İstanbul 1986.
Toplantı bu şekilde başladıktan sonra görüşmeler, tayinler yapılır, davalara bakılırdı.
Öğle yemeği saati geldiğinde kapıda bekleyen çavuşbaşı ve kapıcılar kethüdası ellerinde
gümüş asaları yere vurarak yemek zamanını haber verip, dışarı çıkarlar. Divan-ı Humâyûn
toplantısı bittiğinde arz günü değilse herkesten önce yeniçeri ağası ve bölükbaşıları saraydan
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ayrılırlardı. Sonra kapıcılar kethüdası ve çavuşbaşı Kubbealtı’nın kapısına gelip, kazaskerlerin
gitmesine refakatçi olurlardı. Çavuşbaşı sadrazamdan aldığı mühürle hazineyi, maliye
defterhanesini ve defterhaneyi mühürler tekrar getirip sadrazama teslim ederdi. Mührün alınıp
verilmesi sırasında herkes ayağa kalkardı. Bu iş bittikten sonra hep birlikte ayağa kalkılır,
sadrazam önce vezirleri, sonra nişancıyı, sonra da defterdarları selamlayıp dışarı çıkarak
Bâbüssaâde tarafına selam verirdi. Vezirler ise sabah olduğu gibi sırayla birbirini
selamladıktan sonra dağılırlardı.
Divandan sonra arza gidilecekse kimse ayrılmaz ve ikinci bir merasim başlardı. Her
arzdan önce padişahın izni alınır, bunun için sadrazam tarafından yazılan telhis mühürlenip
gönderilir, izin geldikten sonra arza çıkılırdı. Önce yeniçeri ağası arza girer, ocak ile ilgili
konuları arz edip çıkardı, vezirse Bâbüssaâde’nin sağ tarafında beklerdi. Sonra Rumeli ve
Anadolu kazaskerleri arza girerler ve kendi meselelerini arz ettikten sonra çıkıp
Bâbüssaâde’nin sağ tarafında beklerdi. Bunlardan sonra sadrazam ve vezirler arza girerlerdi.
Arz odasında taht üzerinde oturan padişahın sağ tarafına sadrazam, onun altına eskilik
sırasıyla vezirler dizilirdi. Sadrazam ve vezirler arza girdiklerinde içeride hiç kimsenin
olmaması âdetti. Bütün merasim bittikten sonra vezirler dış kapıda selam için beklerler, daha
sonra dağılırlardı. Divan teşrifâtına çavuşbaşı ve kapıcılar kethüdası, ellerinde gümüş asalar
olduğu hâlde hizmet ederlerdi.

9.2.6. Sefer-i Humâyûn
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XV. yüzyılın başına kadar padişahlar, saltanat
hayatlarının çoğunluğunu seferlerde ve savaşlarda geçirmişlerdir. XVI ve XVIII. yüzyılın
sonuna kadar padişahların sefere gitmeleri olmuşsa da bu yüzyıldan sonra padişahlar sefere
çıkmamıştır. Vekil olarak ordunun başında Serdar-ı Ekrem olarak sadrazamlar bulunmuştur.
Sefere çıkış merasimi çok görkemli bir tören olup, dönüşü de muhteşem olurdu.
Padişahların sefere çıkma niyeti hâsıl olduktan bir ay kadar önce sefer tuğlarının iki
kıtasının Bâbüssaâde önüne dikilmesi için vezir-i azam rikâb-ı hümâyûn ağalarını
bilgilendirir, sabah namazından sonra sarayda toplanmaları için ferman çıkartırdı. Seher
vaktinde vezir-i azam ve şeyhülislâm, sadreyn-i kiram ve defterdarân, hacegân ve rikâb-ı
hümâyûn ağaları ferman üzere hazır olup, herkes yerli yerinde otururdu. Vezirler selimi ve
erkân kürküyle ve Divan-ı Humâyûn busatıyla, şeyhülislâm, örfî ve beyaz erkân kürküyle;
sadreyn efendiler örfüyle ve uzun yenli kürküyle, nefterdaran ve nişancı efendi selimî ve
erkân yenli kürküyle ve divan-ı humâyûn busatıyla Bâb-ı Humayun’un iç tarafında olan
saflarda dururlardı. Akabinde padişah alay ile gelip bir miktar sarayda dinlenirdi. Sonra hepsi
kalkıp Dârüssaâde kapısında Divan-ı Hümâyûn oldukta kapıcıbaşı ağaların oturduğu mahalde
şeyhülislâm oturur, sonra sırasıyla sadrazam ve vüzera, sadreyn-i kiram, defterdârân, nişancı
ve reisülküttap otururdu. Sonra rikâb-ı hümâyûn ağaları ve şikâr-ı hüumâyûn otururlardı.
Yeniçeri ağası hemen yanlarında, onun da alt yanında ise Mirâlem ağa otururdu. Kapının sol
tarafında nakibüleşraf, bölük ağaları ve cebecibaşı ağalar yer alırdı.
Herkes yerine oturduğunda hassa müezzinleri ayak üzere Sure-i Fetih’i okurlardı.
Tamamlandığında içeriden “Tuğ-ı Humâyûnlar hazırdır” diye haber geldikte ferman sadır
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olup, içeriden tuğlar Arz Odası önüne getirilip hazır olan vezirler ve ağalar tuğları alıp
Bâbüssaâde önüne bırakırlardı. Bu esnada şeyhülislâm veya nakibüleşraf efendi dua ederdi.
Daha sonra padişah sancağı sadrazama verirdi. Padişah hareket edince solaklar ve peykler
padişahın etrafında yürürdü. Eğer mevsim müsaid ise padişah beyaz elbise giyerdi. Ordugâhta
Otağ-ı Humâyûn önünde nöbet çalınırken başlarına tel takılı çavuşlar el kavuşturup
dururlardı. Göz kamaştırıcı, muhteşem bir alayla saraydan çıkılırdı. Eğer bu ordu, Rumeli
cihetine gidecekse, birinci gün sur dışında Davutpaşa sahrasında, sefer Anadolu’ya ise
Haydarpaşa’da bir gece veya birkaç gün kalınır ve sonra yola devam ederdi.
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Uygulamalar
Uygulama: Arzu Tozduman Terzi “Sultan Abdülaziz’in Kılıç Kuşanma Merasimi”,
Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, Osmanlının İzinde, (Timaş yay., İstanbul 2013, s. 465484.)
Kazanım:
1)
Bir Osmanlı padişahının Allah’tan gelen hükümdarlığının halka ve bütün
dünyaya ilan resmen ilan edildiği bu törenin Sultan Abdülaziz örneğiyle hazırlık safhası,
yapılan masraflar, tören ve sonrası olmak üzere bütün detayları görülecektir.

216

Uygulama Soruları
1)
Osmanlı Padişahlarına yapılan kılıç kuşanma törenlerinin birbirinden
farklılıklarına yönelik bir araştırma yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Osmanlı Devletinin teşrifat teşkilatı ve Osmanlı Sarayında devlet
yönetimine dair törenleri gördük. Zira Osmanlı saray teşrifâtı ve törenleridevletin kültürel
kimliğini yansıtan en önemli hususlardır.
Osmanlılarda merasimlerde teşrifât işlerini memur olan Teşrifâtî Efendisaray ve
devlete ait seremoniyi iyi bilir, sarayda ve diğer yerlerde yapılacak merasimlerde elindeki
defterlere göre protokolü idare ederdi. OsmanlıDevleti’nin zirvede olduğu çağlarda Osmanlı
devlet teşkilâtındaki usuller ve kaideler daha da gelişmiş, neredeyse protokolsüz hiçbirşey
yapılmaz hâle gelmişti.
Teşrifât usûl ve kaidelerinin vaz, usûl ve kanunları ilk defa Fatih Sultan Mehmed
tarafından konmuştur. Fatih’in koymuş olduğu bu saltanat usûlleri sonraki tarihlerde daha da
ziyadeleşmiş ve teşrifât kaideleri daha da artmıştır. Teşrifâtın tarihi Osmanlı Devleti’nin tarihi
kadar eski olmakla birlikte bir birim olarak Kanunî Sultan Süleyman zamanında
müesseseleştiği bilinmektedir. İçte ve dışta devletin büyüklüğünü göstermek ve onu en iyi
şekilde temsil etmek için kurulmuş olan teşrifâtçılık, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar da
görevini sürdürmüştür.
Teşrifât gerektiren olaylar pek çok ve pek görkemli olup bu törenlerden hepsine
devletin her biriminden temsilciler katılır, en büyük törenlerde ise devletin en üst üyeleri hazır
bulunurdu. Bu törenler devlet işlerine ait törenler, dini törenler ve sarayda günlük hayatı
içeren padişah ve hanedan mensupları için yapılan hususî törenler şeklinde gruplandırılabilir.
Devlet yönetimi alanında yapılan törenler, cülus, cenaze, kılıç kuşanma, elçi kabulü divân-ı
hümayun toplantıları ve sefer-i hümâyûn merasimleridir. Bu törenlerin yapılış amaçları ve
merasimlerin her birinin tertip tarzı bu dersimizde incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
"Hatlı defter" diye de tanınan protokole dair bilgilerin yer aldığı eser
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tarih-i Selaniki

b)

Selimname

c)

Nâilî Abdullah Paşa'nın Defter-i Teşrifât

d)

Naîmâ Tarihi

e)

Süleymanname

2)

Divan toplantıları Kuranı Kerim’in hangi suresinin okunmasıyla başlardı?

a)

Yasin

b)

Fetih

c)

Bakara

d)

Fatiha

e)

İhlas

3)
çalışmıştır?

Osmanlı Devletinde Teşrîfât-ı Umûmiyye Nezâreti hangi yıllar arasında

a)

1876-1909

b)

1876-1900

c)

1908-1921

d)

1908-1915

e)

1908-1909
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4)

Koyu renkli bir sarık olarak başa sarılan “Şemle” hangi törenlerde giyilirdi?

a)

Kılıç Kuşanma Törenlerinde

b)

Bayram Törenlerinde

c)

Divan günlerinde

d)

Elçi Kabullerinde

e)

Padişah ve itibarlı kimselerin cenaze törenlerinde

5)
Aşağıdakilerden hangisi divan toplantılarında oturmayıp ayakta hizmet eden
görevlilerden biri değildir?
a)

Reisülküttap

b)

Çavuşbaşı

c)

Nişancı

d)

Kapıcılar Kethüdası

e)

Selam Çavuşu

6)
Padişahın huzuruna çıkacak olan elçileri hangi devlet görevlileri koltuklarına
girerek huzura çıkarırlardı?
a)

Çavuşlar

b)

Mehterler

c)

Kapıcıbaşları

d)

Cebeciler

e)

Solaklar

f)

Kılıç kuşanma töreni padişah tahta çıktıktan ne kadar sonra yapılırdı?

a)

İlk 20 gün içerisinde

b)

İlk 1 ayda

c)

İlk 10 gün içerinde

d)

İlk 3 ay içerisinde

e)

İlk 6 hafta içerisinde
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7)
Sefere çıkılmadan bir ay önce seferin habercisi olarak yerlerinde çıkartılan
tuğlar sarayda nereye dikilirdi?
a)

Bâbüssaâde önüne

b)

Divânın önüne

c)

Sultan Ahmet meydanına

d)

Ayasofya Camisi önüne

e)

Üsküdar meydanına

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
8)
İlk müstakil Osmanlı protokol mecmuası sayılabilecek kanunname kimin
emriyle ve kim tarafından hazırlanmıştır.
9)
Hariciye Teşrifatçılığı’nın ve Teşrifat-ı Umûmiye Nezareti’nin kuruluş
amaçlarını belirtiniz.
Cevapla: 1)c, 2)b, 3)a, 4)e, 5)c, 6)c, 7)c, 8)a

221

10. OSMANLI SARAYINDA YAPILAN TÖRENLER II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

Sarayda Yapılan Dini Mahiyetteki Törenler

10.1.1. Sarayda Surre-i Humâyûn’un Hazırlanması
10.1.2. Hırka-i Saâdet Ziyareti
10.1.3. Cuma Selamlığı
10.1.4. Mevlid Kıraat Töreni
10.1.5. Sarayda Bayramlaşma
10.2.

Sarayda Padişah ve Hanedan İçin Yapılan Hususî Törenler

10.2.1. Valide Alayı
10.2.2. Vilâdet-i Humâyûn
10.2.3. Beşik Alayı
10.2.4. Bed’i Besmele Merasimi
10.2.5. Nikâh Töreni
10.2.6. Sûr-ı Humâyûn
10.2.7. Biniş-i Humâyûn
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Sarayında dinî alanda yapılan törenlerin mahiyeti nedir?

2)

Padişahların biniş-i hümâyûnlarının detayları nelerdir?

3)

Padişah çoçukları için yapılan törenler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sarayda Yapılan Dinî
Mahiyetteki Törenler

Osmanlı sarayında dinî yönü
olan törenlerin çeşitleri ve
yapılış tarzları hakkında
bilgi edinmek

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
Kronolojik Düşünme
Sebep-Sonuç İlişkisi
Kurmak

Valide Alayı

Osmanlı hareminin en
Tarihsel Analiz Yorum
yetkili ismi olan valide
sultan için düzenlenen valide Görüş Geliştirme
alayının detaylarını
öğrenmek.

Sarayda Padişah ve Hanedan
İçin Yapılan Hususî
Törenler

Padişahların oğuları ve
kızları için yapılan doğmu,
beşik alayı, bed’i besmele,
sünnetve nikah törenleri
hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
Kronolojik Düşünme
Sebep-Sonuç İlişkisi
Kurmak
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Anahtar Kavramlar


Teşrifatçı



Surre-i hümâyûn



Hırka-i saâdet



Cuma selamlığı



Mevlid kıraati



Valide alayı



Bed’i besmele



Biniş



Sûr-ı hümâyûn



Surre
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Giriş
Önceki dersimizde Osmanlı sarayında devlet yönetimine dair yapılan törenler
işlenmişti. Bu dersimizde ise Osmanlı sarayında yapılan ve dini mahiyeti olan törenlerle
padişah ve hanedan mensupları için yapılan hususî törenler incelenecektir. Bu iki ana başlık
altında yer alan merasimlerin yapılış amaçları ve her bir törenin tertib tarzı ayrı ayrı ele
alınacaktır.
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10.1. Sarayda Yapılan Dini Mahiyetteki Törenler
Sarayda gerçekleşen dinî içeriği olan törenler, surre-i hümayun için yapılan
merasimler, hırka-i saadet ziyareti, Cuma selamlığı, mevlid ve bayram törenleridir. Şimdi
sırasıyla bunları inceleyelim.

10.1.1. Sarayda Surre-i Humâyûn’un Hazırlanması
Surre Lügatte “akçe kesesi, para çıkını ve Haremeyen-i Muhteremeyn’e canib-i
saltanat-ı seniyyeden her sene ihdâ buyurulan akça ve saire”dir. Bununla birlikte Osmanlılar
tarafından her sene surre emini vasıtasıyla Mekke ve Medine halkına, şeriflere gönderilen
malûmiyelere de surre denilirdi. Bazen Kudüs’e de surre gönderildiği bilinmektedir.
Osmanlı Devleti’nde bilinen ilk surre alayı, Yıldırım Bayezid Han (1389-1402)
tarafından Edirne’den gönderildi. Bu bir kanun ve âdet hükmünde olmayıp âlelade bir ihtiram
merasimi idi. Bunun adet hükmüne girmesi ve resmî bir mahiyet alması Yavuz Sultan Selim
devrinde başlamıştır. Yavuz Sultan Selim, Mısır fethi dönüşü son Abbasi Halifesi olan
Mütevekkil’i beraberinde İstanbul’a getirip Ayasofya’da yapılan bir merasimle Hilâfeti ve
Mukaddes Emanetleri devralmış, bu suretle İslam halifeliği Abbasilerden Osmanlılara
geçmiştir. Hilafetin saltanatla birleşmesi Türk-İslam mefkûresinin yükselmesinde büyük bir
merhale teşkil etti. Zira bundan sonra Osmanlı padişahları artık İslâm dünyasının maddîmanevî rehberleri ve hâmileri oldular.
Bundan sonra Osmanlı sultanları Surre-i Humâyûnla birlikte Ravza-i Mutahhara’ya
tarihi değeri ve sanat kıymeti bir tarafa, maddî değeri pek yüksek olan hediyeler
göndermişlerdir. Bu hediyeler gönderilirken sarayda görkemli bir tören düzenlenirdi.
Surre-i Humâyûn recep ayının on ikinci günü İstanbul’dan hareketi adet olduğundan
iki gün önce dârüssaâde ağası tarafından defterdar, reisülküttab ve nişancı efendiye davet
tezkereleri yazılırdı. Kethüda bey tarafından meşâyih-i selâtin ve eimme davet olunurdu. Bu
günde defterdar, reisülküttâb ve teşrifâtî kesedarı efendiler mevcut olup devat hizmetinde
bulunurlardı. Surre çıkarılırken yapılan merasimde çadır mehterlerinin rolleri büyüktü.
Bundan dolayı birkaç gün evvel yazıcı efendi bunu Mehterhane-i Âmire’ye bildirir;
Mehterhâne-i Hıyambaşı, divanhane-i humâyûn ve diğer yerler için icab eden döşeme, perde
ve çadırları getirir, hazırlardı.
Bu anda, selâtin şeyhleri ve imamlar her biri başka başka Kur’an sureleri okurlar.
Müezzinler ise Mevlid’den Hz. Muhammed’in yüceliğini anlatan Nât-ı Nebevi’yi söylerlerdi.
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Resim 24: Surre emini, Surre Alayı töreninde devenin üzerinde Mahfili şerifi götürürken,
Ignatius Mouradgea D’ohsson, Tableau, Général de l’Empire Ottoman, Paris 1787.
Nöbetçi olan şeyh dua ettikten sonra yazıcı efendi alışılagelen surreleri verir. Mahmil-i
Şerif yüklenmiş olan deve Kubbe-i Humâyûn önünde gezdirilirdi. Deve, Kur’an bitimine
kadar padişahın önünde dolaştırılır. Mirahur ağası tarafından dolaştırılan Mahmil-i Şerif
devesinin yuları Dârüssaâde ağasına teslim edilirdi. Dârüssaâde ağası, Bâbüssaâde önünde
kurulmuş bir taht üzerinde oturan padişahın önünden deveyi üç kere geçirir ve sonra devenin
yularını birinci mirahur ağaya verirdi. Mirahur ağa da deveyi Orta Kapı’dan çıkarıp surre
Emini olan zata teslim ederdi. Bundan sonra Dârüssaâde ağası ve Haremeyn evkafı memurları
alayla çıkan surre devesinin önüne düşüp saraydan çıkarlar. Kireç İskelesi’nden çektiriye
bindirip, Üsküdar’a gönderirlerdi.
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10.1.2. Hırka-i Saâdet Ziyareti
Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed’in çeşitli vesilelerle meşhur Arap Şair Kaab İbn-i
Züheyr’e, Veysel Karani’ye ve Eyle şehri halkına hediye ettiği hırkaları için kullanılan bir
tabirdir. Topkapı Sarayı’nda bulanan hırkanın İbn-i Züheyr’e hediye edilen hırka olduğu
düşünüldüğünden Hırka-i Saâdet adı verilmektedir.
Yavuz Sultan Selim 923 (1517) yılında Mısır’ın fethinden sonra Haremeyn emiri
tarafından kendisine takdim edilen Hırka-i Saâdet ve Emanât-ı Mukaddese’yi İstanbul’a
getirmiştir. Has Oda da muhafaza edilmeye başlanmıştır.
Hırka-i Saâdet, Osmanlı sarayına intikal ettikten sonra padişahlar tarafından sık sık
çeşitli vesilelerle ziyaret edilirdi. Bilhassa Cuma günleri ve mübarek gecelerde bu ziyaret
ihmal edilmezdi. Seferlerde ve fevkalade günlerde hükümdar önce Hırka-i Saâdet Dairesi’ne
gider, burada kıldığı namazdan sonra dua ederdi. Cülûslarda ise tahta çıkacak olan padişah
önce buraya gider iki rekat namaz kılıp, dua eder ve has odalıların biatlarını kabul ettikten
sonra cülûs töreni için dışarı çıkardı. Ramazan ayı içinde ise uygun görülen muhtelif günlerde
zaman zaman devlet erkânı ve meşâyıh da davet edilerek resmî ziyaretler yapılırdı.
Hırka-i Saâdet ziyaretleri her ne kadar Yavuz Sultan Selim devrinde başlamış olsa da
XVII. yüzyılın sonuna kadar muayyen bir vakitte resmi bir tören yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Geç devir kaynakları bunun eski bir âdet olduğunu belirtiyor olsalar da, arşiv kaynakları
bunun devlet törenleri arasına girmesini daha çok XVII. yüzyılın sonundan itibaren
zikretmektedir.
Tören olarak Ramazan’ın on beşinde yapılması adet olunan ziyaret için önce sadrazam
ve şeyhülislâm tarafından tertip edilen defterler gelir, davetiyeler bu deftere göre hazırlanırdı.
Teşrifât defterinde yazılı davetliler geldikten sonra padişah teşrif eder, tazim ve takrimle
hırkayı açıp yüz sürmeye ruhsat verirdi. Hırka-i Şerifin üç anahtarlarından biri padişahta olup
mutlaka padişah tarafından açılırdı. Hırka-i Şerif’i önce padişah öper, yüz ve gözlerini hırkaya
sürerek, Resullah’tan şefaat dilerdi. Akabinde padişah ayakta, Hırka-i Saadet’in başında
beklerdi. Sonra sadrazam, şeyhülislâm, ulema ve vüzera yüz sürüp ayakta beklerlerdi. Ziyaret
tamam olduktan sonra Hırkanın yüz sürülen mahalli altın maşraba içinde yıkanan, su
muhafaza edildikten sonra yıkanan yer anber yakılarak kurutulur, sonra herkesin gitmesine
izin verilirdi.

10.1.3. Cuma Selamlığı
İslâm hükümdarlarının Cuma namazını kılmak üzere merasimle camiye gitmelerine
“Cuma Alayı” veya “Selamlık Resmî Âlisi” denirdi. Osmanlı padişahları aynı zamanda İslam
halifesi olduğu için İslâm dininin sosyal prensiplerinden olan Cuma toplanışı ve o gün hutbe
adı altında verilen haftalık konuşmayı dinlemek onların pek ziyade önem verdikleri dinî ve
sosyal vazifelerden biriydi. Hükümdar ile halk bütünleşmesini sağlayan Cuma selamlığı,
sadece merasim ve dinî yönüyle değil, hukukî, sosyal ve kültürel açıdan da büyük önem
taşımaktaydı.
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Osmanlı padişahlarının halkla doğrudan yüz yüze geldikleri çok önemli bir merasim
olan Cuma selâmlıkları her hafta padişahın selâtin camilerinden birine Cuma namazına
gitmesiyle gerçekleşirdi. Padişahın da içinde olduğu alaylarda sıralama küçükten büyüğe
doğru olurdu. Bir merasim taburu olan Solakların ve Peyklerin de göz alıcı kıyafetleriyle
padişahın çevresinde ve önünde yürüdükleri alay, camiye doğru giderken her millet ve dinden
halk, yolun iki tarafına sıralanarak dilek ve şikâyetlerini yazılı olarak uzatırlar; bunları
padişahın yakın hizmetinde bulunan bir görevli toplardı.
Padişahın Cuma selamlığına at üzerinde gitmesi bir gelenekti. Padişahın camiye
gideceği yollardaki bozukluklar kum dökülerek düzeltilirdi. Cuma selamlığı sırasında ilmî,
askerî ve mülkî erkân üniforma ve resmî kıyafetleriyle hazır bulunurlar, merasime iştirak
ederdi.
Padişahlar Cuma namazlarını başta Ayasofya olmak üzere Süleymaniye, Bayezid,
Sultan Ahmed, Eyüb Sultan gibi selâtin camilerinde kılarlardı. Cuma selamlıklarında
gidilecek cami önceden tespit edilmiş olup, yeniçeri ağası önceden camiye giderek hünkâr
mahfiline padişah için seccade serdirip kontrol ederdi. Cuma günleri öğleden evvel saray
kapısından gidilecek camiye kadar, mesafenin uzaklığına göre yanaşık nizamda veya çifte
çifte sokak başlarında yeniçeri askeri ile bir miktar sipahi selam dururlardı. Bu merasime
katılmak mecburiyetinde olanlar daha önce saray avlusunda toplanırlar, padişahın hareketiyle
beraber bindiği atın etrafını sararak yürürlerdi. Bu bir teşrifât kaidesi olduğu için hiç kimse
mevkiinden ayrı bir harekette bulunmazdı. Geçiş esnasında padişah etrafına selâm verdikçe
yollarda dizili askerler, kolları göğüslerine çapraz kavuşturulmuş hâlde öne eğilerek saygı
selamında bulunurlardı.

10.1.4. Mevlid Kıraat Töreni
Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen Hicri Rebî’ül-Evvel ayının 12.
günü, Osmanlı Devleti’nde resmî törenle kutlanan önemli günlerden birisiydi. Bu gecede
birtakım naatlar, münacât ve kasideler okutturmak âdeti öteden beri İslâm memleketlerinde
tatbik edilegelmekteydi.
Osman Gazi devrinde bile mevcut olan bu âdete Sultan II. Selim ve Sultan I. Ahmed
tarafından bazı ilaveler yapılarak resmi bir şekil verilmiştir. Fakat ilk defa mevlid, III. Murad
devrinden itibaren, resmen Osmanlı Devleti teşrifâtında yer almış ve halk nazarında gittikçe
artan bir rağbet kazanarak daha sonraları adeta bir bayram mahiyetini almıştır. Bu törenler
ekseriyetle Sultan Ahmet Camii veya Ayasofya Camii’nde yapılmıştır.
Mevlüt okunacağı gün bütün davetliler kendilerine gönderilen pusuladaki saate göre
camiye gelerek belli bir protokol dâhilinde belirlenmiş olan yerlerine otururlardı. Cami
içerisindeki yerleşme düzenine göre ilmiye mensupları sağ tarafa, vezirler sol tarafa, kalemi
ricâli ise vezirlerin alt tarafında, kendileri için seçilmiş seccadelere makamlarına göre
otururlardı. Yerleşme düzeni tamamlandıktan sonra müezzinler mahfilinde “Feth-i Şerif”
okunur, tamam oldukta padişahın alayla gelerek Mahfil-i Humâyûn’a girdiğine işaret olmak
üzere mahfilin kapısı açılır ve hazır olan herkes ayağa kalkardı. Sadrazam seccadeden aşağıda
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yer öpüp, kafes kapandıktan sonra herkes yerlerine otururdu. Teşrifâtî Efendi, Mahfil-i
Humâyûn’un altında sadrazamın karşısında ayakta fermanı hazır beklerdi.
Müezzinler mahfilinde kıraat tamam olduktan sonra şeyhülislâm, şeyh-i sanî ve şeyh-i
sâlis efendi birbirlerinin akabinde kürsüye çıkıp vaaz ve nasihat eyledikten sonra herbirine bir
elbise çuhaya kaplı kürk ihsan olunurdu. Akabinde mevlidhanlar mevlit okumaya başlardı.
Mevlidin sonunda Mekke Şerifi’nin namesi ve Emir-ül Haccın hacıların selametle Şam’a
ulaştıklarına dair mektubu gelirdi. Müjdecibaşı mektubu sadrazama verir, sadrazam da
darüssaade ağasına ulaştırarak padişahın huzurunda yüksek sesle okurdu, ardından mektub
getirenlere hediyeler verilir, hil’atlar giydirilirdi. Bu arada padişaha Medine’den gelen
hurmadan ikram edilir, padişah da sadrazam ve şeyhülislâma gümüş bir tabakla hurma
gönderirdi. Bu esnada mevlidhanlar mevlit okumaya devam ederlerdi. En son mevlidhan-i
salis de kürsüden inince hediyesi verilir ve herkes dağılırdı. Fakat devlet erkânı caminin
merdivenleri dibinde atlı olarak selam-ı padişahiye hazır beklerlerdi. Padişah, mahfilinden
çıkıp atına bindiğinde karşılayanları selâm-ı şahaneyle taltif ederdi. Sadrazam, şeyhülislâm ve
sairleri yer öpme merasimini icra edip, alkış olunurlardı. Teşrif-i Humâyûn’dan sonra herkes
birbirine selam verip dağılırdı. Padişahın camiye teşrif ve avdetlerinde kendisini yeniçeri
ağası indirip, bindirirdi.

10.1.5. Sarayda Bayramlaşma
Bayramlar, dini içeriği bulunmakla birlikte Osmanlı hanedanının ihtişamını ortaya
koyma açısından çok önemli idi. Çünkü İslâm dünyasında iktidar sadece askeri güçle değil,
saray ihtişamıyla ve zengin kamu törenleriyle de ölçülürdü. Osmanlı sarayında cülus
tebriğinden sonra en ehemmiyetli merasim Ramazan ve Kurban Bayramlarında yapılan
tebriklerdi.
Osmanlı saray teşkilâtında ilk defa bayram usûllerini kanunlarla teşrifâta sokan Fatih
Sultan Mehmet’tir. Osmanlı sarayındaki törenler, Akağalar Kapısı da denilen Bâbüssaâde’de
yapılırdı. Padişahlar saray halkının bayram tebriklerini arefe günü kabul ederdi ve merasimde
“Arefe Tahtına” otururlardı.
Bayram sabahı erkenden iç hazinede muhafaza edilen cülûs ve bayramlara mahsus
altın işlemeli taht, hazine kethüdası tarafından çıkarılıp gılman ve Hazine-i Humâyûn’un
kıdemlilerine yükletilip Bâbüssaâde’nin iki kapı arasına getirilip, orada icab eden tertibatı
yapıp yerleştirirlerdi. Padişah Has Oda’dan çıkıp, tahtına oturduğunda çavuşlar alkış
ederlerdi. Önce padişahın hocası el öpüp, sağ tarafa doğru gider ve padişah da ayağa kalkar,
çavuşlar da alkış ederlerdi. Sonra nakib-ül eşraf efendi el öpüp bir dua ile merasimi açardı.
Padişah yine ayağa kalkar, alkışlanırdı. Merasim tertibatı tamamlandıktan sonra, kapıcıbaşı ve
bütün saray mensupları mirâlemden başlayarak tebrik merasimini yerine getirirlerdi.
Saray mensuplarından sonra sadrazam muayede mevkiine gelir, padişahı selamlayıp,
etek öper. Padişah ayağa kalkıp çavuşlar yine alkış yapardı. Sadrazamı takiben derece
sırasıyla diğer vezirler, kaptan paşa, Rumeli ve Anadolu beylerbeyleri ve kazaskerler tebrik
ederlerdi. Padişah bunlar için de ayağa kalkardı. Hükümet erkânı bittikten sonra sıra ilmiye
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sınıfına gelirdi. Teşrifâtçı, şeyhülislâmdan sonra tebriğe gelen mevâlinin isimlerini yazıp
sadrazama vermiş olduğundan o da her geleni hükümdara takdim ederdi. Bayramlaşma
tamam olduktan sonra merasime nezaret eden çavuşbaşı ile maiyeti ve kapıcılar kethüdası,
kapıcılar kâtibi ve en son olarak teşrifâtçının tebriğiyle merasim sona ererdi. Bunun üzerine
padişah kalkar, alkış yapılır; sağ koltuğuna sadrazam ve sol koltuğuna Dârüssaâde ağası girip
tahtı dolaşıp içeri girerken sadrazam, padişahı bırakıp selama dururdu. Bundan sonra padişah
elbise değiştirmek üzere içeri girip sonra alayla bayram namazına çıkardı.
Bayramlardaki umum tebrikinde padişahın kimlere ayağa kalkıp, kimlere
kalkmayacağı anlaşılmak ve bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere çavuşlar alkış yaparken,
“hareket-i hümayun padişahım”, “ıstırahat-ı hümâyûn padişahım” gibi belirleyici sözler
söylerlerdi. Bu tebrik merasimi devam ettiği müddetçe mehter çalınır ve denizden de
gemilerin topları ile merasime iştirak olunurdu.
Bayram tebriğinden sonra padişah bayram namazına gitmek üzere atıyla selâtin
camilerinden birine giderdi. Padişahın camiye gidiş ve geliş merasimlerinde aynı törenler
yapılırdı. Namaz bitince yeniçeri ağası vakit kaybetmeden yeniçerileri alarak Bâb-ı Humâyûn
ile Orta Kapı arasına dizer ve padişahı karşılamak için hazırlanırdı. Alay aynı düzen içinde
saraya döndüğünde sadrazam dâhil alaydakiler padişahı Orta Kapı’ya kadar uğurlarlar,
böylece bayram sona ererdi.

10.2. Sarayda Padişah ve Hanedan İçin Yapılan Hususî Törenler
Valide Sultan için yapılan valide alayı, şehzade ve sultanların doğum, sünnet ve derse
başlama törenleri, padişah kızlarıyla kız kardeşlerinin nikâh ve düğün törenleriyle
padişahların binişleri sarayda yapılan özel mahiyetteki merasimlerdir.

10.2.1. Valide Alayı
Valide Alayı Mehd-i ulya veya valide sultan denilen padişah anaları için yapılan en
büyük törendir. Osmanlılarda cülûs merasiminden sonra saray görkemli bir törene daha sahne
olurdu; bu da III. Murad’ın cülûsundan itibaren düzenlenen, padişahın annesinin eski
saraydan alınarak törenle Topkapı Sarayı’na nakli hadisesidir.
Osmanlı hanedan ailesinin yapısı gereğince eşe değil anneye itibar ediliyordu. III.
Murad’ın haremi Eski Saray’dan Topkapı Sarayı’na taşıttırması üzerine, ölen padişah
kadınlarının, kızlarının ve belli başlı cariyelerinin eski saraya gönderilmesi âdet oldu.
Yeni padişah, cülûsundan sonra, validesinin büyük bir alay ile eski saraydan, yeni
saraya getirilmesini emrederdi. Bunun üzerine Defter-i Teşrifât mucibince, rikâb ve şikâr
ağaları, kapıcıbaşılar, sultan kethüdaları, piyade ve süvariler, padişah evkafı mütevellileri,
darüssaade ağası ve yeni tayin olunan valide kethüdasına bir gün önceden tezkireler yazılır,
ertesi gün Bayezid’deki Eski Saray’da alay tertip edilirdi.
Tahtırevan veya araba ile hareket eden valide sultanın geçeceği yolda iki keçeli
yeniçeriler selam resmini yerine getirmek üzere dururlardı. Valide alayı, Bayezid
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Karakolu’ndan itibaren her karakolda karşılanır, her kulluk geçildikçe oradaki neferlere
atiyyeler verilir, paralar saçılırdı. Bu merasimle Bâb-ı Humâyûn’dan saraya girilirdi. Burada
alay, hastane kapısı köşesini geçmeyip, Bâb-ı Humâyûn’dan girenler rütbelerine göre iki sıra
hâlinde dizilirlerdi. Burada bostancı başhasekisi ile hasekiler ellerinde değnekler olduğu hâlde
dizilip daha ileri kimseyi geçirmezlerdi. Valide sultanın arabası tam has fırın kapısı önüne
geldiğinde padişah yavaş yavaş yürüyerek fırın hizasına yaklaşınca validesini yerle beraber
bazen iki ve bazen üç defa temanna ile selamlar bunun üzerine çavuşlar alkış yaparlardı.
Valide sultan orta kapıdan içeri girdikten sonra alay dağılırdı.
Valide Alayından sonra, Valide sultanın saraya gidişinin ikinci günü varsa Sadrazama
yoksa Sadaret Kaymakamına Padişah ve Valide sultan tarafından birer hüküm gönderilir,
Valide sultanın geldiği bildirilirdi.

10.2.2. Vilâdet-i Humâyûn
Sarayda doğum yaklaşınca haremin tek hâkimi, mehd-i ulyâ-yı saltanat olan hükümdar
anneleri, derhâl oğluyla konuşur; doğum için yapılacak elbise, alınacak mücevharat vb. ile
doğrudan doğruya kendisi meşgul olurdu. Doğum için haremde bulunan büyük odalardan
birisi ayrılırdı. Kadını doğurtacak ebe ile doğacak çocuğu emzirecek sütanne (daye) de
saptanırdı. Doğum odası baştanbaşa süslenirdi. Doğum için hazırlanan yatak takımları, inciler
ve sırmalarla süslenir, işlemeler kırmızı atlastan olurdu. Kırmızı renk Osmanlı hanedanına
mahsus olduğundan o rengi başkası kullanmazdı.
Doğum odasının en süslü yeri kadın efendinin yattığı yatak değil, doğacak sultanın
uyuyacağı beşikti. Beşiğin yapılmasına, süslenmesine özellikle çok dikkat edilirdi. XVII.
asırdan beri görülen usule göre şehzade ve sultanların doğumları hatt-ı humâyûnla sadrazama
bildirilirdi. Doğan çocuk erkek ise sadrazama götürülen hattı darüssaade ağası, kız ise yüksek
rütbeli bir saray ağası getirirdi.
Bir padişah çocuğu doğduğunda bunun ilanı da teşrifâta ve geleneklere göre yapılırdı.
Sultan doğar doğmaz ilk olarak Dârüssaâde ağasına haber verilirdi. Ağa, oda lalası vasıtasıyla
silahdar ağaya, müjdeli haberi gönderirdi. Silahdar ağa padişahın bir çocuğu olduğunu saraya
ilan ederdi. Bu haber üzerine Enderun’da bulunan her oda, doğum şerefine erkek ise beş, kız
ise üç kurban keserek sultanın doğumunu kutlardı.
Topkapı Sarayı’nın deniz kıyısında bulunan topları, eğer doğan şehzade erkek ise yedi,
kız ise üç defa atış yaparlardı. Top atışı günde beş defa tekrarlanarak mesut doğum halka ve
devlet ricaline duyurulurdu. Padişahın ilk çocuğu hanedanının devamına işaret ettiğinden
dolayı İstanbul’da atılan toplardan başka büyük merkezlere de ayrıca haber gönderilerek halka
ilan edilirdi. Dellâllar İstanbul’unsokakve çarşılarında hükümdarın bir çocuğu olduğunu halka
ilan ederlerdi. Bazen Kız Kulesi ve Yedikule’den de top atışı yapıldığı olurdu.
Doğum haberinin tebliği üzerine sadrazam ve şeyhülislâm, vezirler ve diğer teşrifâta
dâhil devlet ricali ve kazaskerler, yeniçeri ağası ve saire saraya giderler ve silahdar vasıtasıyla
davet olunarak huzura kabul olunurlardı. Tebrikten sonra kürk ve hil’at giydirilerek avdet
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ederlerdi. Doğum münasebetiyle padişah tarafından sadrazama ve diğer ricâle loğusa
şerbetleri gönderilir ve bunların zevceleri özel bir baltacı ile saraya davet edilirlerdi.
Yeni doğan şehzadenin hizmetine usta denilen yirmi kadar genç kız tayin edilir ve
validesi çocuğun bakılmasına ve büyümesine nezaret ederdi. Doğum olduktan sonra sarayın
Bâb-ı Humâyûn kapısı önünde çok seçkin iki avize, kandil ve oymalarla süslenip
aydınlatılmış bir tak kurulurdu. Kapı ve duvarlar altın ve gümüşle işlenmiş ağır, parlak
kumaşlarla donatılır, bayraklarla süslenirdi.

10.2.3. Beşik Alayı
Yeni doğan sultanın ya da şehzadenin beşiğinin Darbhane’den çıkarılıp Harem
dairesine gönderilmesine kadar cereyan eden an’anelere “Beşik Alayı” denirdi. Beşik Alayı,
padişah çocuklarının doğumlarında birisi valide sultan, birisi sadrazam tarafından iki
donanmış müzeyyen beşik vesilesiyle yapılan bir alaydır.
Şehzade dünyaya gelince saray kethüdası tarafından Darbhane’ye süslü bir beşik
ısmarlanırdı. Vilâdetin yedinci günü beşik, kethüda, baş efendi, baş kullukçu, kaftancı,
enderun ağaları ve diğer saray mensupları tarafından harem dairesinin divan yerine bitişik
olan kapısına getirilir, beşiği orada Dârüssaâde ağası, hazinedar ağa, başkapı gulamı, hazine
vekili ve nöbetçi ağalar teslim alırlar, harem dairesine götürürlerdi. Emeği geçenlere bu iş için
sarayda hediyeler verilirdi.

10.2.4. Bed’i Besmele Merasimi
Bed’i besmele şehzade ve sultanların beş ya da altı yaşına geldiklerinde tahsile
başlamaları esnasında yapılan törendir. Şehzadeye bir hoca tayin edildikten sonra evvela
teşrifât üzere tahrir gelip sadrazam, şeyhülislâm, kaptan paşa, sadreyn efendiler ve ulema saat
kaçta teşrif edecekleri malum olundukta, Dârüssaâde ağası tarafından hazırlanan çadırda veya
saraydaki köşklerden birinde karşılanıp ağırlanırlardı.
Yemekten sonra padişah önünde rikap ağaları, sol tarafında silahdaran olduğu hâlde
gelip, tören mahalline girerken herkes ayağa kalkıp biraz yürüyerek karşılardı. Çavuşların
alkışından sonra padişah şehzadenin getirilmesine izin verirdi. Bunun üzerine bütün davetliler
kalkıp Orta Kapı’ya, oradan da yürüyerek Bâbüssaâde’ye giderlerdi. Şeyhülislâm ve sadrazam
burada biraz dinlenirdi. Bu sırada şehzade de haremden yanında lalaları olduğu hâlde ata
bindirilerek tören mahalline getirilirdi. Gelen şehzade sadrazam tarafından attan indirilip
padişahın eli öptürülürdü. Padişah önüne yere serilen iki halının veya örtünün arasına rahle
konulurdu. İlk ders için buraya yine sadrazam tarafından kucaklanarak oturtulurdu. Karşısına
oturan şeyhülislâm ve ya şehzadeye atanan hocaelif ve be’den başlayarak alfebenin bir
kısmını okutup tekrar ettirirdi. Şehzade usûlen şeyhülislâmdan aldığı bu ilk dersten sonra elini
öpmek isterse de şeyhülislâm el öptürmezdi. Padişahın elini öptükten sonra şehzade davetliler
tarafından tebrik edilir, böylece öğrenime başlamış olurdu. Şehzadeye ilk cüzü ve cüz kesesi
padişah ya da sadrazam tarafından hediye edilirdi. Davetlilere hil’atler giydirildikten sonra
şehzade aynı alayla harem kapısına kadar götürülürdü.
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Şehzadelere Bed’i Besmele Töreni’nin dışında başka törenler de yapılırdı. Bunlar
Kur’an-ı Kerim’i hatmettikleri ve Buhari-i Şerif isimli hadis kitabını bitirdikleri zaman
olurdu. Bu törenler çoğu zaman Hırka-i Şerif Dairesi’nde gerçekleşirdi.

10.2.5. Nikâh Töreni
Sarayda sultan veya hanım sultanların yani padişahın kızları ya da kızkardeşlerinin
nikâhlanması sırasında ayrı bir tören yapılırdı. Önce kubbe-i hümâyûn Dairesi’nde minderler,
yastıklar ve halılar hazırlanırdı. Bir gün önce şeyhülislâm ile devlet erkânı, kethüda bey
tarafından davet edilirlerdi. Ayasofya şeyhi de Dârüssaâde ağası tarafından davet olunurdu.
Davet edilenler Bâb-ı Asafi’ye teşrif eder, bir miktar istirahattan sonra hareket edilirdi.
Sadrazam kallavî ve ferace, şeyhülislâm örfi ile ve sairleri selimî, mücevveze ve feraceleriyle
tertip üzere saraya teşrif ettiklerinde yeniçeri ağası, defterdar, reisülküttab ve çavuşbaşı ağa
Orta Kapı arasında sadrazamı selamlayıp ard arda tertip üzere yürürlerdi. Kubbe-i
Humâyûn’da seddin sağ tarafına, şeyhülislâm, sol tarafa yeniçeri ağası ve defterdar efendi,
diğerleri ise ikinci sedde otururlardı. Bu sırada Dârüssaâde ağası hanım sultanın vekâletini
alarak üstünde seraser samur kürk ile Kubbe-i Humâyûna gelip yeniçeri ağasının üst tarafına
otururdü. Zülüflüyân elleriyle tatlı ve kahve ikram ederlerdi.
Tayin edilen vakitte hazinedar ağa ve baş muhasib ağa veyahut irade-i hümâyûn
buyurulan iki ağanın şehadetleriyle, damatın vekili kethüda beyin vekâletlerini dahi tayin
edilen iki ağanın şehadetiyle, şeyhülislâm tarafından mehr-i muaccel belirlenerek akt edilir ve
nikâh tamamlanırdı. Ayasofya şeyhi dua eder ve gelen davetlilere çeşitli hilatlar ve yüklükler
hediye edilirdi. Şerbet ve tatlı ikramından sonra sadrazamın kalkmasıyla merasim
tamamlanırdı.

10.2.6. Sûr-ı Humâyûn
Padişahların erkek çocuklarının sünnet düğünlerine, kızlarının veya kızkardeşlerinin
evlenme düğünlerinde yapılan törenlere Sûr-ı Humâyûn denirdi. Osmanlı döneminde yapılan
düğün ve şenliklerin, sünnet ve evlenme törenlerinin büyük bir önemi vardı.
Osmanlıların parlak devirlerinde “Binbir Gece Masalları”nı andıran bir ihtişam içinde
geçen ve büyük bir şenliğe dönüşen bu düğünlerin hazırlıklarından sorumlu olmak üzere saray
teşkilâtından güvenilen bir kimse, bazen bir vezir “Sûr Emini” olarak tayin edilir, yapılan
harcamaları tesbit için de “Sûr Emini” tarafından bir kâtip seçilirdi. Düğün hazırlıkları
yapılırken biryıl veya altıayöncesinden davet edilecek kimselere davet mektupları
gönderilirdi.
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Resim 26:Surname-i Vehbî adlı eserde, sünnet merasimi için çiçek ve şekerden
yapılmış olan süslü nahıllar, Levni and the Surname, Hazırlayan: Esin Atıl, İstanbul 1999.
Konuklar ve düğünü izleyecekler için müsait yerler yapılır, çadırlar kurulurdu. Düğün
için gerekli mutfak araçları ve malzemeleri temin edilirdi. Düğün zamanı gelince padişah ve
çevresi kendilerine ayrılan yerlerde oturarak davetlileri ve elçileri kabul eder, karşılıklı hediye
alışverişinde bulunurlardı. Doğal olarak bütün bunlar düğün için önceden hazırlanan geniş bir
alanda, yani şenlik alanında cereyan ederdi.
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“Nahıl Alayları”nın ve “Şeker Âlâtı”nın geçişinden ve sünnet olacak şehzadelerin
alana gelişinden sonra eğlenceler yapılır, ziyafetler verilir, bunlar düğünün veya şenliğin
sonuna kadar gece ve gündüz olmak üzere devam ederdi. Bu arada esnaf alayları geçişleri ve
gösterilerini yaparak hediyelerini verirler ve hünerlerini gösterirlerdi. Kandil donanmaları
yapılır, oyuncuların gösterileri izlenir, sünnet merasimi yapılır ve düğün sona ererdi. Evlenme
düğünlerinde bu genel programın dışında cihaz ve arus alaylarının geçişi, cihaz ziyareti ve
damadın ayrıca verdiği “Velime Ziyâfeti” de söz konusuydu.
Osmanlı düğün ve şenlikleri, düğün hazırlıklarının başlamasından düğün sona erinceye
kadar mükemmel bir program dâhilinde yürütülmekteydi. Düğün süresince her gün ne
yapılacağı, kimlere ne zaman ziyafet verileceği, kimlerin huzura kabul edileceği hangi gün
hangi eğlencelerin yapılacağı, hatta temizlik ve düzenin nasıl sağlanacağı vs. önceden
hazırlanan bir programla tespit edilir ve olağandışı olaylar haricinde tamamen uygulanmaya
çalışılırdı.

10.2.7. Biniş-i Humâyûn
Göç-i Humâyûn’da denilen padişahların şehir içi veya dışındaki gayri resmî
gezintileridir. Padişahın bu tip gezintilerinde yol üzerine asker dizilmesi ve bu geçişin halka
duyurulması âdet değildi. Bu, oldukça sade bir surette cereyan ederdi. Buna rağmen yine de
teşrifât gereği bir takım merasim uygulanırdı.
Biniş-i Humâyûn tertibinde çıkışlarda padişah mevsime uygun giyinip süslenir, halkın
hayranlığını ve kendisine duyulan saygıyı artıracak tarzda sorguçlu kavuk ve mevsim kürkü
giyer, kalabalık bir biniş maiyetiyle saraydan ayrılırdı. Atla yapılan binişlerde başçuhadar
padişahın yağmurluğunu, ikinci çuhadar kırmızı kese içindeki papucunu, üçüncü çuhadar
çizmelerini taşırdı. Solakbaşı, atının dizginini tutar, salma çuhadarları ve hazinedarlar halkla
ilgilenirdi. Padişahın gezisi eğer biraz resmice olursa, yanındaki görevliler haricinde icabına
göre yeniçeri ağası, kapıcıbaşı, miralem, imrahor, çavuşbaşı ile özengi ağaları da bulunurdu.
Gidilen yerde gece kalınacaksa, padişahla beraber çadırları kurup kaldırmak üzere lüzumu
kadar mehterler, aşçılar, erzak ve sair lüzumlu eşyayı taşıyan at ve katırlar da giderdi. Padişah
eğer ava gidecekse ayrıca samsuncular, zağarcılar, şahinlerle birlikte avcı hayvanları da
beraber götürülürdü. Bu çeşit resmî olmayan gidişlerde padişah çadırının önünde tuğlar
dikilmezdi.
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Resim 27: Surname-i Vehbî adlı eserde, Padişah Ok Meydanında yapılan sünnet düğününde
esnaf loncalarının geçit törenini izlerken, Levni and the Surname, haz. Esin Atıl, İstanbul
1999.
Güvenlik, ulaşım kolaylığı, rahatlık bakımından çoğu kez deniz yolundan binişler
tercih edilmekteydi. Denizle olan binişlere “Bahren Biniş-i Humâyûn” denirdi. Denizden
yapılan Biniş-i Humâyûnlarda, sabah erkenden hareket edilirdi. Önde, içoğlanlarının bindiği
sandalye denen altı büyük kayık eskortluk yaparken, arkadaki tek kayıkta Tülbendağası
ayakta olarak padişahın selamını ve iltifatını bildirmiş olurdu. Bunun arkasındaki yan yana iki
kayıktan birinde mirahur ağa, diğerinde saray ağası, yüzleri geriye dönük ilerlerdi. Kız
Kulesi’nin önünden geçerken ardarda toplar atılarak biniş uyarısı verilir, görevliler selama
dururlardı.
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Uygulamalar
Uygulama: Hakan T. Karateke, Padişahım Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz
Yılında Merasimler, (Kitap Yayınevi, İstanbul 2004) adıl çalışmayı inceleyiniz.
Kazanım:
1)
Osmanlı Devletinde XIX. ve XX. yüzyılda yapılan törenlerde devletin zihniyet
değişiminin, modernleşme ve batılılaşmanın törenlere yansıması görülecektir.
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Uygulama Soruları
Osmanlı Devletindeklasik dönemde yapılan devlet törenleriyle, Tanzimat
sonrasında yapılanlar arasında ne gibi değişikler meydana gelmiştir? Araştırınız ve sonuçları
tartışınız.

1)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Teşrifât gerektiren olaylar görkemlidir ve Osmanlı devletinde bu törenlerin mahiyetine
göre çağrılan devlet görevlileri hazır bulunur. Hatırlanacağı üzere Osmanlı sarayında yapılan
merasimleri devlet işlerine ait törenler, dini törenler ve sarayda günlük hayatı içeren padişah
ve hanedan mensupları için yapılan hususî törenler şeklinde gruplandırmıştık. Önceki
dersimizde bu ilk kısımda yeralan törenler anlatılmıştı.
Bu bölümde önce sarayda gerçekleşen dinî içeriği olan törenler ele alınmıştır. Bunlar
surre-i hümayun için yapılan merasimler, hırka-i saadet ziyareti, cuma selamlığı, mevlid ve
bayram törenleridir. Yavuz Sultan selimin halifeliği ve kutsal emanetleri İstanbul’a
getirmesinden sonra Osmanlı sultanları Surre-i Humâyûnla birlikte Ravza-i Mutahhara’ya
tarihi değeri ve sanat kıymeti bir tarafa, maddî değeri pek yüksek olan hediyeler
göndermişlerdir. Bu hediyeler gönderilirken sarayda görkemli bir merasim düzenlenmiştir.
Osmanlı padişahlarının halkla doğrudan yüz yüze geldikleri çok önemli bir merasim ise Cuma
selamlıklarıdır. Her hafta padişahın selâtin camilerinden birine Cuma namazına gitmesiyle
gerçekleşen bu törenin ayrıntıları dersimizin ilgili kısmında incelenmiştir.
Valide Sultan için yapılan valide alayı, şehzade ve sultanların doğum, sünnet ve derse
başlama törenleri, padişah kızlarıyla kız kardeşlerinin nikâh ve düğün törenleriyle
padişahların binişleri sarayda yapılan özel mahiyetteki merasimlerdir. Kuşkusuz haremin en
yetkili idarecisi valide sultanın oğlunun padişah olmasından hemen sonra yapılan valide
alayının bu merasimler içinde ayrı bir yeri vardır. Harem’e ait diğer merasimler padişahların
kız ve erkek çoçuklarının doğumları, eğitime başlamaları, sünnetleri ve kızlarının nikâhları
için yapılan merasimlerdir. Biniş-i Humâyûnlar ise Göç-i Humâyûn’da denilen padişahların
şehir içi veya dışındaki gayri resmî gezintileridir. Padişahın bu tip gezintilerinde yol üzerine
asker dizilmesi ve bu geçişin halka duyurulması âdet değildir. Oldukça sade bir surette
cereyan etmiş olsa da teşrifât gereği bir merasim uygulanırdı. Buna göre çıkışlarda padişah
mevsime uygun giyinip süslenir, halkın hayranlığını ve kendisine duyulan saygıyı artıracak
tarzda sorguçlu kavuk ve mevsim kürkü giyer, kalabalık bir biniş maiyetiyle saraydan
ayrılırdı.
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Bölüm Soruları
1)

Padişah çocuğu doğduğunda bunun ilanı saraya kim tarafından yapılırdı?

a)

Silahtar Ağa

b)

Rikaptar Ağa

c)

Çukadar Ağa

d)

Musahip Ağa

e)

Kiler Ağası

2)
Surre alaylarının, adet hükmüne girmesi ve resmî bir mahiyet alması hangi
padişah döneminde gerçekleşmiştir?
a)

Yıldırım Bayezid Han

b)

Orhan Gazi

c)

II. Murad

d)

II. Selim

e)

Yavuz Sultan Selim

3)
Hırka-i Saâdet ve diğer Emanât-ı Mukaddese hangi padişah tarafından
İstanbul’a getirilmiştir?
a)

Yıldırım Bayezid Han

b)

Fatih Sultan Mehmet

c)

Yavuz Sultan Selim

d)

Kanuni Sultan Süleyman

e)

II. Selim

4)

Cülûslarda tahta çıkacak olan padişah ilk önce sarayda nereyi ziyaret ederdi?

a)

Harem-i hümayun

b)

Valide Sultan dairesi

c)

Divan-ı hümayun

d)

Hırka-i saâdet dairesi
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e)

Haseki Sultan dairesi

5)
Mevlüt okunacağı gün devlet ricali haricindeki bütün davetliler kendilerine
gönderilen pusuladaki saate göre camiye gelerek belli bir protokol dâhilinde belirlenmiş olan
yerlerine otururlardı. Buna göre cami içerisindeki yerleşme düzenince ilmiye mensupları
nerede otururlardı?
a)

Sağ tarafta

b)

Sol tarafta

c)

Orta kısımda

d)

Son cemaat yerinde

e)

Mahfil-i Humâyûn önünde

6)
Cuma selamlıklarında önceden tespit edilmiş olan camiye gidip hazırlık
yaptırtan ve padişah için seccade serdirten görevli kimdir?
a)

Şeyhülislam

b)

Çavuşbaşı

c)

Tezkireci efendi

d)

Yeniçeri ağası

e)

Reisülküttap

7)
Osmanlı saray teşkilâtında ilk defa bayram usûllerini kanunlarla teşrifâta sokan
padişah kimdir?
a)

Yıldırım Bayezid Han

b)

Fatih Sultan Mehmet

c)

Yavuz Sultan Selim

d)

Sultan I. Abdülhamid

e)

Sultan III. Selim

8)
Bayramlardaki umum tebrikinde padişahın kimlere ayağa kalkıp, kimlere
kalkmayacağının anlaşılması ve bir yanlışlığa mahal kalmaması için “hareket-i hümayun
padişahım”, “ıstırahat-ı hümâyûn padişahım” gibi belirleyici sözler söyleyip padişahı
yönlendirenler kimlerdir?
a)

Mehterler
244

b)

Solaklar

c)

Çavuşlar

d)

Peykler

e)

Sakalar

9)

“Nahıl Alayları” ve “Şeker Âlâtı” hangi törenlerde sergilenirdi?

a)

Göç-i Humâyûn

b)

Sûr-ı Humâyûn

c)

Bed’i Besmele

d)

Vilâdet-i Humâyûn

e)

Cülus-ı Humâyûn

10)

Valide alayı ne zaman tertip edilirdi?

a)

Cuma alayından sonra

b)

Bayram alayından sonra

c)

Cülus töreninden sonra

d)

Mevlit töreninden sonra

e)

Bayram namazından sonra

Cevaplar: 1.a, 2.e, 3.c, 4.d, 5.a, 6.d, 7.b,8.c, 9.b, 10.c.
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11. OSMANLI SAN’ATINDAN SEÇMELER I: NAKKAŞHANE VE
OSMANLI MİNYATÜR SAN’ATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Nakkaşlık ve Osmanlı Saray Nakkaşhanesi
11.1.1. Nakkaşlık
11.1.2. Nakkaşhane
11.2. Osmanlı Devletinde Minyatür San’atı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Nakkaşhane’nin Osmanlı Sarayı için önemi nedir?

2)

Osmanlı Devletinde minyatür san’atı nasıl bir gelişme ve değişim göstermiştir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Nakkaşlık

Nakkaşlık mesleğinin
Osmanlı san’atındaki
öneminin kavranılması

Görüş Geliştirme

OsmanlıSaray Nakkaşhanesi
ve idare şekli hakkında bilgi
sahibi olmak

Tarihsel Analiz Yorum

Osmanlı Minyatür Sanatının
önemi ve tarihi gelişi
hakkında bilgi edinmek

Kronolojik Düşünme

Osmanlı dönemi minyatürlü
eserler, önemleri ve meşhur
minyatür ustalarının
öğrenilmesi

Anlatım

Nakkaşhane

Osmanlı Devletinde
Minyatür San’atı

Osmanlı Devletinde
Minyatür San’atı

Tarihsel Analiz Yorum

Anlatım

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Görüş Geliştirme
Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
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Anahtar Kavramlar


Nakkaşlık



Nakkaşhane



Levni



Şahkulu



Kara Memi



Matrakçı Nasuh



Nakkaş Osman



Ahmed Nakşi



Surnâme-i Vehbi



Silsilenâme
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Giriş
Bu derste öncelikle Osmanlı san’atında önemli bir yer tutan nakkaşlık mesleği izah
edilecek ardından Osmanlı Sarayında önemli bir kurum olan Osmanlı Nakkaşhanesi
incelenecektir. Dersin ikinci kısmında ise el yazma eserlerin metinlerini açıklama amacına
yönelik bir resim türü olan minyatür sanatı ele alınacak, Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı
padişahlarının koruyuculuğunda ve genel çizgisiyle Saray’a bağlı olarak gelişen bu san’atın
tarihi tekâmülü, meşhur münyatür ustaları ve münyatürlü tarihi yazma eserler hakkında
öğrencilerimiz bilgilendirilecektir.
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11.1. Nakkaşlık ve Osmanlı Saray Nakkaşhanesi
11.1.1. Nakkaşlık
Sözlükte "birden fazla renkte boyamak, iğne veya özel aletlerle işleme yaparak süslemek" anlamındaki nakş kökünden türeyen nakkaş bu işi meslek edinenlere verilen unvandır.
Bu unvan aslında hakkâk, oymacı, tezhip ustası gibi sanatçıları da içermekle birlikte tarihte
daha çok "ressam, minyatür ressamı" mânasında kullanılmış, bez ve kumaş üzerine iğneyle işleme yapanlara, motif nakşedenlere de nakşbend denilmiştir. Nakkaş kelimesi, daha çok
minyatür ressamları için kullanılmaya başlandığı Emevî sonrası dönemlerde kitap sanatındaki
müzehhip, siyahkalem, musavvir, şebihnüvis, meclisnüvis, cetvelkeş, renkzen ve tarrâh gibi
değişik işler yapanların tamamını kapsamına almıştır. Bununla beraber genellikle minyatürcülere musavvir, tezhip yapanlara müzehhib ve boyasız çalışma yapanlara tarrâh adı
verilmiştir.
Nakkaşlar Osmanlı sarayı için çalışan sanatçılar ve zanaatkârlar teşkilatı ehl-i hiref
içinde şüphesiz en önemli bölüğü oluşturmuşlardır. Nakkaşlar yazma eserlerin bezenmesi
(müzehhiplik), resimlenmesi (musavvirlik), metinleri sınırlayan cetvellerin çekilmesi
(cetvelkeşlik) ve boyaların hazırlanması (renkzenlik) gibi kitap sanatlarıyla ilgili işlerle
uğraşan sanatkârlardır. Ancak bunların dışında Kalem işi ya da çini desenleri gibi mimarî
süslemelerin tasarlanması, ahşap ve mukavvadan yapılan küçük sandıkların bezenmesi, çadır,
otağ, halı ve kumaş gibi dokumalarda kullanılan desenlerin hazırlanmasından da
sorumluydular.
Osmanlılar'da nakkaşlık önce Amasya ve Bursa'da başlamış, ardından Edirne
Sarayı'nda gelişmiştir. Şîraz'dan Edirne'ye geldiği sanılan bazı nakkaşlar yerli ustalarla
beraber çalışmıştır. İstanbul'un fethinden sonra yetişen nakkaşlar arasında Fâtih Sultan
Mehmed'in resimlerini yapan Sinan Bey ile Bursalı Şiblîzâde Ahmed ve Şehnâme-i Melik
Ümmî'yi minyatürlerle süsleyen Abdullah Nakkaş'ın adları zikredilebilir. Yavuz Sultan
Selim'in İran ve Mısır'dan getirdiği farklı gelenekleri temsil eden nakkaşlar Herat üslûbunu
hatırlatan yeni bir üslûp geliştirmiştir. Nakkaşlar zamanla Osmanlı ehl-i hiref teşkilâtının en
önemli bölüklerinden biri hâline gelmiştir. Ocak-Şubat 1526 tarihli bir mevâcib defterinde
başta ünlü nakkaş Şahkulu olmak üzere, Melek Ahmed, Hasan b. Mehmed, Hasan b.
Abdülcelîl gibi büyük ustaların yer aldığı listede yirmi dokuz nakkaş ve on iki şâkirdin ismi
zikredilmektedir. Kanûnî Sultan Süleyman, Şahkulu'na özel bir atölye tahsis etmiş ve zaman
zaman kendisini ziyaret ederek, çalışmasını seyretmiştir.
Saray nakkaşlarının tayinleri Enderûn-ı Hümâyun Hazinedarbaşı’nın arzının yanı sıra
Reîsülküttâb’ın tezkiresi de göz önünde bulundurularak yapılırdı. Ehl-i hiref mevâcib
defterlerinden nakkaşların bir kısmının Acem kökenli oldukları anlaşılmakta, Anadolu'dan
gelen nakkaşların ise Rûmî nisbesiyle anıldığı görülmektedir. Bunlar ayrıca nakkaşlar,
şâkirdler, müteferrika nakkaşlar gibi kısımlara ayrılıyordu; başlarında da ser-nakkaşândan
başka kethüda, ser-bölük, ser-oda-i evvel, ser- oda-i sânî gibi grup yöneticileri bulunuyordu.
Nakkaşlar kapıkulu halkı olduğundan aynı zamanda Ordu-yı Hümâyun teşkilâtına bağlıydılar
ve orduyla beraber sefere çıkar, görevlerini savaş sırasında da sürdürürlerdi. Nakkaşlara
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yevmiye üzerinden üç ayda bir maaş ödenir, maaş ve terakkileri maaş defterine yazılırdı.
Aralarında Nakkaş Hasan Paşa gibi Enderun'da yetişip vezir pâyesi alanlar da vardı. Sarayın
nakkaşlar cemaatinde bezenmesi istenen eser için yetenekli biri yoksa çarşı esnafı arasından
bulunur ve ücret karşılığında çalıştırılırdı. Bayramlarda padişah, kendisi için yaptığı özel işleri
getiren nakkaşı kaftan veya para vererek ödüllendirirdi. Nakkaşların tayin, maaş, terfi, çıkış
gibi işlemlerinden ve yapılması istenen işin resmen ilgili sanatçıya verilmesinden
hazinedarbaşı sorumluydu.
Evliya Çelebi "esnâf-ı nakkaşân-ı musavverân" dediği nakkaşların, resim yapmanın
şeriatça yasaklanması sebebiyle pîrlerinin bulunmadığını söyler ve bunların kendi zamanında
dört dükkân, kırk nefer olduklarını belirterek en ünlülerinin sanatlarındaki başarılarını
mübalağalı üslubuyla anlatır. Türk sanatı tarihinde Nigârî, Bayram b. Dervîş, Kara Memi,
Şahkulu, Velî Can, Pîr Ahmed b. İskender; Osmanlı tasvir sanatının klasik üslûbunu
belirleyen Nakkaş Osman, Ali Nakkaş, Hasan (Paşa), Nakşî ve Levnî yaptıkları eserler bilinen
nakkaş ve müzehhipler arasında isimleri en öne çıkanlardır. XIX. yüzyıl başlarında önemini
tamamen kaybeden nakkaş sınıfı, 1826 tarihli bir nizamnamede hizmetleri olmadığından
kaldırılan on ocak arasında sayılmaktadır

11.1.2. Nakkaşhane
Nakkaşhane Osmanlı Devletinde süsleme sanatçılarının toplu hâlde bulundukları
atölyeler grubu yani bir tür iş hanına verilen addır. Nakkaşhânelerde (kârhâne-i nakkâşân)
ressamlar, kalem işi yapanlar, musavvir, müzehhip, mücellit gibi kitap bezemecileri, değerli
taş yontucuları, işlemeciler, taşçı ustaları, camcılar çalışırdı. Gıyâseddin Baysungur'a (ö.
837/1434) sunulmak üzere hazırlanmış bir belgede, nakkaşlar için daha önce temeli atılmış
olan kütüphanenin bitirildiğive nakkaşlarla kâtiplerin artık orada oturduğu bilgisinden
Timurlular'da bu iş yerlerine "kütüphane" denildiği öğrenilmektedir Aynı ismin Safevîler'de
ve Özbekler’de sultanın veya bir şehzadenin hâmiliğindeki atölyeler için de kullanıldığı
görülür. Ancak yine Safevî sarayında bu tür atölyelere nakkaşhâne denildiğine işaret eden
bilgiler de vardır.
Araştırmalar ve kaynak eserler, İstanbul'da çarşı esnafının çalıştığı nakkaşhânelerin
yanı sıra Topkapı Sarayı'nın içinde ve yakınında sarayın sanat ve zanaat işlerini gören
nakkaşhânelerin bulunduğunu göstermektedir. Son çalışmalara göre saray teşkilâtına bağlı
ehl-i hiref-i hâssa, nakkaşlar bölüğünden bazılarının nakkaşhânesinin sarayın birinci
avlusunda, bazılarının sarayın dışında ve Hipodrom'a bakan yönde Arslanhâne denilen
binanın yanında olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca saray için yapılacak özel işlerle ilgili olarak
seçilen sanatçılara ayrı bir nakkaşhâne tahsis edildiği bilinmektedir. Osmanlı
nakkaşhânelerinde yapılan işlerin cinsini, ustaların isimlerini ve aldıkları ücretleri gösteren
kayıtların düzenli biçimde tutulması sonucunda saraya bağlı nakkaşhânelerin teşkilâtı ve
çalışması hakkında diğer İslâm ülkelerinde görülemeyecek zenginlikte bir bilgi ve belge
birikimi oluşmuştur.
Saray nakkaşhanesinde sultanların muhteşem başarılarını ebediyen koruyacak, çok
sayıda minyatür ihtiva eden büyük boyutta yazma kitaplar hazırlanmıştır. Kuyumcular,
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mücevherciler ve değerli taşlar işleyenler, törenler ve şahsî kullanım için, göz kamaştırıcı
parçaları imal etmek üzere birarada çalışmış; marangozlar fildişi, sedef ve bağa, halı ve kumaş
dokumacılan ise gümüş, altın ve ipek gibi değerli malzemeleri kullanarak en ince, zarif
eserlerini saray için üretmişlerdir.

11.2. Osmanlı Devletinde Minyatür San’atı
El yazma eserlerin metinlerini açıklama amacına yönelik bir resim türü olan minyatür,
Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı padişahlarının koruyuculuğunda ve genel çizgisiyle
Saray’a bağlı olarak gelişmiştir. Günümüze ulaşan en erken tarihli örnekleri Fatih Sultan
Mehmed’in saltanat yıllarına tarihlendirilen Osmanlı minyatür okulu, XIX. yüzyıla kadar
varlığını sürdürmüştür. Sarayın bulunduğu başkent İstanbul’un dışında Bağdat, Kahire gibi
kitap sanatı ve minyatür geleneği olan önemli merkezlerde de, XVI. ve XVII. yüzyıllarda
eyalet valilerinin himayesinde varlık göstermiştir.
İstanbul’un fethinden önce, Osmanlıların İznik ve Bursa kentlerinde bir kültür ortamı
yarattıkları bilinir. Bu döneme ait tezhipli, minyatürsüz bazı el yazma eserler günümüze
ulaşmıştır. Ancak minyatürlü el yazma örneklerinin en erken tarihlileri, devletin başkentinin
Bursa’dan Edirne’ye taşınmasından sonraya aittir. Bunlar arasında Edirne’de 1455-56
tarihlerinde tamamlanmış olan Bediüddin Tebrizî’nin Dilsuznâme adlı eseri, minyatürlenmiş
erken örneklerden biridir. Osmanlı minyatür okulunun henüz klasik kimliğini elde edememiş
olduğu bu dönemde, 1440 sonrası Edirne’ye geldiği sanılan bir grup Timurî Şiraz okulu
mensubu sanatçının etkilerini yansıtan bir erken Osmanlı minyatür üslubu yaratılmıştır.
Dönemin Edirne’de resimlendirilmiş bir diğer eseri olan Külliyat-ı Katibî’de de bu
erken üslup fark edilir. 1360-80 arasında Edirne’de hazırlandığı sanılan başka bir minyatürlü
yazma, Ahmedî’nin İskendernâmesi’dir. Ahmedî (öl.1416) Germiyanoğlu Emir Süleyman ve
Osmanlı Sultanı I. Mehmed tarafından himaye edilmiş bir şairdir. İskendernâme adlı eserinde
Makedonyalı İskender ile ilgili öyküler yer alır, bir bölümü de Osmanlı Tarihi’yle ilgilidir.
Eserin tasvirleri, üslup özelliğiyle önceki eserlere bağlanır.
İstanbul’un fethinden sonra (1453), Fatih Sultan Mehmed’in portre ve madalyonlarını
yaptırmak için, İtalya’dan sanatçılar davet etmesi, Gentile Bellini ve Costanzo da Ferrara gibi
sanatçıların İstanbul’da etkin olmaları dönemin Osmanlı minyatür ressamlarını da
etkilemiştir. Dönemin nakkaşları Sinan Bey veya öğrencisi Şiblizâde Ahmed’e yakıştırılan
Fatih’in gül koklayan portresiyle, profilden büst portresi bu etkileri yansıtan minyatür
geleneğinde resimlerdir. Fatih dönemindeki bu Batı’nın benzetmeci resim sanatına açılış,
üslup açısından daha sonra etkin olmamakla birlikte, Osmanlı Sarayı kitap resmine padişah
portreciliği konusunun girmesine yol açmıştır.
Sultan II. Bayezid döneminde (1481-1512) ise, Osmanlı minyatür sanatı örnekleri,
devrin sevilen edebiyat ürünlerinde boy göstermiştir. II. Bayezid devri resim anlayışında,
Herat, Şiraz gibi Timurî ve Türkmen etkilerinin yanı sıra, Bizans’ın başkentinden miras
kalmış olabilecek bazı resim gelenekleriyle, II. Mehmed döneminde Avrupalı ressamların
taşımış oldukları Batı etkilerini bir arada izlemek mümkündür.
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Hamse-i EmirHüsrev Dehlevi adlı eserdeki Osmanlı nakkaşlarınca yapılmış olan bazı
minyatürler, mimari ve doğa ayrıntılarındaki perspektif denemeleriyle, çağdaşı İslam
minyatürlerinden farklı bir çehreye sahiptir. Bütün bu etkilere rağmen, II. Bayezid dönemi
minyatürleri, Fatih Sultan Mehmed döneminde eserler vermiş olan Edirne Okulu’nun devamı
gibidir. Dönemin çağdaş edebiyatının mesnevi tarzındaki ürünlerinin resimlendirilmesine, II.
Bayezid’i izleyen yıllarda da ilgi duyulmuştur.
Yavuz Sultan Selim’in 1514 Çaldıran Seferi’nden sonra, Osmanlı minyatürü İran’dan
gelen sanatçılarla yüzeysel nakış bezemeciliğine yönelik Herat üslubunda ürünler vermiştir.
Söz konusu bu etki, yalnız minyatürlerde değil, resimlendirilen eserlerin konularında da
kendini göstermiştir. Bunlardan biri olan Attar’ın Mantık al-Tayr adlı eserinin 1515 tarihli
nüshasının minyatürlerinde Herat üslubunun etkilerinin yanı sıra, Osmanlı kitap sanatının
kendi kuralları da belirgindir. Osmanlı minyatüründeki bu üslup, Kanuni Sultan Süleyman’ın
saltanat yıllarının ortalarına değin sürmüştür. Arifî’ye ait Guy-u Çevgan’ın 1539 tarihli
nüshası da, bu eserlerden biridir. Bu dönemde Osmanlı sarayına ganimet yoluyla ulaşan el
yazmalarının da, Osmanlı minyatür sanatının gelişimi açısından önem taşıdığı anlaşılır.
Kanuni Sultan Süleyman döneminin ortalarında Osmanlı minyatür sanatçılarının
alışılmış konu ve kalıpların dışına çıkarak, farklı bir üslup yaratma girişiminde bulundukları
görülür. Bu yeni atılım, Osmanlıların diğer İslam devletlerinden farklı konum ve güçte
olmalarıyla ilgilidir. Tarih yazarı, hattat, silahşör olan Matrakçı Nasuh, Kanunî Sultan
Süleyman’ın 1533-35 yıllarında Tebriz üzerinden Bağdat’a gidişi sırasında bir menzilnâme
niteliği taşıyan Mecmu’i Menazil’i (Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn)kaleme almış ve o güne
değin İslam ülkelerinde rastlanmayan tarzda minyatürlerle süslemiştir. İnsan figürünün yer
almadığı bu tasvirler, seferin gidiş ve dönüş yolu üzerindeki şehirlerin, kasabaların tam
anlamıyla belgesel özellik taşıyan görüntülerini içermektedir. Eserin başında yer alan İstanbul
tasvirinde Nasuh’un minyatür geleneğinin resim diliyle, tüm önemli yapıları ve topografyayı
yansıtmaya çalıştığı görülür.
Tarih-i Feth-i Şikloş ve Esturgon ve Estonibelgrad adlı eserinde (TSM, H.1608) ise,
Kanuni’nin Macaristan Seferi’yle Barbaros Hayreddin Paşa’nın 1543 tarihli Akdeniz Seferi’ni
kaleme alarak, tasvirlerle açıklamıştır. Bu tasvirler arasında Barbaros’un uğradığı liman
kentleri, dönemin Avrupa portolanlarını andıran bir yaklaşımla çizilmiş ve Osmanlı’ya özgü
bir bezeme anlayışıyla boyanmıştır. Aynı tarzda resimlenmiş olan bir diğer eseri Tarih-i
Sultan Bayezid’dir.
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Resim 28: Kanuni Sultan Süleyman’ın Cülus töreninde devlet adamları yeni hükümdara biat
ederken, Süleymannâme, Hazırlayan: Esin Atıl, New York 1986.
Matrakçı Nasuh’un bu eserlerini yazıp, resimlediği yıllarda, Kanuni Sultan Süleyman,
hanedanın gücünü, sürekliliğini ve yaptığı işlerin önemini kanıtlamak amacıyla, Fethullah
Arifî Çelebi’yi resmî saray şehnamecisi olarak atamıştır. Osmanlı padişahlarının tarihte
görüldükleri devirden itibaren manzum tarihini yazmakla görevlendirilen Arifî, Şahname-i Âlî
Osman adını verdiği eserini beş cilt olarak tasarlamıştır. Eserinin beşinci cildi olan
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Süleymânnâme adlı eser, Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat yıllarının 1558 yılına kadar olan
olaylarını konu alır. Beş ayrı nakkaş tarafından resimlenmiştir. Eserdeki Doğu’ya yapılan
seferleri Tebriz kökenli nakkaşların, Avrupa’ya yönelik seferlerle ilgili minyatürleri de, o
yörelerden gelme nakkaşların yapmış olduğu kabul gören bir görüştür.
Süleymânnâme adlı eserden Kanuni Sultan Süleyman’ın cülusunu betimleyen çift
sayfalık bir tasvir eserin önemli minyatürlerinden biridir. Soldaki sayfada Topkapı Sarayı
Bab-ı Hümayun’u, 1. avlu ve Babü’s-Selâm, sağdaki sayfada ise, ikinci avluda Babü’s-saade
önünde altın taht üzerinde oturmuş Sultan, cülus törenine katılan yüksek rütbeli devlet
görevlileri, vezirler, şeyhülislam, kazaskerler, Enderun ağaları ve diğer saray mensupları
tasvir edilmiştir.
Osmanlı hanedanının tarihini işleyen, belgesel karakterli bu tarihi konulu
minyatürlerin bir diğer uzantısı da, Fatih Sultan Mehmed döneminde başlayan padişah
portreciliğidir. Dönemin tanınmış şahsiyeti olan Haydar Reis, Nigarî mahlasıyla şiirler
yazdığı gibi, önemli bir portre sanatçısı olarak dikkat çeker. Barbaros Hayreddin Paşa’nın ve
Kanuni Sultan Süleyman’ın yaşlılık yıllarını yansıtan portreleri en tanınmış eserlerindendir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın yarım yüzyıla yakın süren saltanat yılları, siyasî, ekonomik,
örgütsel başarıların yanı sıra sanat alanında da, en başarılı yıllar olmuştur. Dönemin
minyatürleri, topografik karakterli kent manzaraları, portre sanatı, padişah ve çevresinin resmi
yaşamına ilişkin çok sayıda minyatürün yer aldığı şahnâmelerle, Osmanlı kitap resminde konu
programının belirlendiği ve üslup açısından da farklı bir ortamın oluştuğu, yenilikçi ve önemli
bir dönüm noktasını oluşturmuştur.
XVI. yüzyılın üçüncü çeyreğinde, Osmanlı Sarayı Ehl-i Hiref teşkilatının nakkaşlar
bölüğü mensubu musavvirler, artık tamamen kendilerine özgü ve İslam minyatür okullarından
oldukça farklı bir tasvir üslubu benimsemişlerdir. Bu üslubu belirleyen ve yönlendiren sanatçı
Nakkaş Osman olmuştur. Nakkaş Osman’ın Kanuni’nin son seferi olan Sigetvar Seferi’nin
konu edildiği Ahmed Feridun Paşa’nın kaleme aldığı Nüzhet (el-esrâr) el-ahbâr der Sefer-i
Sigetvar adlı eserdeki minyatürleri, bu üslubun ilk örnekleridir. Kanuni Sultan Süleyman’ın
Macar Kralı Janos’un oğlunu Tuna nehri üzerinde ve Belgrad’ın karşısında Semih şehrine
hakim bir tepe üzerinde kurulan otağında kabul edişini betimleyen minyatür (TSM, H.1339,
y.16b), Nakkaş Osman’ın üslubunu yansıtır. Bu üslup, nakış değerlerini önemsemeyen, sade
ve yalın bir anlatıma sahiptir.
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Resim 29: Şehnameci Seyyid Lokman ve Nakkaş Osman tarafından Sultan III. Murad
döneminde hazırlamış olduğu eserinden Fatih Sultan Mehmet portresi, Kıyafet el insaniyye fi
Şemail al Osmaniyye, Ali Emiri 1216.
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Resim 30: Yavuz Sultan Selim’i temsil eden minyatür, Seyyid Lokman, Kıyafet el
insaniyye fi Şemail al OsmaniyyeAli Emiri 1216.
Osmanlı minyatürünün, İslam resim öğretisinin geliştirdiği soyut dünya görüşüne
rağmen, belli bir ölçüde benzetmeci ve belgeleyici anlayışını en çarpıcı biçimde yansıtan
örnek, Sultan III. Murad döneminde hazırlanmış olan Kıyafet el insaniyye fi Şemail el
Osmaniyye adlı eserdir. Dönemin saray şehnamecisi olan Seyyid Lokman ile Nakkaş
Osman’ın işbirliğiyle hazırlanmış olan yazmada, Osman Gazi’den, III. Murad’a kadar
Osmanlı padişahlarının özellikleri anlatılmış ve her birinin minyatür geleneğinde portrelerine
yer verilmiştir. Eserin hazırlanması aşamasında yazar Lokman ve Nakkaş Osman çok sayıda
yazılı kaynağı ve mevcut padişah portrelerini incelemiştir. Fizyonomik özelliklerini
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bilmedikleri sultanların portrelerinin İtalya’da olduklarını öğrenerek, sadrazam Sokullu
Mehmed Paşa’nın delaletiyle, Veronese atelyesi ressamlarının yaptıkları III. Murad’a kadar
12 sultanın yağlı boya portrelerini İstanbul’a getirerek, bu tablolardan yararlanmışlardır.
Şahnameci Seyyid Lokman ile Nakkaş Osman’ın işbirliği III. Mehmed dönemine
değin sürmüştür. Lokman’ın Farsça ve manzum olarak kaleme aldığı Nakkaş Osman ve
ekibinin resimlediği minyatürlü şahnameler, kronolojik bir sırayla sultanların resmi
yaşamlarını ele almışlardır. Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının 1558 yılından ölüm yılı
olan 1566’ya kadar olan dönemini konu alan Tarih-i Sultan Süleyman, bu sıralamada ilk
örneği oluşturur. Eserde, Malta kuşatması, Kanuni’nin son seferi Sigetvar Seferi, ölümü, II.
Selim’in cenazeyi karşılaması, İstanbul’da cenazenin toprağa verilişi gibi, Osmanlı
hanedanının önemli anlarını ölümsüzleştiren tasvirler bulunur.
1579-97 yılları arasında şahnameci Seyyid Lokman’ın yazdığı Osmanlı padişahlarıyla
ilgili şahnameler, Nakkaş Osman’ın başkanlığındaki nakkaşlar tarafından resimlendirilmiş ve
böylelikle klasik Osmanlı minyatür üslubunun seçkin örnekleri yaratılmıştır. Bu eserlerden
biri olan, II. Selim dönemiyle ilgili 1581 tarihli Şahname-i Selim Han adlı eserde
olabildiğince gerçekçi yaklaşımla aktarılmış, saf renklerle, pastel tonların tercih edildiği
minyatürler yer alır. Sultan III. Murad’ın saltanatının 1592 yılına kadarki dönemini kapsayan
Şehinşahname’nin ikinci cildi Farsça yazılmış şehnamelerin son örneğidir ve içerdiği
minyatürler Nakkaş Osman ve ekibinin elinden çıkmadır. Şahnameci Seyyid Lokman’ın
kaleme aldığı ve resimlendirilen diğer eserler Türkçedir. Bunlardan Hünername Osman
Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar olan padişahların tahta çıkışları, devirlerindeki önemli
zaferleri ve olayları, avlanma ve çeşitli silahların kullanımındaki hünerleri konu alan
minyatürlere sahiptir.
Sultan III. Murad döneminde, Saray nakkaşları tarafından minyatürlenmiş eserler
sadece Seyyid Lokman’ın yazdıklarından oluşmamaktadır. İntizamî mahlasını kullanan
Bosna-Foçalı bir başka yazar da, 1582 yılında Sultan III. Murad’ın şehzadesi Mehmed için
düzenlettiği sünnet düğünü şenliklerini anlatan Surnâme-i Humayun’u kaleme almış ve bu
kitap Nakkaş Osman yönetimindeki nakkaşlar tarafından 250 çift sayfalık kompozisyonla
resimlenmiştir. At Meydanı’nda (hipodrom) 52 gün ve gece süren şenlik ve gösteriler,
meydanın değişmeyen çerçevesi içerisinde (arka planda İbrahim Paşa Sarayı’nda geçitleri
izleyen III. Murad ve şehzadesi olmak üzere) metnin akışını izleyen bir film şeriti gibi ele
alınmıştır. XVI. yüzyıl İstanbul’undaki hemen hemen tüm esnaf loncalarının ellerinde veya
arabalarında yaptıkları imalatlarıyla geçişlerini tasvir eden bu minyatürler, dönemin kültür
tarihine, sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutan son derece değerli belgelerdir.
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Resim 31: Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar olan padişahların tahta çıkışları,
devirlerindeki önemli zaferleri, avları ve olayları anlatan Hünername adlı eserde Yavuz
Sultan Selim’in Dulkadiroğlu Beyliği üzerine vardığında çıkılan avda bozdoğanı ile bir
kaplanı helak ettiğini gösteren minyatür, Hünernâme,TSMK. H. 1523.
Sultan III. Murad döneminde, Doğu’ya yapılan seferleri kumanda eden Lala Mustafa
Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa, Ferhad Paşa gibi serdarları yücelten Gazavatnâmeler de
yazılıp resimlenmiştir. Söz konusu eserlerde, savaş sahnelerinin yanı sıra, ordugâhlardaki
günlük yaşamı ve ziyafet meclislerini tasvir eden minyatürler bulunur. Mustafa Âli’nin
yazdığı 1584 tarihli Nusretnâme’den Lala Mustafa Paşa’nın İzmit’te ordunun ileri gelenlerine
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verdiği ziyafeti betimleyen minyatür, Nakkaş Osman’ın dışındaki nakkaşlar tarafından
yapılmış tarihi ressamlık örneklerinden biridir (TSM, H.1365, y.34b) 1594’te tamamlanıp, III.
Mehmed’e sunulan Tarih-i Feth-i Yemen adlı eserden serdar Sinan Paşa’nın huzurunda Tule
kuşatması sırasında, Yena, Hayme kabileleri şeyhlerinin Osmanlılara tabii olup, hil’at
giymelerini tasvir eden minyatür de, yine bu tür bir örneği oluşturur (İ.Ü.Ktp. T.6045,
y.247b).
Sultan III. Mehmed döneminde Osmanlı minyatürünü yönlendiren sanatçı Nakkaş
Hasan’dır. Enderun’da yetişmiş, anahtar oğlanlığı, dülbend gulamlığı, kapıcıbaşılık, yeniçeri
ağalığı yapmış, Rumeli Beylerbeyi, sadaret kaymakamlığı ve kubbealtı vezirliği görevlerinde
bulunmuştur. Dönemin şahnamecisi Talikizâde Suphi Çelebi ile birlikte çalışan Hasan, Sultan
III. Mehmed’in Eğri Seferi’ni konu alan Türkçe yazılmış Eğri Fetihnamesi’ni resimlemiştir.
Nakkaş Hasan’ın kişisel üslubundaki kalın siyah kaşlı, yuvarlak yüzlü figürler ve dairesel
kompozisyonların seçildiği minyatürlere sahip bir diğer eser, Şahname-i Âli Osman’dır.
XVI. yüzyıl sonu Osmanlı minyatüründe konu açısından büyük bir değişim dikkati
çeker. Genellikle XIV. Ve XV. yüzyılda yazılmış dini konular, fal ve cifr kitapları gündeme
gelmiştir. Hz. Muhammed’in yaşam öyküsünün resimlerle anlatımı, XIV. yüzyılda yaşamış
Darir’in Siyer-i Nebi adlı eserinde karşımıza çıkar. Nakkaş Hasan’ın yönlendirdiği nakkaş
ekibinin elinden çıkma bu tasvirler, ele alınış açısından tarihi okulun bir parçasıdır. Hz.
Muhammed’i Hira Dağı’nda tasvir eden minyatür bunlardan biridir.
Osmanlı minyatür sanatının eyalet üslubu olarak tanımlanmış bir grup eserinin 15341623 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde kalmış olan Bağdat kentinde hazırlandığı
belirlenmiştir. Özellikle Sokullu Mehmed Paşa’nın oğlu Hasan Paşa’nın valiliği döneminde
yoğun bir resim faaliyeti yaşayan Bağdat’ta da genellikle tasavvuf, peygamberler tarihi gibi
dini konulu eserler hazırlanmıştır. Mevlevî dergâhlarında yetişmiş sanatçılarca
resimlendirildiği kabul edilen bu eserlerde, dinamik kompozisyonlu ve iri başlı figürlü, zengin
ve etkileyici renklere sahip minyatürler vardır. Bunlardan biri olan Cami el-siyer’de
Mevlana’nın Molla Şemseddin ile karşılaşmasını tasvir eden minyatürler mevcuttur.
Sultan I. Ahmed dönemini konu alan bir şahname olmasına karşın, Osmanlı tarihiyle
ile ilgili birkaç eser resimlenmiştir. Ancak bu dönemde albümler için hazırlanan tek figür
çalışmaları veya konulu, tek yaprak hâlinde çalışılmış minyatürlerin önem kazandığı görülür.
Sultan I. Ahmed için hazırlanmış albümde çok sayıda kadın, erkek tiplemeleri ve tek yaprak
minyatürler bulunur. Bu tek figür kadın ve erkek minyatürleri dönemin giyim modasını
yansıtmaları açısından belgesel öneme sahiptirler.
XVII. yüzyıl başında, özellikle II. Osman döneminde verimli olmuş nakkaş, eklektik
bir üslubu olan Ahmed Nakşî’dir. Dönemin şahnamecisi Nadirî’nin Divanı’nın ve Hotin
Fetihnamesi’nin resimlenmesini yönlendiren sanatçıdır. Nakşî’nin üslubundaki mimari
ayrıntılardaki perspektif arayışları, kimi gölgeli boyamalar, figürleri istifleme ve çeşitli
açılardan ele alma biçimindeki Batı etkilerine karşılık, bazı doğa ayrıntılarında Safevî
minyatüründen etkilenmesi sonucu, ilginç minyatürler ortaya çıkmıştır. Onun bu eklektik
üslubunu sergileyen minyatürlerinden biri, Sultan III. Murad’ın Cuma selamlığına çıkışını
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konu alır ve Divan-ı Nadirî adlı eserde bulunur (TSM, H.889, y.4a). Sultan II. Osman için
hazırlanan Tercüme-i Şakayık-ı Numaniye’nin (TSM, H.1263) ve Firdevsi Şahnamesi
tercümelerinin resimlendirilmesinde de görev alan Ahmed Nakşî, Sultan II. Osman’ı at
üzerinde ve tahtta betimleyen bazı tek yaprak minyatürler de yapmıştır. Ayrıca,bir albümde
yer alan III. Murad’ı ve III. Mehmed’i betimleyen minyatür geleneğindeki iki portre de, yine
Ahmed Nakşî’nin fırçasına mal edilir.
XVII. yüzyıl içerisinde nakkaşların Saray dışında da etkin oldukları ve yabancılar için
hazırlanan kıyafet albümleri için tek figür resimleri yaptıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı
başkenti İstanbul’da Avrupalılar için kıyafet albümü hazırlama geleneği XVII. yüzyıl boyunca
sürmüştür. Kıyafet resimleri ve padişah portreleri içeren, bazılarına talep sahibi olan
yabancıların milliyetlerine göre değişen, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve birden fazla dilde
açıklamaların eklendiği birbirine benzer çok sayıda kıyafet albümü hazırlanmıştır. Ayrıca
gösterim amaçlı kullanıldığı sanılan bazı peygamber ve padişah portrelerini konu alan
tasvirlerin de bu dönemde yaygınlaştığı anlaşılmaktadır.
Osmanlı minyatürünün XVII. yüzyılın ikinci yarısında yeniden Edirne’de ürünler
verdiğini kanıtlayan Silsilenâmeler günümüze ulaşmıştır. Bu eserlerdeki madalyonlar içerisine
yerleştirilmiş peygamber ve sultan tasvirlerinin ressamı Hüseyin İstanbulî’dir. Bu dönemde
de, minyatürlerin yer yer derinlik etkisi yaratan ayrıntıları içerdiği görülür.
XVIII. yüzyılın başında III. Ahmed’in yeniden İstanbul Sarayı’na yerleşmesiyle,
Osmanlı minyatürü son canlı dönemini yaşamıştır. Sultanın şehzadelerinin sünnet düğünü şair
Vehbî tarafından kaleme alınan Surname-i Vehbî adlı eserde, nakkaş Levnî’nin yaptığı
minyatürlerle canlandırılmıştır. 1720 yılında yapılan bu şenlik 15 gün sürmüş, Ok
Meydanı’nda çadırlar kurulup, eğlenceler düzenlenmiştir. Gösteriler geceleri Haliç üzerinde
devam etmiş, Aynalıkavak Sarayı’nın önü seyir yeri olarak kullanılmıştır. Levnî, kullandığı
doğal renkleri ve üçüncü boyutu arayan üslubuyla, Osmanlı minyatürüne yeniden Doğu-Batı
sentezini içeren bir karakter kazandırmıştır. Levnî’nin tek figür çalışmaları da, dönemin
İstanbul’undaki şık ve zarif hanımlar ile beyleri canlandırır, bu minyatürler kıyafetler
açısından belgesel değere sahiptirler. Osmanlı minyatüründe, Batılı etkileri özümleme ve
yansıtma girişimlerinin Sultan I. Mahmud döneminde de sürdüğü görülür. Dönemin nakkaşı
Abdullah Buhari de, tek yaprak kadın ve erkek resimleri yapmıştır. Abdullah Buhari’nin
gerçekçi üslupla resmettiği çiçek resimleri de vardır. Ayrıca lâke bir cilt kapağı üzerindeki
şemselerin içine üç boyutlu figürsüz manzara kompozisyonları da resmetmiştir.
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Resim 32: Vehbî tarafından kaleme alınan, nakkaş Levnî’nin yaptığı minyatürlerle
canlandırılmıştır Surname-i Vehbî adlı eserde, düğünde bir eğlence sahnesi, Levni and the
Surname, Hazırlayan: Esin Atıl, İstanbul 1999.
XVIII. yüzyıl ikinci yarısında Batı sanatı etkilerinin yoğunlaşmasıyla, kitap resmi
mahiyetindeki minyatür giderek önemini yitirmiştir. Dönemin şairlerinden Fazıl Enderuni’nin
kadın ve erkek güzelliklerini anlattığı eseri olan Hubannâme ve Zenannâme’deki kadın ve
erkek figürlerini, pastel renklerle yapılmış suluboya resimler olarak değerlendirmek
mümkündür. XVIII. yüzyıl sonlarında, Osmanlı Sarayı çevresinde Batılı resim geleneğine
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duyulan ilginin giderek artması ve değişen beğeniler sonucunda, Avrupa resmine yabancı
olmayan eğitimli Hıristiyan azınlık sanatçılara iş verildiği görülmektedir.
Gençlik yıllarında İtalya’ya giderek eğitim gördüğü ve dönemin Rafaello’su sayıldığı
kaydedilen ve oğlu Menasi ile birlikte saray ressamı olarak anılan Refail’in resmettiği kağıt
üzerine guvaş boyayla kadın ve erkek figürleri, geleneksel minyatürden tamamen farklı,
portre karakteri gösteren, gerçekçi resimlerdir. III. Selim’in şiirlerini içeren Divân-ı
İlhami’deki manzara resimleri ise, bu dönemde Batı resmi geleneğindeki Osmanlı
minyatürünün son örnekleri arasında yer alırlar. Yüzyılın ikinci yarısında ise, Osmanlı
minyatürü tamamen sona ererek, yerini Batılı anlamda tuval resmine bırakmıştır.
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Uygulamalar
Uygulama: Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, (Kabalcı yay., İstanbul 2012), adlı
eseri inceleyiniz.
Kazanım:
1)
İslam Sanatında minyatürün doğuşundan Osmanlı nakkaşhanesine, Osmanlı
minyatürlü yazmalarının türlerinden bu sanata yön veren sanatçılara ve Osmanlı
minyatürlerindeki ikonografya çeşitlerine kadar, minaytür sanatına dair merak edilen bütün bu
hususlar hakkında tafsilatlı bilgi edinilebilir.
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,

Uygulama Soruları
Osmanlı minyatür sanatına yön veren sanatçıların üsluplarını inceliyiniz ve
farklılıklarını tartışınız.

1)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün ilk kısmında nakkaşlık ve nakkaşhane konularını ele aldık. Osmanlı
sarayı için çalışan sanatçılar ve zanaatkârlar teşkilatı ehl-i hiref içinde şüphesiz en önemli
bölüğü nakkaşlar meydana getirmiştir. Nakkaşlar yazma eserlerin bezenmesi (müzehhiplik),
resimlenmesi (musavvirlik), metinleri sınırlayan cetvellerin çekilmesi (cetvelkeşlik) ve
boyaların hazırlanması (renkzenlik) gibi kitap sanatlarıyla ilgili işlerle uğraşan sanatkârlardır.
Ancak bunların dışında Kalem işi ya da çini desenleri gibi mimarî süslemelerin tasarlanması,
ahşap ve mukavvadan yapılan küçük sandıkların bezenmesi, çadır, otağ, halı ve kumaş gibi
dokumalarda kullanılan desenlerin hazırlanmasından da sorumluydular.
NakkaşlarEnderûn-ı Hümâyun Hazinedarbaşı’sına bağlıydılar ve onun arzı ve
reîsülküttâb’ın tezkiresi ile saray görevlerine tayin edilirlerdi. Ehl-i hiref mevâcib
defterlerinden nakkaşların bir kısmının Acem kökenli oldukları anlaşılmakta, Anadolu'dan
gelen nakkaşların ise Rûmî nisbesiyle anıldığı görülmektedir. Nakkaşhane ise Osmanlı
Devletinde süsleme sanatçılarının toplu hâlde bulundukları atölyeler grubuna verilen isimdi.
Saraya hizmet eden nakkaşların sanatlarını icra ettikleri Osmanlı Sarayının bulunduğu
mekânın muhtelif yerlerinde saray nakkaşhaneleri bulunmaktaydı.
Bu bölümün ikinci kısmında ise Osmanlı yazma eserlerini adeta canlandıran minyatür
sanatı konu edilmiştir. Yazma eserlerde anlatılan olayları görselleştirmek üzere yapılan kitap
resimleri anlamına gelen minyatür Osmanlı Devletinde padişahların himayesinde varlığını
sürdüren önemli bir sanattır ve ve genel çizgisiyle Saray’a bağlı olarak gelişmiştir. Bu
dersimizde Şiblizâde Ahmed, Sinan Bey, Matrakçı Nasuh, Nakkaş Osman, Nakşî, Nigarî
Yevnî gibi döneminin en meşhur nakkaşları ve eserleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Kıyafet el insaniyye fi şemail el osmaniyye adlı eser hangi padişah döneminde
hazırlanmıştır?
a)

I.Murat

b)

II.Selim

c)

III.Murat

d)

III.Mehmet

e)

I.Ahmed

2)
Nakkaş sınıfının bir hizmetleri olmadığı düşünüldüğünden dolayı hangi tarihte
kaldırılmıştır?
a)

1826

b)

1827

c)

1845

d)

1905

e)

1928

3)
Kanuni’nin son seferi olan Sigetvar Seferi’nin konu edildiği Ahmed Feridun
Paşa’nın kaleme aldığı Nüzhet (el-esrâr) el-ahbâr der sefer-i Sigetvar adlı eserdeki
minyatürler hangi sanatçıya aittir?
a)

Fethullah Arifî Çelebi

b)

Nakkaş Osman

c)

Şiblizâde Ahmed

d)

Sinan Bey

e)

Matrakçı Nasuh
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4)

Saray sanatçılarının bağlı olduğu birimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Matbah-ı amire

b)

Baruthane-i amire

c)

Tophane-i amire

d)

Ehl-i hiref-i hâssa

e)

Divan-ı hümayun

5)
Aşağıdakilerden hangisi erken dönem Osmanlı minyatür sanatının uygulandığı
eserlerdendir?
a)

Surnâne-i Hümayun

b)

Dilsuznâme

c)

Süleymannâme

d)

Rüyanâme

e)

Selimnâme

6)
II. Selim dönemiyle ilgili 1581 tarihli Şahname-i Selim Han adlı eserin
minyatürleri kim tarafından yapılmıştır?
a)

Levni

b)

Abdullah Buhari

c)

Nakkaş Osman

d)

Ahmed Nakşî

e)

Nakkaş Hasan

7)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tasvir sanatının klasik üslûbunu belirleyen
sanatçılardan birisi değildir?
a)

Nakkaş Osman

b)

Nakşî

c)

Levnî

d)

Ali Nakkaş
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e)

Hamdullah

8)
Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-35 yıllarında Tebriz üzerinden Bağdat’a
gidişi sırasında bir menzilnâme niteliği taşıyan Mecmu’i Menazil’i (Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i
Irakeyn) adlı eser kime aittir?
a)

Matrakçı Nasuh

b)

Şiblizâde Ahmed

c)

Fethullah Arifî Çelebi

d)

Sinan Bey

e)

Nakkaş Osman

9)
Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar olan padişahların tahta çıkışları,
devirlerindeki önemli zaferleri ve olayları, avlanma ve çeşitli silahların kullanımındaki
hünerleri konu alan minyatürlü eser aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Şehinşahnâme

b)

Nusretnâme

c)

Hünernâme

d)

Süleymannâme

e)

Selimnâme

10)
İçinde Makedonya’lı İskender ile ilgili öyküler yer alan, bir bölümün de
Osmanlı Tarihi’yle ilgili bilgi veren İskendernâme adlı eser kime aittir?
a)

Matrakçı Nasuh

b)

Seyyid Lokman

c)

Ahmedî

d)

Levni

e)

Vehbi

Cevaplar: 1)c, 2)a, 3)b, 4)d, 5)b, 6)c, 7)e, 8)a, 9)c, 10)c
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12. OSMANLI SAN’ATINDAN SEÇMELER II: HAT VE TEZHİP
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Osmanlı Hat San’atı
12.1.1. Osmanlı Hat San’atının Tarihçesi
12.1.2. Osmanlı Devlet Yazışmalarında Kullanılan Yazılar
12.2. Osmanlılarda Tezhip Sanatı
12.2.1. Osmanlı Tezhip San’atının Tarihi Süreci
12.2.2. Τezhip Sanatının Kullanım Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Hat San’atının tarihî tekâmülü nasıl bir gelişim göstermiştir?

2)

Osmanlı resmî yazışmalarında hangi yazı türleri kullanılmıştır?

3)

Osmanlı tezhip san’atı hangi alanlarda kullanılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Hat San’atının
Tarihçesi

Osmanlı Hat San’atı’nın
safhaları hakkında bilgi
sahibi olmak

Kronolojik Düşünme

Osmanlı Devlet
Yazışmalarında Kullanılan
Yazılar

Osmanlı resmî devlet
yazışmalarında kullanılan
yazı cinslerini öğrenmek

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Osmanlılarda Tezhip San’atı

Tezhip San’atı hakkında
bilgi edinmek

Kronolojik Düşünme

Osmanlı Devletinde tezhib
san’atının hangı alanlarda
uygulandığının
kavranılması.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Tezhip San’atının Kullanım
Alanları

Görüş Geliştirme

Anlatım

Görüş Geliştirme

Görüş Geliştirme
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Hat



Tezhip



Divanî



Siyakat



Talik,



Nesih



Nestalik



Tevki



Hattah



Sazyolu



Rûmi Hatayî
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Giriş
Bu derste Osmanlı Devletinin iki önemli san’atı olan hat ve tezhip üzerinde
durulacaktır. Öncelikle hat sanatının tarihi tekâmülü ve ünlü hattatlara kısaca temas edilecek,
ardından Osmanlı resmî yazışmalarında kullanılan yazı çeşitleri tanıtılacaktır. Dersin ikinci
kısmında ise Osmanlı tezhip sanatında var olan usluplardan bahsedilecek ve tezhip sanatının
kullanım alanları ayrı ayrı belirtilecektir.
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12.1. Osmanlı Hat San’atı
Hat sanatı Nabatî harflerinden geliştirilen Arap yazısıyla vücuda getirilmiş bir İslâmî
sanat nevidir. Sadece okuma-yazma vasıtası olan bir takım basit şekillerin böylesine güçlü bir
estetikle ortaya çıkıvermesi İslâm'ın bir mucizesidir ve bu dinin geniş sahalara yayılmasıyla
bütün İslâm ülkelerince de benimsenmiştir.

12.1.1. Osmanlı Hat San’atının Tarihçesi
Şam, Bağdad, Kurtuba, Kahire, Konya, Semerkand, Herat, Tebriz gibi taht
merkezlerinde hükmünü sürdüren İslâm devlet ve hanedanlarının devrinde (Emevî, Abbasî,
Fatımî, Eyyûbî, Memluk, Selçuklu, İlhanlı, Timurî, Safevî, Akkoyunlu) daima ilgi çekici bir
sanat olarak görülen hüsn-i hat, Osmanlı devrinde ise bu bakımdan olduğu kadar, estetik
kudretiyle ve zirvede kalış müddetiyle de en üst seviyesine erişmiş, "Türk Hat Sanatı" adıyla
anılacak bir hüviyet kazanmıştır.

Resim 33: Kûfi Hatla Yazılmış Besmele: Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi’nin Osmanlı
Paleografyası Ders Dökümanı.
Bağdad şehrinde önce Abbasî, sonra İlhanlı devirlerini idrak edip de o vakte kadar
tedricen gelişen hat sanatını Araplar elinde son merhalesine eriştiren Yâkutü'l-Musta'sımî
Osmanlı Devleti'nin kurulma safhasında henüz vefat etmişti ve onun yetiştirdikleriyle Yakut
üslubu bütün Müslüman ülkelerine yayılmaktaydı. Daha önceki yüzyıllarda revaçta olan kufi
hattı artık ehemmiyetini kaybetmiş, onun yerine topluca aklâm-ı sitte (altı yazı) olarak anılan
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sülüs, nesih, muhakkak, reyhanı, tevki, rıkaa' yazı çeşitlerinin hâkimiyeti başlamıştı. Ancak,
Osmanlılar'ın gelişip yayılmaya çalıştıkları XIV. yüzyıldan -daha sonraki yüzyılın başında
uğradıkları Timur felaketi sebebiyle- âbidelerdeki bazı kitabeler dışında zamanımıza hat
sanatı örnekleri gelememiştir. Çelebi Mehmed'den sonraki toparlanma devrinden kalan sayılı
eserler de, Yakut yolunun Anadolu ve Rumeli'deki Osmanlı topraklarında benimsendiğini
göstermektedir. Bursa ve Edirne gibi payitaht şehirlerinden başka, Osmanlı medeniyetinin
yayıldığı Anadolu'daki eyalet merkezlerinde de, hat sanatının tahsil ve terbiyesine riayet
edildiğine en büyük delil olarak, XV. yüzyılın ikinci yarısındaki Amasya şehri gösterilebilir.
İşte o sıralarda İstanbul'un fethedilmesiyle, bütün İslâm âleminin kısa zamanda kültür ve sanat
merkezi hâline gelecek olan bu müstesna belde, hat sanatındaki liderliğini de bugünlere kadar
muhafaza etmiştir.
Osmanlılar'ın ilk yüz elli yılında tahta çıkan hükümdarların hat sanatıyla ilgisine dair
malumat yok ise de, Fâtih'in diğer güzel sanatlar yanında yazma kitaba verdiği ehemmiyet
bilinmektedir. Hatta oğlu Şehzade Bayezid'in, vali olarak bulunduğu Amasya'da -geleceğin
hat dehası- Şeyh Hamdullah (1429-1520)'a babasının kütüphanesi için yazdırdığı eserlerden
bazıları zamanımıza kadar gelmiştir. Ayrıca, İstanbul'un fethinden sonra, bu yeni Osmanlı
beldesinin müslümanlaştırılmasında yer alan âbideler üzerindeki celi sülüs kitabelerin
hattatlarının da Fâtih devrinin iki büyük ismi Yahya Söfî (XV. asır) ve oğlu Ali Söfî (XV.
asır) olduğu, eserlerindeki imzalarından anlaşılmaktadır. Osmanlı hanedanında, hat sanatıyla
fiilen alakaları bilinen ilk isimler Sultan II. Bayezid ve şehzadesi Korkut'tur; her ikisi de hüsni hattı Şeyh Hamdullah'dan Amasya'da öğrenmişlerdir.
Şehzade Bayezid'in tahta geçişinden hemen sonra İstanbul'a gelip yerleşen Şeyh
Hamdullah, hocası Hayreddin Mar'aşî yoluyla Yâkutü'l-Musta'sımî'ye bağlanan yazı üslubunu
en mükemmel şekliyle bu şehirde de gerçekleştirmeye başlamıştı. Sultan II. Bayezid'in teşvik
ve tavsiyesiyle, Yakut'un Saray hazinesinde mevcud bulunan eserlerini bir estetik
kıymetlendirmeye tabi tuttu ve kendi sanat zevkini de katarak, bunlardan yeni ve belirgin bir
tarz çıkarmaya muvaffak oldu. Tahminen 1485 yılında, en az dört aylık bir ibadet yalnızlığına
çekilerek başardığı bu mühim iş, Şeyh Hamdullah'ı "Türk Hat Sanatı'nın pîri" mertebesine
yüceltmiştir. Zira o devre kadar hüküm süren aklâm-ı sitte, Abbasî devri anlayışına bağlı idi.
Bundan sonra, "Şeyh tavrı"ndaki aklâm-ı sitte bütün Osmanlı topraklarına yayıldı ve Yakut
yolunu unutturdu.
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Resim 34: Şeyh Hamdullah, Kıt’a, Sülüs/Nesih, Kalem Güzeli.
Şeyh'in üslup olarak seçtiği harfler veya harf grupları Yakut'un yazılarında parçalar
hâlinde yer yer bulunup gösterilebilir. Şeyh Hamdullah'ın dehası, güzelliğin seçiminde ve
bunun tekrarlanabilmesinde aranmalıdır.
Şeyh'den kısa bir zaman sonra hat sanatında ismi duyulan Ahmed Karahisârî ise,
Yakut tavrındaki yazının Osmanlı ülkesinde yeniden ihyasına çalışarak bu yolda eserler
vermiştir. Lâkin Şeyh üslubuna karşı bu direniş ancak bir hattat nesli devam edebilmiş ve
Karahisârî yolu unutulup kapanmıştır. Şeyh ve talebeleri elinde olgunlaşan aklâm-ı sitte
arasında nesih hattı Mushaf yazılmasına tahsis edilmiş; sülüs yalnız olarak veya nesihle
birlikte sanat yazısı hâliyle yerleşip sürmüş, muhakkak ve reyhâni XVII. asrın sonlarına kadar
tedricen bırakılmıştır. Tevki’in yerini -daha sonra anlatılacak olan- dîvânî ve celi dîvânî
yazıları zaten doldurduğu için, bunun da sahası daralmış; rıkaa' ise icazet hattı adıyla
hattatların imza satırlarında ve hat icazetname (diploma)'lerinde kullanılmıştır.
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Resim 35: Süleymaniye Camiinde Yer alan Kitabe, Ayet-i Kerime, Ahmed Karahisârî,
Kalem Güzeli, Celî Sülüs.
Şeyh Hamdullah'ın açtığı çığır, damadı Şükrullah Halîfe, oğlu Mustafa Dede (14951538) ve torunları, ayrıca bu yolda yetişenler eliyle yeni nesillere aktarıldı. Önemli hattatlar
yetişti ve bu üslup Şükrullah Halîfe oğlu, Pîr Mehmed (? -1580) ve Hâlid Erzurûmî (? - 1631)
sırasıyla Derviş Ali'ye kadar geldi. Önce bu üstaddan derse başlayıp, sonra onun talebesi
Suyolcuzâde Mustafa Eyyûbî 'den tamamlayan Hâfîz Osman (1642-1698), Şeyh üslubundaki
aklâm-ı sitteyi ikinci bir estetik değerlendirmeye tabi tuttu ve bundan bir yeni tavır çıkardı.
Böylece, bu altı cins yazı -bir kısmının kullanılmasından vazgeçilmiş olmakla beraber- ikinci
bir süzülüp arınma safhası geçirdi ve "Hafız Osman üslubu", Şeyh Hamdullah'ınkini kısa
zamanda unutturdu; yeni yetişen hattatlar da severek bu yolu tercih ettiler. Ancak, uzaktan
okunmak için yazılan celî sülüs hattı, ilerlemek şöyle dursun, XVI. yüzyıla nazaran
gerilemişti. İşte XVIII. yüzyılın sonuna doğru Hafız Osman sülüsünü çok iyi inceleyen
Mustafa Rakım (1758-1826) isimli deha mertebesindeki hat sanatkârı, ağabeyi İsmail
Zühdi'den öğrendiği bu sülüs anlayışını daha da geliştirerek celî üslubuna aktarmayı başardı.
Ondan yetişen Hâşim (? - 1845) ve Recâi (1804-1874) efendilerin ardından, bilhassa Sami
Efendi (1838-1912)'nin elinde celî sülüs hattı -hâlâ geçilemeyen- en mükemmel şekline erişti.
Çarşambalı Arif (? - 1892), Abdülfettah (18157-1896), Nazif Bey (1846-1913), Tuğrakeş
Hakkı Bey (1873-1946), Ömer Vasfı (1880-1928), Emin Yazıcı (1883-1945), Hâmid Aytaç
(1891-1982), Halim Özyazıcı (1898-1964), Mâcid Ayral (1891-1961) hep bu üslubun
temsilcisi olmayı başardılar ve celî sülüsle görülmemiş istifler tertipleyip levha ve kitabeler
yazdılar. Son altı isim, Cumhuriyet döneminde de hat sanatının en meşhur simalarıdır. Üstelik
Mâcid Ayral, hoca sıfatıyla davet edildiği Bağdad'daki Hat Akademisi'nde Irak hattatlarına da
sanatını öğretmiştir. ( 1955-1959yılları arası).
Mustafa Rakımla aynı devirde yaşayan Mahmud Celâleddin (? - 1829) ise, celî sülüs
hattında sert ve durgun görünüşlü bir üsluba sahip olduğundan, Râkım'ın gergin ve hareketli
tavrı karşısında tutunamamıştır. Buna mukabil, sülüs-nesih yazılarında Hafız Osman yolunu
latif bir tarzda sürdüren Mahmud Celâleddin'in, öğrencisi ve hanımı olan Esma İbret (1780-?)
de kadın hattatların en başarılısı sayılır.
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XIX. yüzyılda Kadıasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876) ve Mehmed Şevki Efendi
(1829-1887) gibi iki emsalsiz hat üstadı -yine Hafız Osman üslubundan ilham alarak-sülüs,
nesih ve rıkaa' (icazet) yazılarında birbirinden farklı iki "mekteb"in doğmasına vesile oldular.
Mustafa İzzet Efendi'nin -celî sülüste de çok muvaffak olan- Şefik Bey (1819-1880)'den
başka, Muhsinzâde Abdullah Bey (1832-1899), Abdullah Zühdî Efendi (? - 1879), Kayışzâde
Hafız Osman Efendi (? - 1894) gibi talebeleriyle, Şefik Bey'in yetiştirdiği Hasan Rızâ (18491920) ve Ali (? - 1902) efendiler bu tarzın seçkin temsilcileri sayılırlar.
Şevki Efendi'nin yetiştirdikleri arasında Bakkal Arif (1830-1909) ve Fehmi (18611916) efendiler önsırayı alırlar. Arif Efendi'nin talebesi Aziz Efendi (1871-1934), bu üslubu
Kahire'de "Tahsînü'l-Hutût Medresesi"ndeki hocalığı esnasında (1923-1933) Mısır
hattatlarına da öğretmiştir. Sami Efendi'nin talebesi olan Reisü'l-Hattâtîn Kâmil Akdik (18611941) de Kahire'ye gidişlerinde yazdığı eserlerle orada çok tanınmıştır.
Hattatların kullandığı edevat ve malzemenin de Osmanlı ince el sanattan arasında
müstesna bir yeri vardır. Muhtelif renklere boyandıktan soma âhâr denilen cilalama usulü ile
kullanılabilecek hâle getirilen elyapısı kâğıtlara yazmak için, is ve arap zamkı eriyiğinin
havanda dövülmesiyle is mürekkebi, varak altının ezilmesiyle de altın mürekkebi elde edilirdi.
Hâl (kırmızı) ve zırnık (sarı) mürekkepleri de çok kullanılmıştır. Hokka ve kamış kalemin
içinde saklandığı divit (silindir biçimindeyse: kubur), kalem açmada kullanılan kalemtraş ve
makta' gibi aletler, bunları imal ederek geçimini sağlayan bir sanatkâr zümresinin doğmasına
vesile olmuştur ki, hat şaheserlerinin yanısıra bunlar da görenlerde hayranlık uyandırmaktadır.
Vakıf anlayışıyla kurulmuş olan Osmanlı öğretim müesseselerinde (mektep, medrese)
veya üst öğretim veren Enderün-ı Hümâyun, Dîvân-ı Hümâyun, Galata Sarayı gibi üniversite
muadili resmî kuruluşlarda sürdürülen hat öğretimi, aslında en seviyeli ve yaygın şekliyle, hat
hocasının evinde teberrüken (maddî karşılığı olmaksızın) gerçekleştirilirdi. Nihayet XX.
yüzyıla gelindiğinde, bir devlet hat akademisi açılması düşünülerek, Evkaf Nâzırı ve
Şeyhülislâm Hayri Efendi'nin delaletiyle, Cağaloğlu'ndaki tarihî Yusuf Ağa Sıbyan
Mektebi'nde (bugün M.E.B. Yayın Bürosu'dur) Medresetü'l-Hattâtin açılmıştır (1914). Hasan
Rızâ, Kâmil (Akdik); Nuri (Korman), Hulusi (Yazgan); Tuğrakeş İsmail Hakkı (Altunbezer);
Mustafa Ferid gibi o devrin önde gelen hat üstadlarının hoca olarak bulunduğu bu medresede
tezhip, cild, ebru, minyatür, âhâr gibi sair kâğıt ve kitap sanatları da öğretiliyordu. Birçok
talebenin yetiştiği bu irfan yuvası, medreselerin 1925’da kaldırılmasından sonra faaliyetini
harf inkılâbına kadar (1928) Hattat Mektebi adıyla devam ettirmiştir.
Sıkı bir disiplinle yürütülen usta-çırak öğretimi sonunda icazet (diploma) verilerek
nesilden nesile intikal ettirilen hat sanatı, zaman içinde bünyesini yenileyebildiği ve diğer
sanatların aksine Batı'dan tesir alacak bir yanı bulunmadığı için, Osmanlılar'da, XX. yüzyıla
kadar gelebilmiş eşiz bir sanattır.

12.1.2. Osmanlı Devlet Yazışmalarında Kullanılan Yazılar
Osmanlı Devletinin geniş kültürel yapısının bir yansıması olarak görebileceğimiz
üzere devletin resmî yazışmalarında düzenlenen belgelerde, düzenleniş çeşidlerine göre farklı
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yazı türleri kullanılmış belirlenen kurallar hiç bozulmayarak aynı belge türünde kullanılan bir
yazı genel itibariyle değişmemiştir.
Osmanlı Devleti sülüs, nesih, tevkiʻ, rıka, muhakkak ve reyhanîden oluşan aklâm-ı
sitteye dair yazıların bir kısmını belirli dönemlerde resmî yazışmalarda kullanmıştır. Ancak
bunların dışında da belirli tür belgelerde kullanılan yazılar vardır. Buna göre yukarıda da
belirtildiği üzere sülüs yazısı Osmanlı devletinde kitabe, levha kıt’, murakka, sure başlarında
beyit ve kasidelerin yazılmasında kullanılan bir sanat yazısıdır. Arşiv belgelerinde oldukça
seyrek rastlanılır. Yabancı devlet hükümdarlarına gönderilen nâme-i hümâyûn gibi
belgelerdeki âyetler ve bazen bu belgelerin dâvet rüknü bu yazı ile ayrı hattatlar tarafından
yazılmışlardır. Zira her yazının ayrı hat üstadları bulunmaktadır.
Kur’an-ı kerimden başlayarak genel olarak kitap istinsâhında işlekliğinden dolayı
nesih yazısı tercih edilmiştir. Kur’an ve kitaplarda harekeli olarak yazıldığı hâlde arşiv
belgelerinde nesih, ancak kelimenin okunmasında şüpheli bir durum varsa harekelenmiştir.
Bunun tipik örneklerini sadrazam telhislerinde görmek mümkündür. Mühimme defterlerinde
divânî yazı kullanıldığı hâlde XVII. yüzyıl sonlarından itibaren nâme sûretlerinin ayrı olarak
kaydedildiği defterlerin yazıları harekesiz nesihtir.
Aklam-ı sittenin diğer bir yazı türü olan ilk dönem ferman ve beratlarında kullanılan
bir yazı çeşididir. Nitekim padişahın tuğrasına tevkî denildiği gibi tuğra çekmekle vazifeli
olan nişancıya da tevki’î adı verilmiştir. Ancak zamanla ferman ve beratlarda tevkînin yerini
divânî yazı alarak tamamen kaybolmuştur. Tanzimat sonrasındaki mukavele
tasdiknâmelerinde tevkî yazının yine kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Aklam-ı sittenin
değer yazılar rıka, muhakkak ve reyhanî ise resmî yazışmalarda görülen yazılar
olmamışlardır.
İran kaynaklı bir yazı olan talik yazısı Osmanlı hattatlarının elinde Osmanlıya özgü bir
yazı hâline getirilmesini sağlayan hattat Mehmed Es'ad Efendi’dir. Talik yazısı Osmanlı
Devletinde bütün ilmiye mensuplarının resmî yazışmalarında kullandığı tek yazıdır. Talik en
mükemmel şeklini Yesâri-zâde Mustafa İzzet Efendi’nin elinde kazanmıştır. Talik Osmanlı
Arşivi’nde bulunan yazılardandır. İlmiye sınıfı mensupları bu hattı tercih ettiklerinden,
şeyhülislâm fetvaları, kadı arzları, hüccetler ve hatta şer’iyye sicillerine kadar hep talik yazıyı
kullanmışlardır.
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Resim 36: Nezih yazısıyla kaleme alınmış ve Tezhiplenmiş Kur’an-ı Kerim’in ilk Sahifesi.
Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi’nin Osmanlı Palegrafyası Dersi Dökümanı.
Matrakçı Nasuh’un mucidi olduğu ileri sürülen divânî yazı karakteristik özelliklerini
Osmanlılar elinde kazanmış, tam bir Osmanlı yazısıdır. Divân-ı hümâyûnda tutulan
kayıdlarda kullanılan bir yazı olduğu için bu adla anılmıştır. Buna göre divânda tutulan
ferman, berat, nâme, ahidnâme, sebeb-i tahrir hükümleri, mühimme, şikâyet ve ahkâm
defterleri dâhil her türlü kayıdlar divâni yazı ile yazılmışlardır. Celî divâni denilen yazı türü
ise özellikleri itibarıyla divânîden farklı bir yazıdır. En önemli özelliği harf aralarında boşluk
bırakılmaması, hece ve kelimelerin bir öncekinin üstünden başlanarak yazılması dolayısıyla
bir satır yazının iki kanal üzerine yazılmış gibi görünmesidir. Celî divanînin kullanılma
yerleri, divâniye nazaran daha azdır. Mühim şahısları verilen mülknâme, menşur hatta tımar
tevcihini gösteren bazı beratlarda, nâme-i hümâyûn ve ahidnâme-i hümâyûnlarda bu yazı
kullanılmıştır. Ayrıca divânî ile yazılmış beratların “nişan “ formülleri celî divânî ile
yazılmıştır.
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Osmanlılar'da maliye ve tapu kayıtlarının tutulduğu siyâkat hattının sanat tarafı
bulunmadığından burada sadece ismi anılmaktadır. Günlük el yazısının da her yazanın elinde
kazandığı farklılık neticesi, XIX. yüzyılda bu da bir nizama bağlanmış ve rık'a hattı olarak
adlandırılmıştır. Bunun resmî ve süratli yazışmalara tahsis edilenine Bâb-ı-Âlî rık'ası, sıkı
kaidelere bağlı olanına İzzet Efendi (1841-1903) rık'ası denilmektedir ki, bu sonuncusu Arap
âleminde sanat yazısı gibi benimsenmiştir.

Resim 37: Divânî Yazı Örneği, Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi’nin Osmanlı Palegrafyası
Dersi Dökümanı.
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Resim 38: Celî Divânî Hatla kaleme alınmış bir berat, Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi’nin
Osmanlı Diplomatiği Dersi Dökümanı.

12.2. Osmanlılarda Tezhip Sanatı
Tezhip, ezilerek fırçayla sürülecek hâle getirilmiş olan varak altın ve muhtelif
renklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen, parlak ve cazip bir kitap sanatıdır. Üsluplaştırılmış
nebatî (hatâyı, penç, goncagül) ve hayvanî (rûmî) asıllı motiflerle hazırlanan
kompozisyonlarda uygulanma sahası bulur. Bir çiçeğin, dikine kesitinin üsluba çekilmiş
şekline hatâyı, kuşbakışı görünüşünün üsluplaştırlmış hâline de penç adı verilir. Bütün
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çiçeklerin olgunlaşmamış çizimleri goncagül grubunu ve bütün yapraklar da yaprak grubunu
meydana getirirler.
Tezhip sanatı, Orta Asya'da Uygur Türkleri'yle ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir.
Selçuklularla İran üzerinden Anadolu'ya kadar ulaşan ve burada kendinden evvel yaşamış
medeniyetlerin kalıntılarını bulan tezhip sanatı, onu uygulayan sanatkârların bu tesirleri kendi
millî zevklerine dönüştürmesiyle de gelişmesini devam ettirmiştir. Bu gelişme ve üslupların
doğuşunda, Uzakdoğu ve İran'dan çeşitli aralıklarla gelen tesirler, Memlûk sanatı izleri,
Anadolu Beylikleri'nden kalan miras, fethedilen topraklardan gelen yeni zevklerin
birleşimiyle gittikçe artan ve XVI. yüzyılda çok üst seviyeye varan yaratıcılığı takip etmek
mümkündür. Ancak şu husus göz ardı edilmemelidir ki, tezyini sanatların hepsinde aynı olan
ve desenin yapıtaşlarını meydana getiren motifler, sanatkâr tarafından gerçekçi bir bakışla
tabiattan alınmış, esas çizgileri korunup teferruatı atılmış; buna şahsî zevk ve görüşler de
katılarak çizimi tamamlanmıştır. Üsluplaştırma veya üsluba çekme adı verilen bu yol
sayesinde ne tabiat kopya edilmiş, ne de tamamen zıddı olan şekiller ortaya çıkarılmıştır.
Böylece, motiflerde hem tabiatı, hem de sanatkârı seyretmek mümkün olmaktadır. Bu
motiflerin bazıları her devirde revaç bulan, bazıları da belirli asırlarda parlayıp sönen tezyini
unsurlardır. Mesela Selçuklu ve Beylikler devri tezhibinin vazgeçilmez motifi olan münhanî,
bu durumunu diğer asırlarda devam ettirememiş; buna mukabil, hatâyı, penç ve rûmî tezhibin
her devrinde ana motif özelliğini korumuştur.

12.2.1. Osmanlı Tezhip San’atının Tarihi Süreci
Osmanlı Devleti'nin ilk yüzyılına ait tezhip örnekleri, zamanımıza kadar gelememiştir.
Bu devre ait en erken tarihli tezhip örneği, Sultan II. Murad adına hazırlanmış bulunan bir
mûsikî nazariyat kitabı olup Topkapı Sarayı Kütüphanesi-Revan 1726'da saklıdır. 841/1437
tarihli bu yazmada, merkezî geometrik düzen içinde rûmî motifıyle hazırlanmış bir
kompozisyon, zahriye tezhibinin esasını meydana getirir.
İstanbul'un fethiyle kazanılan ruh yapısı, tezyinat sahasında da görülmektedir. Güzel
sanatlara merakı bulunan ve kitaba verdiği ehemmiyet bilinen Fâtih Sultan Mehmed'in
Topkapı Sarayı'nda bir nakkaşhane kurdurduğu ve sernakkaş olarak Özbek asıllı Baba
Nakkaş'ı getirttiği malumdur. Hükümdar sarayı bünyesinde nakkaşhane bulunması bir gelenek
şeklinde, Anadolu Selçuklularından ve Tîmurlu sarayından beri süregelmektedir. Osmanlı
padişahları da aynı usulü daha yaygın olarak devam ettirmiştir. Osmanlı kitap tezhiplerinde
görülen ve ilk dönemden başlayarak kesilmeden devam eden temel prensip, sonsuzluğa giden,
sınırlandırılmamış bir kompozisyon anlayışıdır. "Ulama" olarak adlandırılan bu tarz desenler,
Osmanlı sanatkârının kendisine sonsuzu hedef aldığını, devlet anlayışındaki gibi sanatında da
sınırsız bir yaradılışa sahip olduğunu gösterir.
Fâtih devri tezhiplerinde mat ve parlak olarak kullanılan altından sonra en çok görülen
ve bilhassa zemin boyası olarak karşımıza çıkan kobalt mavisi rengidir. Daha sonraki yıllarda
bu renk yerini bedahşî lâciverdine bırakır. Halkârî denilen gölgeli altın sürülme tekniğine, al
renkli lâl mürekkebinin de aynı devirde eklendiği, yan şeffaf olan bu mürekkebin, kesif altın
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zerrelerinin bulunduğu motif uçlarında yeraldığı görülür. Desene ayrı bir güzellik veren bu
tarz daha sonraki dönemlerde de tatbik edilmiştir.
Fâtih devri tezhiplerinde desenler incelendiği zaman, motifler içinde bilhassa
hatâyî'nin yaygın şekilde kullanıldığı; bu devrin hususiyeti olarak taç yapraklarda içe kıvrılış
ve kendi üzerine dönüşlerle adeta üç boyutluluk hissi yaratıldığı görülür.
II. Bayezid dönemi, Osmanlılar'da tezhip sanatının en olgun ve mükemmel devrinin
tam olarak başlangıcıdır. Bu dönemin tezhibinde yeni motiflerin desende yer aldığı, renklerin
daha dengeli ve uyumlu kullanıldığı, altına daha geniş yer verildiği görülür. Bu motiflerin en
önemlisi, ilk defa Şeyh Hamdullah'ın hâlen Türk-İslâm Eserleri Müzesinde bulunan 899/1494
tarihli Mushafında karşımıza çıkan Çin bulutudur. Türkmen ve Timur sanatları alışverişi ile
kazanılan bu motif, daha sonraki yıllarda ana motiflerden biri olmuş ve zengin bir kullanım
alanı bulmuştur.
Tezhip sanatının gelişmesinde bir diğer önemli dönüm noktası da, Yavuz Sultan
Selim'in 1514'de kazandığı Çaldıran zaferiyle, Tebriz, Herat ve Şîraz'dan getirilen -bir kısmı
Türkmen asıllı- sanatkârlardır. Son Tîmurlu prensi Bediü'z-Zaman Mirza'nın, maiyetindeki
sanatkârlarla İstanbul'a geldiği; bunların Acem Nakkaşları Bölüğü'nü oluşturarak Saray
Nakkaşhanesi'nde hizmet verdikleri bilinir.
Klasik tezhibin ikinci parlak devri, XVI. yüzyılın ikinci yarısı, Kanunî Sultan
Süleyman çağıdır. Yavuz Sultan Selim zamanında Tebriz'den İstanbul'a getirilen Şahkulu,
Saray Nakkaşhanesi'nin sernakkaşıdır. Şahkulu'nun ustaca kullandığı fırçasıyla meydana
getirdiği, siyah mürekkeple yapılmışresimler, yeni bir üslubun doğmasına sebep olur. Sazyolu
(üslubu) olarak adlandırılan ve XVI. yüzyıl ortalarından XVII. yüzyıl ortalarına kadar devam
eden bu tarzın temel prensibi, desende tekrarlama olmayışıdır. Geniş alanı dolduran
kompozisyonun çiziminde, sanatkâr tamamen hür olup aynı zamanda kıvrak bir fırçaya ve
güçlü desen bilgisine sahiptir; zemini renksiz kâğıda çizilen desenlerin konularım ekseriya
ejder ve hayvan mücadeleleriyle peri resimleri teşkil etmektedir.
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Resim 39:Kıyafetname li Seyyid Lokman: Millet Kütüphanesi, Ali Emiri 1216.
Kanunî devri tezhiplerinde sıkça rastlanan üç nokta ve dalgalı iki çizgiden meydana
gelen çintamâni ve pîçîde (sarılma) rûmî motiflerinin zengin kullanım alanı bulduğu görülür.
Yine bu dönem üslubu olarak çift tahrir veya havalı diye adlandırılan ve küçük helezonlar
üzerine ufak hatâyî motiflerinden meydana getirilen yeni bir tarzın ortaya çıktığı bilinir.
Osmanlı sarayında son derece sevilen bu üslup uzun bir dönem varlığını korumuştur.
Saray Nakkaşhanesi'nde hazırlanan yazma eserlerde, bilhassa murakka'alarda ve
mushafların iç sahifelerinde zer-efşan denilen ve farklı büyüklükte altın parçalarının kâğıt
zeminine serpilmesiyle yapılan işçilik yer alır.
Şahkulu'nun talebesi olan XVI. yüzyılın ünlü müzehhibi Kara Memi, Muhibbi (Kanunî
Sultan Süleyman) Dîvânı'nı tezhip eden sanatkârdır. Bahçe çiçeklerinin (gül, lâle, karanfil,
bahar dalları v.b. gibi) kısmen üsluplaştırılarak tezhibe dahil edilmesinde ilk adımı atan ve
onların bolca kullanılmalarına vesile olan da bu sanatkârdır.
XVII. yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti'nde başlayan sosyal ve politik gerileme,
sanat faaliyetlerini de etkilemiştir. Ancak geçmiş asrın kuvvetli tesiriyle, tezhip
sanatındaklasik üslup, özelliğini kısmen devam ettirebilmiştir. Müzehhiplerin, her sene
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Okmeydanindaki Atıcılar Tekkesinde yapılan merasimle öğrencilerine icazet verdikleri, bu
merasim için bağlı bulundukları mücellitbaşının resmî müsaadeyi sağladığı bilinmektedir.
XVIII. yüzyılda Batının barok ve rokoko tarzlarının tezhip sanatımıza nüfuz
etmesiyleyeni zevk ve görüşler doğmuş ve klasik süsleme üsluplarından uzaklaşılmıştır.
Deseniçizen sanatkârlar zümresi Batı'dan gelen tesirlere kendi zevk ve görüşlerini de
katarak"Türk rokokosu" denilen yeni eserleri meydana getirmişse de zaman içinde Batı
ağırlığı artmıştır.
XVIII. yüzyılın en önemli sanatkârı, Yusuf Mısrî'nin talebesi olan Üsküdarlı Ali
Çelebidir. Tezhip ve lâke üstadı olan bu sanatkârın meydana getirdiği eşsiz eserler bugün de
seyredenleri hayran bırakmaktadır. Ali Üsküdarî, Ruganî Ali, Ruganî Çelebi, devrinin bu en
kudretli tezhip ustasının değişik imzalarıdır.
XVIII. yüzyılda yetişen ve çiçek ressamı olarak bilinen Abdullah Buhârî ve Seyyid
Mehmed de yaşadığı döneme eserleriyle imza atmış sanatkârlardır.
XIX. yüzyıl tezhiplerinde barok ve rokoko tarzı motiflerin sanatı istila etmesiyle, millî
karakter desenlerden silinmiştir. Bilhassa II. Mahmud'un 1826 tarihinden sonra,
Ermeniustalara da nakkaşlık hakkını vermesiyle bu bozulma süratlenmiştir. Tanzimat
hareketleriyle Batı'dan gelen ve -hat hariç- bütün sanatlara menfî tesir eden bu değişme, Türk
el sanattan ve sanatkârları açısından büyük bir dönüm noktasını oluşturur; aynca, klasik
sanatlanmız üzerindeki saray destek ve teşvikinin ortadan kalkmasıyla çok zor bir devre
yaşanır.
Zer-ender-zer tarzı tezhibin XIX. yüzyıl bezemelerinde diğer yüzyıllara göre daha
fazla uygulandığı görülür. Bu tezhibin belirgin özelliği zeminde ve motiflerde değişik tonda
parlatılmış (mat, parlak) farklı renkteki (sarı, yeşil) altın kullanılmasıdır Yine bu yüzyılın
işlerinde, iğne perdahtı denilen, ucu kütleştirilmiş kaim iğne şeklindeki aletle altınlı zeminin
noktalar hâlinde çukurlaştırılarak parlatılması pek beğenilmiştir.
XIX. yüzyılın başlarında yaşayan Üstad Ahmed ve kardeşi çiçek ressamı
AtâullahEfendi çok meşhurdur. "Hezargradî" lakabı ile tanınan Atâullah Efendi ve onun
çırağıHüseyin Hüsnü Efendi çok ince işçilikleri ile nam salmışlardır. Atâullah'ın tezhipte
öncülüğünü yaptığı, tabiî çiçeklerin tarama üslubuyla kullanılmasına pesend tarzı veya Atâ
yolu denilmektedir.
Osmanlı devrinin son yıllarında geleneksel sanatların ihya edilmesi ve bu alanlarda
öğrenci yetiştirilmesi amacıyla önceki hat kısmında da belirtildiği üzere İstanbul'da
Medresetü'l-Hattâtin (1914-1925) kurulmuştur. Burada tezhip derslerini veren hocalar,
Yeniköylü Nuri Bey ve Bahâeddin Efendi'dir.
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12.2.2. Τezhip Sanatının Kullanım Alanları
Yazma Kitaplar
Tezhip sanatı daha çok yazma eserlerin süslemesinde kullanılmıştır. Yazma kitaplar
arasında en çok yazılıp, tezhiplenmiş olan elbette ki Kuran-ı Kerim’lerdir.
Yazma kitaplarında genel olarak; zahriye sayfaları, unvan sayfaları, ser-levhalar, sure
başları, güller, noktalar, satır araları, sayfa kenarları ve hatime sayfaları tezhiplenmiştir.
Zahriye sayfaları yazma kitabın ismini veren birinci sayfaya veya cilt kapağının iç tarafına
denir. Yazıda başlık anlamına gelen ser-levha, zahriyeden hemen sonra gelen ve metnin
başladığı ilk sayfadır. Burada tezhibin başlıca amacı olan yazının ön planda, tezhibin ikinci
planda olması düşüncesi terk edilerek, tezhibin bütün ihtişamı ser-levha sayfalarında
gösterilmiştir.
Secde gülü secde edilecek ayetlerin hizasına, hizip gülü her beş sayfada bir, cüz gülü
her yirmi sayfada bir, sure gülü de her surenin başına konur.
Noktalar müzehheb çiçeklere verilen addır. Bunlar kitap süslemesinde genellikle
ayetlerin söz başlarına veya sonlarına konulduğu için bu adı almışlardır. Vakfe de denir.
Hatime sayfaları yazma kitaplarda müellifin eserini bitirirken yazdığı duaları ve hattatını,
varsa müzehhibini belirten yazıları kapsayan son yapraktır.

Resim 40: Hünernâme, TSMK., Hazine, 1523
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Levhalar
Levhalarda tezhiplenen eserlerdendir. Ancak levhaların camlanıp çerçevelenerek
korunmasına önem verilmediğinden, açıkta kalan yazı ve tezhipler dış etkilere özellikle devrin
aydınlatma aracı olan kandillerin isiyle kirlenip karararak neredeyse okunmaz hâle gelmiştir.
Padişaha ait resmî evraklar
Osmanlı resmî belgelerî içinde padişaha ait ferman, berat, name-i hümâyûn,
ahidname-i hümâyûn gibi belge türleri içinde mühim olanları yani gönderileceği muhatabının
ehemmiyetine göre tezhiplenmiştir. Bu belge türlerinde tezhip genellikle tuğranın içinde ve
etrafında yer alırdı. Kimi zamansa etrafında bir üçgen şekil oluşturur.
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Resim 41:Tuğrası tezhiplenmiş ve zer-efşanlı bir berat, Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi’nin
Osmanlı Diplomatiği Dersi Dökümanı
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Kitap Ciltleri
Eskiden beri tezhiplenen kitap ciltleri özellikle XVI. y.y.’da en değerli örneklerini
sergilemiştir. Bu yüzyıl cildinde kapaklar, sertap ve miklep üzerindeki şemse, selbek,
köşebent ve bordürler, Türklere has renk ve kompozisyon uyumu, sadelik içinde güzel bir
ahenk teşkil etmekteydi.

Resim 42: Meşâ’iru’ş-şuara li Aşık Çelebi, Millet Kütüphanesi
Minyatürler
Minyatürlerde minyatür içindeki birimler ve bütünün etrafındaki iç ve dış pervazlar
tezyin edilir. Minyatürde tezhiplenen bölümler; mekânlar, çadırlar, kıyafetler, örtüler ve diğer
ufak detaylardır. Mekânlar genellikle geometrik şekillerle tezhiplenirdi. Kıyafetler kullanılan
tezhip devrin kıyafet desenlerine uygun seçilirdi. Çadır detaylarında şemseler ve diğer
süsleme elemanları en uygun şekilde kullanılırdı. Türkler minyatürlerin etrafını gerektiğinde
hafif bir halkar ile tezyin etmişler, bazen zerefşan ile süslemişlerdir.
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Kubur, Kutu, Sandık (Lake İşleri)
Bunların dışında kubur, kutu ve sandıklarda tezhiplenen eşyalardandır. Kubur üzerinde
kalem koymaya mahsus yeri, altında da hokka bulunan yazı aletinin adıdır. Boru şeklinde dört
altı ve sekiz köşeli olup, yirmibeş cm. boyunda olanları vardır.
Kuburlar gövde ve kapaktan oluşur. Genelde gövde ve kapağın her iki uç kısmına
pervaz yapıldıktan sonra arada kalan alan tezhiplenir.
Diğer Alanlar
Tılsımlı gömlekler de tezhiplenmiştir. Özellikle padişah ve ailesi için hazırlananların
tüm yüzeyi hattatlar ve müzehhipler tarafından çeşitli ayetler ve dualar yazılarak, altın gümüş
ve kumaş boyaları ile tezhiplenerek doldurulmuştur.
Tezhip sanatı bunların yanı sıra çadır direkleri, tabanca kılıf ve kabzaları, ok ve yaylar
ile bunların içine konulduğu tirkeş ve sadak denilen ok kapları üzerine de uygulanmıştır.
En parlak devrini XVI. asırda yaşayan ve Osmanlı Devletinin durumuyla parelel
olarak XX. asra erişen tezhip sanatı, geçmişte kalan seçkin örnekleriyle Cumhuriyet devri
tezhibine de ışık tutmuştur.
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Uygulamalar
Uygulama: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik),(TTK.
Yay., Ankara 2013) adlı eseri inceleyinizi
Kazanım:
Osmanlıda kullanılan yazı malzemeleri, hat sanatı, yazı çeşitleri ve belge türleri
hakkında bilgi sahibi olunur.

1)
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Uygulama Soruları
Osmanlı Belgelerinin Dili adlı eserde resmî belgelerde kullanılan yazı
çeşitlerinin özelliklerini ve kullanıldıkları belge cinslerini inceleyip kitabın sonunda verilen
belge örnekleri üzerinde öğrendiklerinizin uygulamasını yapınız.

1)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hat ve tezhip sanatlarının özellikleri ve kullanım alanlarını öğrendik.
Osmanlılar'da beş yüzyıla yakın bir zaman süresince millî hüviyet göstererek devam eden ve
en mükemmel seviyesine XIX.-XX. yüzyıllarda erişen hat sanatının mahsullerinin pek çoğu
günümüze kadar ulaşmıştır. Bunda, her nevi hattın en göze çarpıcı şekli olan celînin de aynı
devrede tekâmül edişi kadar, buna bağlı diğer bir sebep de, yazılma sahası olarak tercih edilen
levhaların ve hem sivil, hem de dinî mimarîde -ekseriya mermere oyulup da- dış cephede yer
alan kitabelerin artışının rolü bulunmaktadır. Celî sülüs ve celî ta'lîk geliştikten sonra,
bunlarla yazılan büyük boydaki levhalar da mekânları süslemeye başlamıştır. Hâfız Osman'ın
buluşu olarak hat sanatında yer alan ve İslâm Peygamberi'nin haricî ve ahlakî vasıflarını
anlatan hilye levhalarına da, XIX. asırdan itibaren daha çok sayıda ve daha büyük ebatta
yazılmış örnekleriyle rastlanmaktadır.
Osmanlı hattatları elbette bu derste ismi geçenlerden ibaret değildir, devir açanlar ve
yukarıda anılanlardan başka, belirli seviyeyi aşmış yüzlerce ismi sıralamak mümkündür.
Burada dersin sınırları dâhilinde isimlerinden bahsedilmiştir. Osmanlı resmî yazışmalarında
kullanılan yazılarda Osmanlılar seçici davranmış ve her belge türü veya türlerinin hangi
yazıyla yazılacağını kaide olarak belirlemiştir.
Varak altın ve muhtelif renklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen parlak ve cazip bir
kitap sanatı olan tezhip, üsluplaştırılmış nebatî ve hayvanî asıllı motiflerle hazırlanan
kompozisyonlarda uygulama sahası bulmuştur. Tezhibin Osmanlı döneminde geçirdiği
değişim ve meşhur tezhip ustaları dersimizde belirtilmiştir. Tezhip, mühim devlet
vesikalarında, yazma kitaplarda, levhalarda, kitap ciltlerinde, minyatürlerde, tılsımlı
gömleklerde kullanılan zarif bir sanattır
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Bölüm Soruları
1)

"Hezargradî" lakabı ile tanınan çiçek ressamı ve tezhip ustası kimdir?

a)

Üstad Ahmed

b)

Atâullah Efendi

c)

Yusuf Mısrî

d)

Üsküdarlı Ali Çelebi

e)

Ruganî Ali

2)
Yâkutü'l-Musta'sımî tarafından geliştirilen Yakut üslubunu inceleyip kendi
sanat zevkini de katarak, bunlardan yeni ve belirgin bir tarz çıkaran ve Türk hat sanatının piri
olarak anılan hattat kimdir?
a)

Yahya Sofi

b)

Şeyh Hamdullah

c)

Ahmed Karahisârî

d)

Şükrullah Halîfe

e)

Ali Sofi

3)

Osmanlı ta'lîk üslubunu ortaya çıkaran hattat kimdir?

a)

Kâtibzâde Mehmed Refı'

b)

Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi

c)

Mehmed Es'ad Efendi

d)

Derviş Abdi

e)

Sami Efendi
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4)
Bahçe çiçeklerinin (gül, lâle, karanfil, bahar dalları v.b. gibi) kısmen
üsluplaştırılarak tezhibe dâhil edilmesinde ilk adımı atan ve onların bolca kullanılmalarına
vesile olan tezhip ustası kimdir?
a)

Kara Memi

b)

Şahkulu

c)

Şükrullah Halîfe

d)

Mustafa Rakım

e)

Sofi Ali

5)

Tezhipte bir çiçeğin, dikine kesitinin üsluba çekilmiş şekline ne denir?

a)

Hatâyı

b)

Hayvanî

c)

Rûmî

d)

Penç

e)

Goncagül

6)
Şeyh üslubundaki aklâm-ı sitteyi ikinci bir estetik değerlendirmeye tabi tutup
bundan yeni üslup çıkaran hattat kimdir?
a)

Derviş Ali

b)

İsmail Zühdi

c)

Mustafa Rakım

d)

Sami Efendi

e)

Hâfîz Osman
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7)
Osmanlı kitap tezhiplerinde görülen ve ilk dönemden başlayarak kesilmeden
devam eden temel prensip, sonsuzluğa giden, sınırlandırılmamış bir kompozisyon anlayışıdır.
Bu anlayışa …….denir. Boşluğa gelecek olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Renklendirme

b)

Tarama

c)

Ulama

d)

Kabartma

e)

Cilalama

8)
Kitap süslemesinde genellikle ayetlerin söz başlarına veya sonlarına konulan
müzehhep çiçeklere ne denir?
a)

Secde Gülü

b)

Vakfe

c)

Hizip Gülü

d)

Cüz Gülü

e)

Sure Gülü

9)

Tezhipte bir çiçeğin kuşbakışı görünüşünün üsluplaştırılmış hâline ne denir?

a)

Penç

b)

Rûmî

c)

Goncagül

d)

Hayvanî

e)

Hatâyı
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10)
Osmanlı Devletinde tapu ve maliye evrakında kullanılan yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Siyakat

b)

Kûfi

c)

Divâni

d)

Sülüs

e)

Nesih

Cevaplar: 1)b, 2)b, 3)c, 4)a, 5)a, 6)e, 7)c, 8)b, 9)a, 10)a.
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13. OSMANLI KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ SİMGESİ: OSMANLI
MİMARİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Osmanlı Devletinin Kuruluşundan 1550 Yılına Kadar Osmanlı Mimarisi
13.2. Osmanlı Mimarisinde Klasik Dönem (1550-1750)
13.3. Osmanlı Mimarisinde Avrupa Etkisi ve Son Dönem Mimarisine Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Devletinde mimarî anlayış ve üslûp hangi evrelerden geçmiştir?

2)

Avrupa Osmanlı mimarisini hangi yönlerden etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Külütürünün
Önemli Simgesi: Osmanlı
Mimarisi

Osmanlı Mimarisinin uslup
bakımından geçirdiği
evrelerin görülmesi

Kronolojik Düşünme
Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma
Tarihsel Analiz Yorum

Osmanlı Külütürünün
Önemli Simgesi: Osmanlı
Mimarisi

Osmanlı Mimarîsinde
Avrupa Etkisi ve Son
Dönem Mimarîsine Bakış

Kuruluştan Cumhuriyet’e
kadar Osmanlı devlet
mimarîsinin örnekleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Kronolojik Düşünme

Avrupa’nın Osmanlı
mimarisini etkileyen
yönlerini tespit etmek

Görüş Geliştirme

Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma
Tarihsel Analiz Yorum

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Analiz
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Anahtar Kavramlar


Osmanlı mimarisi



Ters T planı



Külliye



Topkapı Sarayı



Nuruosmaniye Camii



Süleymaniye Külliyesi



Sultan Ahmet Camii



Selimiye Camii
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Giriş
Osmanlılar Anadolu'da güçlendikleri zaman bölgede farklı dinler, etnik gruplar ve
diller mevcuttu. Devlet genişledikçe, daha değişik kültür varlıkları da bünyesine katıldı. Bu
karşılıklı etkileşim ve sentez, çeşitli gelenekleri uyum içinde birleştirerek, orijinal Osmanlı
üslup ve temaları ortaya koymak üzere sanatlara yeniden hayat verdi. İşte bu derste Osmanlı
kültürünün simgesel yansıması olan Osmanlı mimarisi konu edilmiştir. Önce kuruluştan
kuruluştan 1550 yılına kadar Osmanlı mimarî uslubunun doğuşu üzerinde durulacaktır.
Devamında klasik dönemde mimarîdeki gelişmeler önemli yapılar üzerinden incelenecektir.
Dersimizin son kısmında ise Osmanlı mimarisindeki Avrupa etkisi ve son dönem mimarideki
değişim ortaya konacaktır.
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13.1. Osmanlı Devletinin Kuruluşundan 1550 Yılına Kadar Osmanlı
Mimarisi
İstanbul'un fethinden ve Topkapı Sarayı'nın kurulmasından önceki Osmanlı
mimarîsinin karakteristik özellikleri XV. yüzyıl ortalarından sonra belirginleşir. Erken
dönemin sanatı bir devletten ziyade bir Batı Anadolu Beyliğinin özelliklerini taşır. İslâm
dünyasının ucundaki konumu ve batıya, Avrupa'nın içlerine doğru yayılmacılığı sebebiyle
erken dönem Osmanlı mimarîsi, karşı karşıya geldiği Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz
geleneklerinin etkilerini taşır. Yapıların form, plan ve süslemelerdeki belirgin özellikler,
Selçuklu mimarîsi ve Batı Asya'nın İslâmî geleneklerinden önemli bir sapma gösterir.
Selçukluların âbidevî giriş kapısının bulunduğu cephede yoğunlaşan mimarî anlatım
tarzından farklı olarak, Osmanlı yapılarının her cephesi eşit şekilde detaylandırılmış ve giriş
biraz daha fazla vurgulanmıştır. Böylece, erken dönem Osmanlı yapılarının tek bir kütle
olarak algılanması sağlanmıştır. I. Bayezid tarafından 1400'de inşa ettirilen Bursa'daki Ulu
Cami, âbidevî mimarînin mükemmel bir örneğidir. Hepsi eşit etkiye sahip birer kubbeyle
örtülmüş yirmi bölümlü bu yapının üç tarafında girişi vardır. Sadece Kâbe'ye bakan mihraplı
kıble duvarında kapı yoktur. Dört cephesini kemerlerle çevrili iki sıra pencere süslemektedir.
Ulu Câmi'nin çok kubbeli planını, daha sonraki camilerde uygulanmadığı için bir denemeden
ibaret kalmıştır denilebilir. Bu plana Edirne'de 1414'de yapılan dokuz kubbeli Eski Câmi'de
de rastlanır.
Erken dönemin daha yenilikçi ve kullanışlı yapı tipi girişten kıble duvarına kadar
uzanan iki bölümlü dikdörtgen bir mekâna sahip ters-T planıdır. Yapının mihrabın yer aldığı
güney yarısı birkaç basamakla yükseltilmiş, kuzey yarısının her iki tarafına değişik sayıda
odalardan oluşan yan kanatlar ilave edilmiştir. Her bölüm, en yükseği dikdörtgen mekânın
kuzey yarısında olmak üzere, birer kubbeyle örtülmüştür. Değişik kullanım tarzlarına gayet
uygun olan bu yapı tipi cami ve medrese olarak kullanıldığı gibi, bazı küçük odalarda ocak ve
nişlerde olduğuna göre, bu tip binalar zaviye, imaret veya misafirhane olarak da
kullanılıyordu. Nitekim aynı plan, I. Murad tarafından annesi Nilüfer Hâtûn için 1388'de
İznik'de yapılan ve zaviye diye bilinen binada da gözlemlenebilir. Ters-T planı daha sonra
terk edilmiş ve değişik maksatlar için ayrı yapı planları tasarlanmıştır. Çeşitli amaçlara hizmet
eden bu küçük yapı tipi erken Osmanlı toplumunun beylik düzenini aksettirir.
Ters-T planlı yapıların en ihtişamlısı, Bursa'da I. Mehmed için mimar Hacı İvaz
tarafından 1419 ile 1424 arası inşa edilen Yeşil Câmi'dir. Şehre bakan yüksek bir tepeye
kurulu büyük bir külliyenin parçası olan caminin çevresinde kendisine bağlı birçok yapı
bulunmaktaydı. Bunlardan günümüze sadece türbe, medrese, imaret ve hamamı gelmiştir.
Yeşil Külliye Osmanlı Devlet külliyelerinin başlangıcına işaret eder ve adını binaların içini ve
dışını süsleyen çinilerden alır. Yeşil Cami iki katlı olarak tasarlanmış, özenle düzenlenmiş ve
süslenmiştir. Kuzey yüzü beş kubbeli revak hâlinde planlanmış, ancak tamamlanamamıştır.
İçeride iki merkezî kubbe bulunmaktadır; bunlardan kuzey biriminin üzerindeki en yüksek
olanıdır. Bu birime açılan iki çift oda daha alçak kubbelerle kapatılmıştır. Cephede, iki kat
boyunca yükselen çarpıcı giriş portali Selçuklu geleneğini hatırlatır. Portalin yüksek
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kemerinin her iki kenarında alçak kabartma olarak yapılmış bitkisel motifleri yüzey
dolgusunu oluşturur. Bu özellikler, Osmanlı giriş portallerinde kural hâline gelmiş ve küçük
değişikliklerle yüzyıllarca kullanılmıştır.
Günümüzde müze olan Yeşil Medrese, Selçuklu planına göre yapılmıştır. Kare bir
avlunun üç yanında odalar ve kuzey ucunda ise bir eyvan yani geniş bir kemerle avluya açılan
kubbeli oda bulunur. Tonozlu odalar medresenin inşa edilmemiş olan ikinci katına işaret eder.
I. Mehmed Külliyesi'nin süslemelerinde çalışan sanatçılar adlarını eserlerine
yazmışlardır. Bunlar arasında çini ustası Muhammed el-Mecnun, Nakkaş Ali b. İlyas Ali,
ahşap ustası Ali b. Hacı Ahmed bulunmaktadır. Bezeme sanatkârlarının adlarını eserlerine
yazmalarına, İslâm mimarîsinde olduğu gibi, Osmanlı binalarında da nadiren rastlanır.
Bursa'da ters-T planını uygulamış diğer erken dönem Osmanlı külliyeleri arasında I.
Murad tarafından 1340 ile 1389 yılları arasında yaptırılan, birinci katı cami, ikinci katı
medrese olarak tasarlanmış ve bir daha hiç tekrarlanmamış bir birleşimin tek örneği
Hüdavendigar Külliyesi; I. Bayezid tarafından 1392'de inşa ettirilen Yıldırım Külliyesi ve
yapımı II. Murad tarafından 1424'de başlatılan ünlü Muradiye Külliyesi bulunmaktadır. Güzel
bir manzaraya ve geniş bir mekâna sahip bir külliye olan Muradiye'de yaklaşık bir düzine
türbe vardır. Bunlardan en büyüğü padişah için yapılmış olanıdır. Girişi üzerinde muhteşem
bir sakıf bulunan türbenin üstü, sultanın vasiyeti üzerine Allah'ın rahmetine nail olmak için
açık bırakılmıştır. Muradiye'nin hazîresi XVI. yüzyılın ortalarına kadar padişahların oğulları,
kızları ve kadınlarının hatta sütanne ve ebelerinin türbeleri ile dönemin en güzel kalem işi ve
çinilerini barındıran yer olmuştur.
Osmanlılar Çanakkale'yi geçip Trakya'ya yayılmalarından kısa bir süre sonra Edirne'yi
başşehir yapmışlar ve artık bir Batı Anadolu Beyliği değil iki kıtayı birleştiren büyük bir
devlet hâline gelmişlerdir. Yeni statüleri, âbidevîlik ve mekân bütünlüğü gösteren
mimarîlerinde açıkça ifade kazanmıştır. II. Murad tarafından 1447'de inşa ettirilen Üç Şerefeli
Cami, son cemaat yeriyle, dört yandan revaklarla çevrili avlusu ve bu avlunun köşelerine
yerleştirilmiş dört minaresiyle, revaklı avlulu cami planının ilk olarak uygulandığı yerdir.
Avludan, ortada büyük bir merkezî kubbenin yer aldığı, yanlardan daha küçük iki çift
kubbeyle genişletilmiş ana' mekâna girilir. Yeşil Külliyesi'nin mimarı Hacı İvaz tarafından
tasarlandığı sanılan ve İstanbul'da daha da genişletilen bu plan tipi, Bursa'nın ters-T planlı
yapılarındaki merkezileştirmeme eksikliğini gidermiştir. Hemen görülebilen kıble duvarı
geniş merkezî kubbeyle kaynaşmış, yani kubbeler ana mekâna muhteşem bir yükseklik ve
genişlik sağlamıştır. Büyük merkezî kubbeyle başlayan, aşağı doğru ana mekânın yan
kısımlarını örten ve son cemaat yeri üzerine yerleştirilen daha küçük kubbelerle sonuçlanan
kademelenme ile bu yapı, klasik Osmanlı mimarîsinin ilk örneğini oluşturur. Üç Şerefeli
Cami, medrese, imaret ve dârülhadis'den meydana gelen bir külliyenin parçasıdır.
Osmanlı padişahları arasında sanatın en âlicenap hamilerinden biri olan II. Murad,
günümüzde Muradiye Camii diye anılan, Edirne'de 1434'de tamamlanan ters-T planlı yapının
da bânîsidir. Aslı mevlevîhane olarak tasarlanan bu yapı daha sonra camiye çevrilmiştir.
Kendine bağlı birkaç binası olan bir külliyenin parçasıdır; diğer yapılar sonradan yıkılmıştır.
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Muradiye Camii ve çinilerinin tarihçiler için büyük önemi vardır. Osmanlı Devletinin
erken dönem sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile sanat alanındaki başarılarım anlamak
için II. Murad'ın yapılarını ve sanat hâmiliğini iyice incelemek gerekir Dönemin mimarîsi ve
dekoratif dağarcığı, Osmanlı Devlet sanatının oluşumunu sağlayan eğilimleri meydana
getiren, dikkatlice seçilmiş, düşünülmüş ve oluşturulmuş form denemelerini ortaya koyar.
Mimarî, sonraki yıllarda yükselecek yeni bir toplum ve toplum düzenini temsil eden en
yenilikçi üretimdi.
Bir bölgenin ya da merkezin siyasî statüsündeki değişiklik her zaman öncelikle
mimarîde belli edilir. Mimarî, yeni devletin ve inancının oluşumunu aksettirir, yerli ve
yabancı izleyicilere gücünü sembolize eder. Bu nedenle yeni kurulan Osmanlı Devletinin
bütün yaratıcı gücünü mimarîye yöneltmesi anlaşılır bir şeydir. Mimarî yalnızca yeni
hükümdarların ihtiyaçlarına hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda hükümranlıklarını
ebedîleştiriyordu. Bunun tersine, diğer sanatlar özel kullanıma hitap ettikleri ve teşhir
imkânları sınırlı olduğu için, mimarî ile aynı mesajı vermek zorunda olmadıklarından
geleneğe daha bağlı kalmışlardır.
1453-1550 Arası
İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin tam bir dünya devleti olduğu en iyi
şekilde Topkapı Sarayı'nda izlenebilir. II. Mehmed tarafından 1468'de yaptırılan saraya XIX.
yüzyıla kadar avlular, teraslar, bahçeler ve köşkler eklenerek büyümesi sürdürülmüştür.
Haliç'e, Boğaz'a ve Marmara Denizi'ne hâkim, İstanbul'un en güzel manzaralı ve
stratejik yarımadası olan Sarayburnu'ndaki, evvelce Greko-Romen yerleşim yeri ve Bizans
akropolü olan arazi üzerinde kurulan Topkapı Sarayı, yüksek duvarlar ve kulelerle kuşatılmış
bir yapı topluluğudur ve müstahkem bir şehir-saray görünümündedir. Mücessem kapılarla
girilen ard arda üç avlu olarak tasarlanmış olan saray, bu dünya devletinin yönetim ve eğitim
merkeziydi. Üç yüz altmıştan fazla odasıyla Harem bölümü, sultan ve ailesinin yaşaması için
XVI. yüzyıl ortalarında eklenmiştir. Sahil tarafında yer alan ve içindeki en son yapının
1850'lere tarihlendirildiği dördüncü avlu, XVII. yüzyılda yeniden düzenlenmiştir. İlk önce
Topkapı Sarayı'na, günümüzde İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu şehrin merkezindeki ilk
saraydan ayırdetmek için Yeni Saray denmiş fakat sonra Topkapı adı verilmiştir.
Topkapı Sarayı planında bahçe, havuzlar ve çeşmeler ile donanmış ve kapılarla
birbirine açılan avlularında sivil, idarî, eğitim ve özel bölgeler açıkça belirtilmiştir. Sarayda
yirmi binden fazla kişi görevliydi ve bunlardan dört bin kadarı içerde yaşıyordu. Görevliler
için koğuşlar, hamamlar, hastahaneler, mutfaklar, camiler ve kütüphaneler tahsis edilmişti.
Bunun dışında yönetim, törenler, özel eğlenceler ve kabuller için özel yapılar ve daireler
bulunuyordu. Saray hazinesi, silahhane ve darphane için de müstakil yapılar ayrılmıştı. En
önemli yapılardan biri ise Divanhâne idi. Devletin yönetiminin gerçekleştirildiği, ikinci
avluda yer alan bu yapı, sadrazam ve dîvan üyelerinin toplantı yeriydi. Dîvanhâne'nin
arkasında yer alan ve kentin her yerinden görülen, padişahın dîvan toplantılarını dinlediği
Adalet Kulesi ise, yöneticinin birinci görevi olan adil olmayı sembolize etmekteydi. Topkapı
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Sarayı hem resmî hem özel ihtiyaçlara hizmet eden, Osmanlı sivil mimarîsinin yaklaşık dört
yüz yıllık geçmişini barındıran benzersiz bir yapı topluluğudur.
Bu dönemde Osmanlı Devletinin varlığını üç kıtada sağlamlaştırmış ve güzel
sanatlarda Osmanlı üslubunu oluşturmak üzere Avrupa, İslâm ve Türk geleneklerinin
sentezini yapmaya başlamıştı. VI. yüzyılda Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından yaptırılan
Ayasofya ise İstanbul'un yeni sahiplerine hizmet vermek üzere Cuma Camii olarak
kullanılmaya başlandı. Ayasofya, geçmişin bir hatırlatıcısı olarak yeni mimarlara meydan
okuyordu. Bunların arasında bulunan Sinan, sadece Ayasofya'nın ihtişamına ulaşmakla
kalmadı, ondan daha da üstün eserler ortaya koyarak Koca Mimar payesini kazandı.
İstanbul'daki ilk imparatorluk külliyesi II. Mehmed tarafından 1470'de yaptırılmıştır.
Külliye merkezde yer alan cami etrafından düzenlenmiş eğitim, hayır işleri, ticaret ve
toplumun diğer ihtiyaçlarına cevap veren çeşitli yapılardan meydana geliyordu. Bir deprem
sırasında yıkılan yapı, XVIII. yüzyılda yeniden inşa edilmiş olmasına rağmen, eski ihtişamına
kavuşamadı. XV. yüzyılda, Bursa'daki Yeşil Külliyesi'nde gözlenen külliye kavramı,
İstanbul'da büyük boyutlara ulaşarak ufak şehirler hâline geldi.
İstanbul'daki orijinal yapısını koruyan en eski külliye 1500 ile 1505 yılları arasında
yapılmış olan II. Bayezid Külliyesi'dir. Eski Saray'a yakın bir tepe üzerine inşa edilmiş yapılar
grubunun ortasındaki cami, Ayasofya'da kullanılan plan ve kubbe sistemini tekrarlar. Caminin
üç nefi vardır. Yan kısımların iki katı genişliğinde olan orta bölüm, Ayasofya'da olduğu gibi
merkezî bir kubbeyle örtülmüş ve yarım kubbelerle genişletilmiştir. Yan nefler ise, Bizans
kilisesinde kullanılan tonozlara karşılık, dörder kubbeyle örtülmüştür. Yapının mimarı Yâkub
Şah b. Sultan Şah, bölümleri en aza indirgemiş ve yan mekânları ana mekânla bütünleştirerek
farklı bir iç mekân tasarlamıştır. Tek bir kubbe altında dışta olduğu kadar içte de açıkça
görülebilen yapı elemanlarıyla geniş, ahenkli bir mekân yaratma girişimi Osmanlı Devletinin
gelişme yılları boyunca mimarları meşgul etmiştir.
II. Bayezid daha önce Edirne'de de bir külliye yaptırmıştı. Mimar Hayreddin
tarafından 1484 ile 1488 yılları arasında inşa edilen bu külliyede, fizyolojik ve psikolojik
rahatsızlıkların tedavi edildiği dikkate değer bir dârüşşifâ da bulunuyordu. Psikolojik
rahatsızlıklar burada müzik, uygun beslenme ve sakin ortam gibi yöntemlerle tedavi
ediliyordu.
Osmanlı mimarîsi, Sinan'ın dehasıyla doruk noktasına ulaştı. Sinan, iki, üç, dört yarım
kubbeyle genişleyen merkezî bir kubbe kullanarak, tarihin en yüksek ve geniş kubbesini inşa
etmek için çeşitli planlar denemiştir. Gerçek bir dünya devleti mimarı olan Sinan, 1530'lardan
1588'e kadar süren uzun meslek hayâtı boyunca, Osmanlı Devletinin çeşitli yerlerinde
camilerden köprülere kadar üç yüzden fazla bina yapmıştır. Sinan ilk olarak, I. Süleyman'ın
eşi Hürrem Sultan tarafından içinde hastahanesi olan bir külliye (1539) ile daha sonra da bir
çifte hamam (1553) inşa etmek üzere görevlendirilmiştir. Sinan ayrıca Hürrem'in kızı
Mihrimah Sultan tarafından Üsküdar (1548) ve Edirnekapı (1550 civarı) semtlerindeki
camileri ve bunlara bağlı diğer binaları yaptı. I. Süleyman'dan aldığı ilk görev ise, Hürrem
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Sultan'dan olan ve genç yaşta ölen oğlu Mehmed'in anısına 1548'de tamamlanan Şehzade
Câmii'dir.
Sinan'ın I. Süleyman için yaptığı ve Süleymaniye Camii ve Külliyesi, sultanın engin
zenginliği ve gücünün yanı sıra, bir dünya devletinin ihtişamını yansıtan başşehrin en önemli
yapılarındandı. Merkezde yer alan Süleymaniye Camii, külliyeyi oluşturan on sekiz binanın
çeşitli büyüklükteki dört yüz kadar kubbesinin üstünden yükselerek, gerçekten etkileyici bir
görünüm sergiler. Haliç'e hâkim bir tepede inşa edilmiş olan Süleymaniye Külliyesi imaret,
tabhane, bîmarhane, tıp medresesi, hamam, sıbyan mektebi, dört medrese ve çok sayıda
dükkândan meydana gelir. Caminin arkasında, biri I. Süleyman'a, diğeri Hürrem Sultan'a ait
iki türbe ile bir türbedar evinin bulunduğu hazîre yer almaktadır. Sinan'ın türbesi de
hamilerinin yakınında dinlenmesi uygun görülerek, külliyenin ucuna bir imza gibi sonradan
eklenmiştir.
Süleymaniye Câmii'nde, devlet yapılarının dikdörtgen planı uygulanmış ve önünde
ibadethaneye girişi sağlanan revaklı bir avlu yer almıştı. Ana mekânda, çift eksedrayla yana
açılan ve yarım kubbelerle genişletilmiş merkezî kubbeli plan uygulanmıştı. Beş kubbeyle
örtülü yan nefler kuzey-güney doğrultusundaki eksenleri güçlendiren tâlî mekânları oluşturur.
Elli üç metre yüksekliğinde ve yirmi yedi metre çapındaki merkezî kubbe, mihraba doğru
yönlendirilmiş olan iç mekânı belirler. Süleymaniye Câmii'nin bezenmesinde hiçbir masraftan
kaçınılmadığı anlaşılır. Oyma mermerler, renkli pencereler, bronz kapılar, demir pencere
şebekeleri, büyük halılar ve kalem işleri, hat ve çok renkli çinilerle duvarlar ve kubbeler ile
çok muhteşem bir şekilde süslenmişti. Mihrapta ölçülü bir şekilde kullanılan çiniler, XVI.
yüzyılın ikinci yarısındaki çini üretiminde ortaya çıkan sır altı kırmızısının tarihlenebilen ilk
örnekleri olarak dikkati çeker.
Külliyeye bağlı yapılarda, dört tarafını bir dizi kubbeli hücrelerin (oda) çevirdiği,
revaklı, dikdörtgen ya da kare açık avlulu plan kullanılmıştır. Her medresede büyük dershane,
ananevi eyvanın yerine ve revak kemerine doğru çıkıntı yapacak şekilde yerleştirilmiştir.

13.2. Osmanlı Mimarisinde Klasik Dönem (1550-1750)
I.Süleyman'ın hükümdarlığının sonunda Osmanlı devleti politik ve ekonomik gücünün
doruğuna erişmişti ve Osmanlı sanatı dünyaca ünlü bu devletin gücünü
yansıtıyordu. 1550 de başlayan 1650 yılına kadar süren yüz yıllık süreçte Edirne'deki
Selimiye Camii ve İstanbul'daki Sultan Ahmed Camii gibi, devlet gücünün göze hitap eden
ihtişamının ifadesi olan abidevî yapılar yaptırılmıştı. İznik'in tam anlamıyla olgunlaştırdığı ve
parlak kırmızıyla zenginleştirdiği çiniler, dinî ve sivil yapıları süslediği gibi, aynı
renklerle üretilen seramikler de sarayın günlük hayatında ve iç tüketimde bolca
kullanılmış ve Avrupa'ya ihraç edilmiştir.
II. Selim için Sinan tarafından 1575'de Edirne'de inşa edilen Selimiye Camii, dönemi
belki de en iyi temsil eden bir âbidedir. Olgunluk yıllarının mahsulü olduğunu Sinan'ın
kendisinin de ifade ettiği ve gerçekten ustaya yaraşır bir eser olan bu yapının küçük kuleler,
payandalar pencerelerde dışa açılmış bir küre şeklinde ve düz birimlerin üzerinde asılı gibi
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duranmuazzambirkubbesivardır. Bukütleyiçerçeveleyendört ince minare, yapının heybetli
görüntüsünü daha da yüceltir. Caminin ön tarafında dikdörtgen bir avlu vardır. Avlunun
etrafını kubbelerle örtülü revaklar çevirir ve ortada sekizgen bir şadırvan yer alır. Bir platform
üzerinde yükselen caminin iki güney köşesine, dârü'lkurrâ ve medresesi uygun bir şekilde
yerleştirilmiştir. Edirne'nin her tarafından görülebilen bu yapı, özellikle şehre yaklaştıkça
nefes kesici bir görünüm kazanmaktadır.
Sinan'ın daha önceki önemli yapılarından olduğu gibi, dikdörtgen bir planın
uygulandığı caminin iç mekânı, büyük kubbesiyle bütünlük kazanır. Kubbenin çapı otuz bir
metreden fazla olup, sekiz paye üzerine yerleştirilmiştir. Duvarlara doğru geri çekilmiş bu
payeler ve köşeleri dolduran dört eksedra sekizgen bir birim içinde kaynaşmıştır. Geniş bir
nişe yerleştirilmiş olan mihrab, bu sekizgenden altı metre dışarı doğru uzatılmıştır. Kubbe,
pencerelerden süzülen ışık ve bu ışığın sırlı çini yüzeylerden, boyalı ve altın varak kaplı alçı
süslemelerden, minber ve müezzin mahfilinde kullanılan cilâlı mermerden yansıması ile
yıkanan bütünleşmiş bir mekân üzerinde yükselir.
Sultanın kızlarıyla evlenmiş sadrazamların İstanbul'da Sinan'a yaptırdıkları diğer iki
yapının çinileri, saray baş mimarının en büyük başarısı olarak kabul edilen ve son derece
uyumlu bir biçimde süslenmiş, Selimiye Câmii'nin çinileri kadar değerlidir. Bunlardan birisi I.
Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa için 1561'de inşa edilmiştir. Diğeri ise, üç sultana (I.
Süleyman, II. Selim ve III. Murad) hizmet vermiş, II. Selim'in kızı Esmahan Sultan’la
evlenmiş olan Sokullu Mehmed Paşa için 1572'de hanımı tarafından yaptırılmıştır. Saray
nakkaşhanesinde büyük bir coşkuyla geliştirilen çeşitli süsleme üslupları ve
kompozisyonlarının uygulandığı Rüstem Paşa Câmii'ndeki çiniler, olağanüstü zengin bir
çeşitlilik sergiler. Daha ölçülü ve ayrıntılı bir tasarım gösteren Sokullu Mehmed Paşa
Câmii'nin çinilerinde ise, hat panolarıyla stilize bitkisel desenler uyumlu bir biçimde
birleştirilmiştir. Burada saz üslubu adeta çiçek açmış, iki ton mavi, firuze, parlak kırmızı ve
zümrüt yeşilinin karışımı kullanılmıştır. Süsleme programı, mihrap bölgesinde de görüldüğü
gibi, iç mekân düzeni feda edilmeksizin çinilerin sanat bütünlüğü korunarak dikkatlice
tasarlanmıştır. Hat ve bitkisel desenlerinin bir araya gelişi, bu camiye ait büyük boy seramik
bir kandilde de görülür. Boyun kısmında koyu mavi bir zemin üzerinde kelime-i tevhid yer
alırken, saz üslubunun yapraklan ve çiçekleri kandilin gövdesi üzerindeki üç kabarayı ve
kulpları sarmaktadır. Aydınlatma için kullanılamayan bu kandiller Kur'an'daki ilahî ışığın cam
lambalı (kandilli) bir mihraba benzetildiği Nur süresindeki bir âyeti (XXIV: 35) âdeta gözler
önüne sererek, semavî ışığı sembolize ediyorlardı.
Sinan sonrası dönemde Osmanlı mimarîsi, İstanbul'daki Sultan Ahmed Camii gibi
muhteşem yapılar inşa etmeğe devam etti. Bu bina içinde çok sayıda çini kullanıldığından
"Mavi Cami" olarak anılır ve bulunduğu Atmeydanı ile Marmara Denizi arasında,
Ayasofya'nın karşısındaki mevkii, çevreye hâkim olması sebebiyle en çok ziyaret edilen
camidir. Süleymaniye ve Selimiye camilerinin âbidevî özelliklerine sahip olmamasına
karşılık, altı minareli tek Osmanlı camii olmasıyla ünlü, zarif ve uyumlu bir yapıdır. Sedef
kakma işleriyle tanınan Sedefkâr Mehmed Ağa tarafından 1617'de inşa edilen camide, dört
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devâsâ pilpayeye oturan merkezî kubbenin dört yarım kubbeyle genişletildiği, daha önce
kullanılmış olan bir plan tekrarlanmıştır.
1650-1750 Arası
Klasik mimarînin etkisi XVII. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. Bu tarzda inşa
edilmiş Yeni Cami, diğer adıyla Valide Sultan Câmii'dir. Haliç’'in kıyısında, şehrin en
hareketli ticarî merkezi olan Eminönü'nde yer alan bina, valide sultanlar tarafından yaptırılmış
olan camiler arasında büyüklüğü ve yeri itibariyle en seçkin olanıdır. Yapının diğer valide
sultan camilerinde olduğu gibi iki minaresi vardır.
Saray ve devlet işlerindeki etkileri XVII. yüzyılda giderek artan valide sultanlar,
güçlerini bir cami etrafında bir araya getirilmiş eğitim ve ticarî amaçlı binalardan oluşan
külliyeler yaptırtarak göstermişlerdir. Valide sultanların arasında en etkilileri, Yeni Câmi'nin
yapımına katkıları olan üç kadındır. İlki III. Mehmed'in annesi Safiye Sultan'dır. Caminin
yapımını 1598'de başlatmış, ancak ölümüyle inşaat durmuştur. Caminin ikinci bânîsi IV.
Murad ve İbrahim'in annesi, IV. Mehmed'in büyükannesi olan Kösem Mahpeyker Sultan
olmuştur. Kösem Sultan'ın 1651'de ölümünden sonra gelini ve yeni valide sultan olarak
yönetimi ele alan Hatice Turhan Sultan, inşaatı büyük bir hızla yeniden başlatarak 1663
yılında tamamlatmıştır. Hatice Turhan Sultan camiye bitişik, kendisi için bir kasır yaptırdığı
gibi, türbe, çeşme, hamam ve baharatların satıldığı seksen küsur dükkânlı, ünlü Mısır
Çarşısı’nı da yaptırtmıştır.
Yapının ilk mimarı Sinan'ın halefi Davud Ağa'dır. Davud Ağa dar olan araziyi
genişletmek ve gerekli alanı sağlamak için caminin temelini, su üzerinde payandalar ve
adacıklar üzerine oturtulan, sun'î bir platform üzerine yerleştirmiştir. Camiyi ve külliyeyi
mimar Mustafa Ağa tamamlamıştır. Kare olarak tasarlanan ibadet mekânı, dört yanına
kubbeyle genişletilen merkezî bir kubbeyle örtülüdür ve köşelere de dört küçük kubbe
yerleştirilmiştir. Önünde kubbeli revaklarla çevrili kare bir avlusu vardır. Mustafa Ağa
camiye, bir koridorla hünkâr mahfiline bağlanan, limana hâkim bir görüntüye sahip bir kasır
eklemiştir. Gerek kasır, gerekse ana mekânı üstten gören altın yaldız şebekeli geniş mahfil,
valide sultanın kullanımı için yapılmıştır. Bu kasır, Hatice Turhan Sultan'ın saray haremindeki
özel dairesinin iç kısımlarında olduğu gibi, dönemin çini ve kalem işleriyle süslenmiştir.
Sultanların kendi hükümdarlık dönemlerinin anısını yaşatacak binalara katkıda
bulunmadığı ekonomik bir bunalım döneminde tamamlanmış olan Yeni Cami, yalnızca
büyüklüğü ve külliyesindeki yapıların uyumuyla dikkati çekmekle kalmaz, aynı zamanda
valide sultanların hayır işlerine kendilerini adayışlarını, baniliklerini ve güçlerini de gösterir.
Buna rağmen, sultanlar da Topkapı Sarayı’nın dördüncü avlusundaki, Haliç'e, Boğaz'a ve
Marmara Denizi’ne hâkim bir teras üzerindeki büyük havuzlu mermer taşlığa son derece
ahenkli bir şekilde düzenlenmiş ve süslenmiş Revan ve Bağdat köşklerini yaptırtmışlardır.
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Bakış

13.3. Osmanlı Mimarisinde Avrupa Etkisi ve Son Dönem Mimarisine

Avrupa mimarîsinin etkisini yansıtan ilk cami, Nuruosmaniye'dir I. Mahmud
tarafından 1748'de başlatılan ve III. Osman döneminde 1755'de tamamlanan bina, İstanbul'un
en işlek ticaret merkezi olan Kapalı Çarşı'nın yanında yer alır. Merdivenlerle çıkılan bir
platform üzerinde yükselen cami, Avrupa yapılarına benzeyen yarım daire avluya sahip tek
örnektir. Yan galerilerle kaynaşmış ana mekân, kemerle taşınan geniş bir kubbeyle
örtülmüştür. Duvarlarda yine Batı etkisiyle yapılmış, kalıp çerçeveli yuvarlak ya da üç
yapraklı yonca biçiminde pencereler bulunmaktadır. Bazı yabancı özellikler göstermesine
rağmen, temelde Osmanlı kimliğini koruyan cami, çeşitli yeni unsurların yer aldığı bir
yapıdır.
Bu dönemde yaygın olarak karşımıza çıkan, üçüncü boyutu göstermek için kullanılan
arka arkaya sıralanmış satıhlarla elde edilen perspektifli görünümler ile gölgelendirme ve
hacimlendirme gibi kavramların uygun bir biçimde kullanımının yer aldığı duvar resimlerinde
Avrupa sanat geleneklerinin güçlü etkisi olmuştur. Dinî ve sivil binalarda çinilerin yerini alan
bu tür duvar süslemelerinde köşkler, saraylar, camiler ile manzara resimleri bolca
kullanılmıştır. Ayrıca, Avrupa'nın iç dekorasyon anlayışına uygun olarak, duvarlara bitkisel
desenli veya mimarî unsurlarla bezenmiş hat örneklerinin bulunduğu çerçeveli levhalar
asılmıştır.
Osmanlı Devletinde dış ülkelerle yapılan savaşlar ve içteki mücadeleler sonucu politik
ve ekonomik gücü azalan devletin son döneminde, güzel sanatları cesurca destekleyerek
Osmanlı toplumunu ve kültürünü Avrupalılarla boy ölçüşebilecek bir düzeye getirmeye
çalışan iki sanat koruyucusu sultanın Abdülmecid ve II. Abdülhamid'in, tahta çıkması oldukça
önemlidir. Bu sultanların sanat hâmiliği Cumhuriyet dönemi sanat ortamının alt yapısını
oluşturmuştur.
Bu yılların mimarîsi, benzerleri Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yapılan saraylar,
villalar, işyerleri ve apartmanlar ile form ve üslup bakımından aynıdır. En ünlü örnek 1853'de
I. Abdülmecid için inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'dır. Sultan daha önce Topkapı Sarayı'nın
dördüncü avlusunda Avrupa üslubundaki Mecidiye Köşkü'nü yaptırtmıştır. Ancak, Topkapı
Sarayı'nı, saray hayatının değişen ihtiyaç ve törenleri için uygun bulmamış olmalı ki,
Boğaziçi'nin Avrupa yakasında yeni bir ikamet yapılması için emir vermiştir. Dolmabahçe
Sarayı, adını muhteşem binası ve bahçeleri için yeterli toprağı kazanmak üzere kıyının
doldurulmasından almıştır. Saray, masif bir kütle olarak düşünülmüştür. Birçok daireyi
barındıran yan kısımlardan daha yüksek olan orta bölümde bir kubbe ile örtülmüş gayet geniş
bir kabul salonu bulunmaktadır. Sarayın üç tarafı bahçelerle çevrilidir. Deniz tarafından
Osmanlı başşehrinin görünümünü değiştiren gömme sütunlu, girland ve kornişli mermerden
dördüncü cephe yükselir. Bahçelerin ortasında devasa bir birim olan Dolmabahçe Sarayı,
duvarların çevrelediği bir dizi avlu ve köşkü içine alan Topkapı Sarayı'ndan tamamen
farklıdır. Dolmabahçe'nin iç mekânı süslü kapılar, kıvrılarak çıkan geniş merdivenler,
sütunlar, kristal avizeler, yaldızlı pervazlar ve duvar resimleriyle dekore edilmiş olup, XVII.
316

yüzyıldan beri Avrupa imparatorluk mimarîsinde moda olmayı sürdüren barok stilinin
zenginliğini örnek almıştır.
Mimarîde imparatorluktan Cumhuriyet'e geçiş dönemi Paris'de eğitim görmüş olan
Vedat Bey (1873-1942) ve Berlin'de eğitim görmüş olan Kemâleddin Bey (1870-1927) adlı
iki şahsın eserleriyle kimlik kazanır. Bu mimarlar yapılarında Avrupa başşehirlerinde görülen
mimarî üsluplar ile klasik Osmanlı yapılarından alınan seçkin unsurları kullanarak, "Osmanlı
neo-klasiği" adıyla bilinen bir ekol ortaya çıkarmışlardır. Vedat Bey'in 1908 yılında
İstanbul'da inşa edilen Tapu ve Kadastro Binası ile Kemâleddin Bey'in yine İstanbul'da 1912
ile 1926 arasında yapılan Dördüncü Vakıf Hanı bu ekolün örneklerindendir. Her iki mimar
meşhur Ankara Palas Oteli (1924-1927) için de çalışmışlar ve Osmanlı Devleti’nin son
yıllarında oluşturulan millî mimarînin prensiplerini yeni başşehre taşımışlardır.
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türk Tarih Kurumu (1966), Anıtkabir (1944-1953),
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (1962-1963) ve Türkiye İş Bankası gökdeleni (1976) gibi ödül
kazanmış binalarla Türk mimarîsi dünyaya açılmıştır. Hepsi Cumhuriyetin başşehri Ankara'da
olan bu yapılar güç merkezinin İstanbul'dan taşındığını ve hâmiliğin yer değiştirdiğini
göstermektedir.
Ankara'da 1982'de tamamlanan neo-klasik Kocatepe Camii ve İslâmâbad'da 1978 ile
1988 yılları arasında inşa edilen ultra-modern Faysal Camii gibi yapılar, Cumhuriyet devri
Türk mimarlarının övgüye değer çabalarıdır. Her iki yapıda değişik bir estetik ve ifade biçimi
ortaya koymuşlardır. Hangi üslubun çağımızın kültürel temsilcisi olacağına ise gelecek karar
verecektir.
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Uygulamalar
Uygulama: Fatih ve Süleymaniye Külliyelerini geziniz.
Kazanım:
1)
Osmanlı mimarisinin önemli yansımaları olan bu külliyeleri bizzat görüp
incelemek öğrenilen bilgilerin dahi iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Fatih ve Süleymaniye Külliyelerinin mimarî özelliklerini etraflıca araştırınız ve
çekeceğiniz fotoğraflarla bu özellikleri yansıtan ve birbiriyle mukayese eden görsel içerikli bir
çalışma hazırlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı mimarîsi, mevcut üslup ve temalarla birlikte yeni geliştirilen biçim ve
ifadeleri de kullanmış, dış etkileri sindirip bünyesine katarak canlı bir üretim sürekliliği ortaya
koymuştur. Bu bölümde Osmanlı mimarîsindeki uslupların gelişim ve değişimi en önemli
hükümdarlık yapıları üzerinde örneklendirilerek gözler önüne serilmiştir.
Mimarî, sonraki yıllarda yükselecek yeni bir toplum ve toplum düzenini temsil eden
en yenilikçi üretimdir. Bir bölgenin ya da merkezin siyasî statüsündeki değişiklik her zaman
öncelikle mimarîde belli edilir. Mimarî, yeni devletin ve inancının oluşumunu aksettirir, yerli
ve yabancı izleyicilere gücünü sembolize eder. Bu nedenle yeni kurulan Osmanlı Devletinin
bütün yaratıcı gücünü mimarîye yöneltmesi anlaşılır bir şeydir. Mimarî yalnızca yeni
hükümdarların ihtiyaçlarına hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda hükümranlıklarını
ebedîleştiriyordu. Bunun tersine, diğer sanatlar özel kullanıma hitap ettikleri ve teşhir
imkânları sınırlı olduğu için, mimarî ile aynı mesajı vermek zorunda olmadıklarından
geleneğe daha bağlı kalmışlardır.
Klasik dönemdeOsmanlı Devleti varlığını üç kıtada sağlamlaştırmış ve mimaride
Osmanlı üslubunu oluşturmak üzere Avrupa, İslâm ve Türk geleneklerinin sentezini
yapmıştır. Avrupa etkisinin egemen olmaya başladığı son dönem Osmanlı mimarisinde ise
yaygın olarak karşımıza çıkan, üçüncü boyutu göstermek için kullanılan arka arkaya
sıralanmış satıhlarla elde edilen perspektifli görünümler ile gölgelendirme ve hacimlendirme
gibi kavramların uygun bir biçimde kullanımının yer aldığı duvar resimlerinde Avrupa sanat
geleneklerinin güçlü etkisi olmuştur. Dinî ve sivil binalarda çinilerin yerini alan bu tür duvar
süslemelerinde köşkler, saraylar, camiler ile manzara resimleri bolca kullanılmıştır. Ayrıca,
Avrupa'nın iç dekorasyon anlayışına uygun olarak, duvarlara bitkisel desenli veya mimarî
unsurlarla bezenmiş hat örneklerinin bulunduğu çerçeveli levhalar asılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Selçukluların âbidevî giriş kapısının bulunduğu cephede yoğunlaşan mimarî
anlatım tarzından farklı olarak, Osmanlı mimari yapılarının özellikleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Tek cephesi detaylandırılmış ve giriş biraz daha fazla vurgulanmıştır

b)

Üç cephesi eşit şekilde detaylandırılmış fakat giriş fazla vurgulanmamıştır

c)
İki ön cephesi eşit şekilde detaylandırılmış ancak giriş biraz daha fazla
vurgulanmıştır
d)
Her cephesi eşit şekilde detaylandırılmış ve giriş biraz daha fazla
vurgulanmıştır
e)

Her cephesi eşit şekilde detaylandırılmış ve giriş sönük bırakılmıştır

2)
Avrupa mimarisinin etkisinin ilk defa yansıdığı, I. Mahmud tarafından 1748'de
başlatılan ve III. Osman döneminde 1755'de tamamlanan camii aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Atik Ali

b)

Murad Paşa

c)

Sultan Ahmet

d)

Nuruosmaniye

e)

Firuz Ağa

3)
Merkezde yer alan caminin etrafına yapılmış medrese, daruşşifa, kervansaray,
hamam, aşevi, mektep, kütüphane ve çarşı gibi binalardan meydana gelen yapılar topluluğuna
külliye denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi külliyelerin hizmet verdiği alanlardan
değildir?
a)

Eğitim

b)

Sağlık

c)

Barınma

d)

Ticaret

e)

Askeri
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4)
Yapımına 1598'de III. Mehmed'in annesi Safiye Sultan tarafından başlanmış,
Kösem Sultan tarafından inşaatına devam ettirilmiş ancak Hatice Turhan Sultan tarafından
1663 yılında tamamlanmış camii aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Şehzade Camii

b)

Yeni Camii

c)

Mihrimah Sultan Camii

d)

Atik Ali Camii

e)

Kandil Kulesi

5)
II. Bayezid tarafından 1484 ile 1488 yılları arasında Edirne'de yaptırılan
külliyenin mimarı kimdir?
a)

Mimar Sinan

b)

Sedefkâr Mehmed Ağa

c)

Mimar Hayreddin

d)

Mimar Kemaleddin

e)

Giritli Ahmet Fuat Paşa

6)

Aşağıdaki camilerden hangisi Mimar Sinan’a ait değildir?

a)

Edirne Selimiye Camii

b)

Şehzade Camii

c)

Nuruosmaniye Camii

d)

Süleymaniye Camii

e)

Sokullu Mehmed Paşa Câmii
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7)
Osmanlı erken dönem mimarisinde ters-T planı
Aşağıdakilerden hangisi ters-T planı ile yapılmış olan eserlerden değildir?
a)

Yeşil Câmii

b)

Sultan Ahmet Camii

c)

Hüdavendigar Külliyesi

d)

Muradiye Külliyesi

e)

Muradiye Camii

görülmektedir.

8)
Osmanlı Devleti’nin bulunduğu konumu ve etkileşim içinde olduğu millet ve
devletler Osmanlı mimarisinin oluşumuna katkı sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisinin
Osmanlı mimarisine etkisi olmamıştır.
a)

Bizans

b)

Anadolu Selçukluları

c)

Akkoyunlular

d)

Çin

e)

İlhanlılar

9)
Avrupa başşehirlerinde görülen mimarî üsluplar ile klasik Osmanlı
yapılarından alınan seçkin unsurları kullanarak, "Osmanlı neo-klasiği" adıyla bilinen bir ekolü
ortaya çıkaran iki mimarımız aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Simon Balyan- Sarkis Balyan

b)

Mimar Hayreddin- Mimar Kemaleddin

c)

Garabet Amira Balyan- Giritli Ahmet Fuat Paşa

d)

. Nigogos Balyan- Hagop Balyan

e)

Kemaleddin Bey- Vedat Bey
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10)

Bursa Ulu Camii kim tarafından ve kaç tarihinde yaptırılmıştır.

a)

I. Bayezid-1400

b)

I. Orhan-1345

c)

I. Murat-1375

d)

I. Osman-1315

e)

I. Mehmet-1418

Cevaplar: 1)d, 2)d, 3)e, 4)b, 5)c, 6)c, 7)b, 8)d, 9)e, 10)a.
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14. OSMANLI MÛSİKÎSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Osmanlı Mûsikîsinin Tarihî Seyri
14.2. Osmanlı Devletinde Mûsikî Eğitimi Veren Kurumlar
14.2.1. Mehterhane
14.2.2. Mevlevihane
14.2.3. Enderun
14.2.4. Özel Meşkhaneler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Osmanlı Devletinde müzik eğitimi veren kurumlar hangileriydi ve nasıl bir
eğitimverilirdi?
2)

Mehter müziğinin Osmanlı devlet kültüründeki ehemmiyeti nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Mûsikîsinin Tarihî
Seyri

Osmanlı musikisinin kuruluş
devrinden Cumhuriyet’e
kadar tarihî gelişimi
hakkında bilgi sahibi olmak.

Kronolojik Düşünme
Tarihsel Analiz Yorum
Anlatım
Sebep-Sonuç İlişkisi

Osmanlı Devletinde Mûsikî
Eğitimi Veren Kurumlar

Osmanlı Devletinde musikî
eğitimi veren kurumların
çeşitlerini ve işleyişlerini
öğrenmek

Görüş Geliştirme
Tarihsel Analiz Yorum
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Mehterhane



Mevlevihane



Enderun



Meşkhane



Nakkare



DavuL



Kös



Zurna



Zil



Peşrev



Behram Ağa



Süleyman Çelebi



Dede Efendi



Hacı Arif Bey



Tanburi Cemil



Sadeddin Kaynak
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Giriş
Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dinî, klasik ve
folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanat olup bir ucu Çin'e,
bir ucu Fas'a kadar uzanan 25 yüzyıllık Türk mûsikîsinin yaklaşık 500 yıllık bir bölümünü
teşkil eder.
Bu son dersteOsmanlı devletinin kuruluşundan Cumhuriyet dönemine kadar geçen
süreçte meşhur musîkî üstadlarının önderliğinde Osmanlı musikîsinin nasıl bir gelişim ve
değişim gösterdiği incelenecektir. Ardından Osmanlı Devletinin musikî eğitimi verilen
kurumları ayrı ayrı ele alınacaktır.
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14.1. Osmanlı Mûsikîsinin Tarihî Seyri
Osmanlı mûsikîsinin gelişme safhaları, devletin siyasî ve iktisadî gelişme safhalarıyla
her zaman paralellik göstermemiştir. Osmanlı Devleti'nin henüz kurulup teşkilatlanmakta
olduğu dönemde, önceki Türk devletlerinden devralınan büyük kültür mirası içinde askerî,
tasavvufî ve ferdî icra alanlarında bin yıldır geliştirilmekte olan bir mûsikî sanatı da vardı.
Devletin bütün müesseseleriyle zirvede olduğu XVI. yüzyıldan bize kadar ulaşabilmiş pek
fazla sayıda büyük besteci veya eser bulunmamasına mukabil, en büyük isim ve eserler daha
çokXVIII. ve XIX. yüzyıllarda, yani çöküşün ilerlediği dönemlerde ortaya çıkmışlardır. Buna
mukabil, Devletin siyasî kaderinin bestekârların ruh hâline yansıyışı da ilgi çekici bir
husustur. Mesela Nefırî Behram Ağa'dan Ebûbekir Ağa'ya kadar süren vekar ve ihtişam, Hacı
Arif Bey'de yerini ye's ve melale bırakmış, artık iyice yıpranmış olan Osmanlı Devletinin
keder, hicran ve ümitsizliği Tanbûrî Cemil'de zirve olmuştur.
Küçük bir beylik hâlinde kurulan Osmanlı Devletinin büyük bir hızla gelişmesinde,
çeşitli sosyal ve iktisadî sebepler yanında, yeni Türk-İslâm toplumunun maneviyatını son
derece yüksek tutan, edebiyat ve mûsikîyle din müessesesi arasındaki sıkı bağın da payı
vardır. Osmanlı, Selçuklu'yu devam ettirdiğinden manevî gelişme Ahmed Yesevî, Yûnus
Emre ve Mevlânâ'nın îman bütünlüğü içinde sevgi birliğinden meydana geliyordu. Örnek
olarak, Süleyman Çelebi'nin 1409'da Bursa'da meydana getirdiği Vesîletü'n-Necat, meşhur adı
ile Mevlid'i bütün zamanların en fazla şöhret kazanmış ve sonsuz bir sevgi ve çok çeşitli
vesilelerle okunarak günümüze kadar ulaşmış olan bir dinî Türk edebiyatı mahsulüdür.
Mûsikîye düşkünlüğü şehzadelik yıllarında Amasya'da başlayıp Edirne, Manisa ve
Bursa'da devam eden şair padişah II. Murad'ın zamanı, P. Wittek'in "ilk Türk romantizmi"
adını verdiği edebî akımın da yeşerdiği devirdir: Enderun Mektebi'ndeki öğretim konularına
çeşitli müsbet ilim dersleriyle birlikte şiir, inşâ ve mûsikîyi de II.Murad ilave etmiştir. Bursa
sarayında çevresine topladığı değerli mûsikîciler arasında yer alan Hızır bin Abdullah'a önce
rica, sonra onun, huzurda kendisinden daha değerli mûsikîciler bulunduğunu söyleyip özür
beyan etmesi üzerine de ısrar ederek yazdırdığı Edvar, Kırşehirli Yûsuf bin Nizâmeddin'in
1400'de yazdığı ilk nazariyat kitabı Kitâbü'l-Edvar'dan sonra, Osmanlılar'ın ilk Türkçe mûsikî
kitabıdır.
II. Bayezid, 1486'da Edirne'de yaptırdığı Külliye'sinin Şifâhane'sinde sinir ve akıl
hastalarının, hastalık tür ve derecelerine göre sünbül, şebboy, karanfil, yasemin ve fesleğen
kokularıyla üveyik, keklik ve bıldırcın etlerinin yanı sıra, eski bir Türk âdetinin devamı
olarak, 10 makamdan özel olarak bestelenen mûsikî parçalarıyla da tedavi edildiği bir
medeniyetin hükümdarıdır. Osmanlı Devletinin en büyük kültür ocaklarından olan,
İstanbul'un ilk mevlevî dergâhı Kulekapısı (Galata) Mevlevîhanesi de onun zamanında
kurulmuştur (1491).
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Resim 44: Kanuni Sultan Süleyman’ın eğlence meclisinde müzik icra eden müzisyenler,
Süleymannâme, Hazırlayan. Esin Atıl, New York 1986.
Edib ve şairlerle sohbete düşkünlüğünü Kazvinî'den öğrendiğimiz Yavuz Selim'in
Osmanlı mûsikîsinin gelişmesine katkısı, İran seferinden dönüşte yanında getirip Enderun'a
kaydettirdiği Azerî mûsikî üstadlarıdır. Ömrü cephelerde geçen Kanunî'nin ise mûsikî ve
mûsikîcilere fazla vakit ayıramamış olması tabiîdir. Ancak, saltanatının son yıllarında, sarayın
cemaat-i mutriban (müzisyenler topluluğu)'ındaki, dedesi Bayezid'in zamanından beri mevcut
müzisyenleri aynen korumakla kalmayıp yenilerini eklediği, saray dışından da bazı üstad
hanendeleri getirtip dinlediği bilinmektedir. Bunlara ve kendisinden borç para ile cephane
isteyen Fransa Kralı I. François'nın şükran ifadesi olarak gönderdiği küçük saray orkestrasını
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hiç beğenmemiş olmasına rağmen, çalınan parçalardan birinin ritminden usûl yapılmasını
(Frenkçîn) emrettiğine bakılırsa, onun da ataları gibi bir musikişinas olduğu tahmin edilebilir.
Hatibzâde, Behram Ağa, Ali Balı, Durak, Obeydî, Derunî ve Hasan Can Çelebiler, Şeyh
Abdülali ve Emîr-i Hac, Fâtih'ten III. Murad'a kadar gelen altı padişah döneminin başlıca
büyük mûsikîcileridir.
Kırım Hanı Gâzî Giray Bora ile Hatib Zâkirî Hasan Efendi, biri büyük bir devlet
adamı/kumandan, şair ve saz eserleri bestekârı, diğeri en büyük dinî mûsikî bestekârı olarak
XVI. yüzyıl Osmanlı mûsikîsini süslemişlerdir. Kendisinin bestelediği beş şiiri dışında pek
çok ilâhisi başkalarınca bestelenen Aziz Mahmud Hüdâî ise, I. Ahmed'in çok değer verdiği bir
mutasavvıftır.
Osmanlı mûsikîsi için II. Murad'dan sonra okul sayılabilecek ikinci parlak dönem 64
yıllık Köprülüler Devri olarak tanınan IV. Murad—IV. Mehmed çağıdır. Hüseynî ve Segâh
makamlarına âşık bir bestekâr olan IV. Murad, aynı zamanda, Kâtib ve Evliya Çelebiler gibi
büyük ilim adamlarıyla, Solakzâde, Âmâ Kadri, Benli Hasan Ağa, neyzen ve çengî Yûsuf
Dede, Derviş Ömer ve Koca Osman Efendi (Itrî'nin meslekî dedesi) gibi büyük bestekârlara
çevresini açmıştır. Aynı zamanda en ünlüleri bestekâr Şeştârî Murad Ağa olan değerli Azerî
mûsikîcileri Revan ve Bağdad seferlerinden dönüşte İstanbul'a getirmiş olan gerçek bir sanat
koruyucusudur. Türk mûsikî tarihinin ünlü Bayram Tekbîri'nin bestekârı Itrî, hocası Hafız
Post, Taşçızâde Receb Çelebi, büyük dinî eserler bestekârı Ali Şîruganî, Seyyid Nuh, Yahya
Nazim gibi büyük bestekârlarla mûsikî bilgini Ali Ufkî Bey de IV. Mehmed'in sanat çevresini
oluşturan en önemli isimlerdir. Bunlar içinde, asıl adı Alberto Bobowsky olan Leh mühtedisi
santurî Ali Ufkî'nin, sonraki bütün nota koleksiyonlarının ilk me'hazı olmak bakımından özel
bir yeri vardır. O çağın Batı notasını ters yöne çevirerek 1650'de yazdığı Mecmua-i Sâz ü
Söz'ünde, XV. yüzyıldan kendi çağına kadar gelen pek çok Osmanlı mûsikîsi eserini (sözlü
eserlerin çoğunluğu halk mûsikîsi parçaları olmak üzere) toplamıştır. Ancak, Kanunî'den
sonraki en uzun (42 yıllık) saltanat dönemi olan IV. Mehmed çağı, musikî alanında yasaklarla
geçen bir dönemdir.
II. Ahmed'in Enderun'a alıp yetiştirdiği, III. Ahmed tarafından Boğdan voyvodalığına
tayin edildikten az sonra bağımsızlık sevdasına kapılıp Prut Savaşı'nda Ruslar'ın tarafına
geçen, savaşın sonunda da yenilen Çar Petro'ya sığınıp 50 yaşında ölen Romen prensi Dimitri
Kantemir, Osmanlı tarih ve mûsikîsi alanında eser veren bir bilim adamı ve bestecidir.
Maalesef pek azı seslendirilmiş 40 kadar bestesinin yanısıra, mûsikî açısından en büyük
hizmeti olan —II. Ahmed'e sunduğu— Edvar'ında, geliştirdiği ebced nota yazısıyla 350 saz
eserini yazıp unutulmaktan kurtarmıştır. Latince olarak kaleme aldığı Osmanlı
İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküşü Tarihi ise, ilk 400 yıllık Osmanlı tarihini evrensel
dünya görüşüyle sosyo-kültürel ağırlıklı bir tarih felsefesi şuuru içinde anlatan bir eserdir.
XVIII. yüzyılın ilk 30 yılı, III. Ahmed ve damadı sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa
gibi sanatı seven iki yönetici sayesinde kısa süreli bir huzur dönemi olarak yaşanmıştır. Bu
Galata Mevlevîhanesi'nin 11. postnişîni, büyük dinî eserler bestekârı/ney virtüözü Kutbünnâyî
Osman Dede'nin mesnevi şeklinde 276 beyitlik Rabt-ı Ta'bîrât-ı Mûsikî adlı Farsça nazariyat
kitabını padişaha sunduğu, sadrazam tarafından ilk matbaanın kurdurulduğu bir devirdir. Bu
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devrin sembolü olan yaşama sevincini şiirde nasıl Nedim temsil ediyorsa, mûsikîde de
Mustafa Çavuş temsil etmiştir. XIX. yüzyılda Hacı Arif Bey tarafından kesin şekilde
yerleştirilecek olan şarkı besteciliğinin ilk popüler öncüsüdür. Devrin klasik üsluptaki ağdalı
eserleri arasında açılmış sevimli bir parantez niteliğinde olan harekeli, neşeli lirik şarkıları,
2,5 asırdan beri tazeliklerinden hiç birşey kaybetmeden, her çevrede hâlâ büyük zevkle çalınıp
söylenmektedir.
Osmanlı hanedanının en ünlü bestekârı, şair, neyzen ve tanbûrî III. Selim'in sanat
çevresi Osmanlı mûsikîsinde son ihtişamın yaşandığı bir yenilik sahnesi olmuştur. Bu
dönemde padişahtan başka, Tanbûrî Emin, Numan ve Zeki Mehmed Ağa'lar, Nasır Abdülbâkî
Dede, Hampartsum, Küçük Mehmed Ağa, Şehlâ Hafız ve Kemânî Ali Ağa, genç Dede ve
Şâkir Ağa ile genç Kemânî Rıza Efendi mûsıkî alanında rol aldılar.
II. Mahmud'dan Halîfe Abdülmecid'e kadar geçen 114 yıllık süre, sadece, Osmanlı
mûsikîsinin son büyük bestekârlarının değil, aynı zamanda, geleceğin Türk mûsikîsini
hazırlayan büyük mûsikîcilerin de yetiştiği bir tarih dilimidir. Bu dönemde, III. Selim'in
başlayıp II. Mahmud'un tamamladığı yenilik hareketi ortamı, İsmail Dede, Şâkir Ağa, Zeki
Mehmed Ağa, Dellâlzâde, Kazasker, Osman Bey ve Yûsuf Paşa gibi son klasikleri
yaratmıştır. Ama aynı zamanda klasik formlardaki eserlerin, yerlerini bir XVIII. yüzyıl şiir
türü olan şarkı formundaki hafif eserlere bırakmasına da zemin hazırlamıştır. III. Selim'in
keşif ve himaye, II. Mahmud'un itibar ve taltif ettiği İsmail Dede'yi (1777-1845), müzikte
Donizetti'nin eğittiği Abdülmecid, sarayında tutmayı başaramadı. İsmail Dede, Mevlevi
âyininden ilâhî'ye, beste'den Rumeli türküsüne kadar hemen bütün klasik ve dinî formlarda
300'e yakın eser bestelemiş, hem derviş (yani halk), hem saray adamı gibi birbirine zıt iki
özelliği daima korumuştur. Mızıka-i Hümâyun şefleri Donizetti ve Guatelli'den,kendilerine
verdiği Türk mûsikîsi bilgilerine karşılık, öğrendiği Batı mûsikîsinin melodik esprisine dayalı
"Kâr-ı Nev", "Yine neş'e-i muhabbet" ve "Yine bir gülnihâl" gibi eserler de bestelemiştir.
XIX. yüzyıl, Osmanlı mûsikîsinin, ilk ikisi neo-klasik üslûbu, diğer ikisi biri ses, biri
sazda devrimci üslûbu benimsemiş olan dört büyük üstadın yaşadığı ve eserler verdiği
dönemdir. Bunlar Zekâî Dede ile Tanbûrî Ali Efendi ve Hacı Arif Bey'le Tanbûrî Cemil
Bey’dir.
Klasik formlardaki sözlü eserlerde besteciler güftenin mânâsıyla yetinmez, hatta bu
mânâdan kuvvet almaya ihtiyaçları olmadığını göstermek istermişçesine çok defa sadece bir
beytini besteledikleri güfteye, besteleme sırasında Terennüm adı verilen ilaveler yaparlardı.
XIX. yüzyıldan itibaren yaşama şartlarında ve zaman kullanma anlayışında meydana gelen
değişikliklerin sonucu olarak, büyük formlu eserlerin başlıca özelliği olan bu Terennümlerin
parçayı fazla uzattığı, ağır ve ağdalı hâle getirdiği düşünüldü; daha kısa, daha özlü ve lirik
ifade şekilleri aranmaya başlandı. Bunun ilk çaresi ise, önce uzun Terennüm bölümleri
olmayan, sonra da güftedeki kelimelerin uzatılmadan bestelenmesine imkân verecek küçük
usûllerin kullanılmasıydı. İşte, Osmanlı edebiyatında XVIII. yüzyıldan sonra yazılmaya
başlanan ve bu amaca klasik gazel ve kasidelerden daha uygun düşen şarkı formundaki şiirler,
Hacı Arif Bey'le (1831-1884) sözlü müzik besteciliğinin ana unsuru hâline geldi. Hemen
bütün müesseseleriyle çökmekte olan devletin romantik mûsikî atmosferinde yaşadığı acı ve
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çalkantılarla dolu hayatı tam olarak yansıtan, romantik Osmanlı mûsikîsinde melankolik
lirizmin doruğundaki şarkıların yaratıcısı Arif Bey’ diğer sanatkârlar takip etmiştir. Bunlar
Recâizâde Ekrem, Mehmed Sâdi, Muallim Naci ve Feyzî, Mahmud Celâleddin, Yûsuf Ken'an,
İzzet Molla, Niğdeli Hikmet ve Ziyâ Paşa gibi Tanzimat şairleriyle Yahya Kemal gibi sonraki
şairlerin güftelerini besteleyen Rif at, Şevki ve Rahmi Beyler, Şekerci Cemil, Lem'i Atlı, S. Z.
Özbekkan ve Z. A. Ataergin'le F. Tokay gibi romantiklerdir. Klasik anlayışın ötesinde,
duygunun mantık ve şekilden daha fazla önem kazandığı, şairane (resim diliyle pitoresk)
ifadeler arama akımı demek olan Romantizm, Batı'da aşağı-yukarı aynı çağlarda Weber,
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Wagner, Verdi ve Berlioz'un klasik şarkılarında
(Kunstlied) temsil ediliyordu.
Hacı Arif’in ses devrimini Tanbûrî Cemil'in saz devrimi izledi. Bir Saint-Saèns, bir
Paganini, bir Mozart gibi, Osmanlıda da Türk mûsikîsini aydınlatan Cemil Bey, eline aldığı
hemen bütün Türk mûsikîsi sazlarını o ana kadar tasavvuru dahi imkânsız olan bir müzikalde
ve dinamizmle çalmış, ölümünden sonra da, Türk mûsikîsinin hemen bütün dal ve sanatçıları
üzerinde silinmez izler bırakmıştır.
Cemil Bey’in saz mûsikîsinde yaptığı devrimi, Türk mûsikîsinin önemli sanatkârı
Sâdeddin Kaynak (1895-1961) sözlü müzik besteciliğinde devam ettirmiştir. Ömrünün ilk 31
yılını dinî ve klasik mûsikîyi öğrenmeye ayıran Kaynak, alışılmış Şarkı formuna karşı
yerleştirdiği fantezi ferine geçmeden önce klasik formlarda da benzersiz üslûbunu apaçık
gösteren eserler verdi. Ancak, bazı tutucu yazarlarca şiddetle eleştirilmiş olan tarafı, Türk
mûsikîsine yeni bir ufuk açmış olan, güfte-makam-usûl zincirlerini kıran fantezileridir.
Tabiattasvirlerinden (Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu) hamasî destanlara (Yanık
Ömer, Memesiz Fadime), lirik fantezilerden (Gönlüm özledikçe görürdüm hele) halk
türkülerine (İncecikten bir kar yağar, Gemim gidiyor baştan), ilâhîlerden rövü müziklerine
(Alabanda) kadar, içinde recitativo (konuşur gibi usulsüz icra)'ların da yer alabildiği, ses ve
saz unsurlarının ayrılmaz bir bütün hâlinde kaynaştırıldığı uzun soluklu kompozisyonları
(Menekşelendi sular, Dertliyim, Kalplerden dudaklara) getirmiştir. Çoğunluğun rahatça
anlayabileceği sadelikte güfte kullanma akımını başlatan Kaynak, dinleyicisi ile konuşan,
hitab eden, iz bırakan, daha giriş ara nağmesi başlar başlamaz herkesin neşeyle mırıldandığı
cantabile müziğini yaratmıştır. Mustafa Çavuş'la İbrahim Ağa'nın halk edebiyatı ürünlerini
klasik anlatım araçları arasına almalarından sonra, halk müziği motiflerini de (Tanbûrî Cemil
ve Bartók gibi) ısrarla kullanan ve nihayet bütün bu özelliklerine ilave ettiği "ilk film müziği
bestecisi/imam" kişiliğiyle, yüzyılımızın sözlü müzikte marazî romantizmden çağdaş realizme
geçişini sağlayan büyük bestecisi Sadeddin Kaynak'tır.

14.2. Osmanlı Devletinde Mûsikî Eğitimi Veren Kurumlar
14.2.1. Mehterhâne
Mehterhâne Hunlar zamanındaki adı Tuğ olan ve vurmalı sazlarla nefesli sazlardan
oluşan askerî mızıka okulunun Fâtih'ten sonra aldığı isimdir. Selçuklular'ın Tabılhane veya
Nevbethane dediği bu kurumda Hunlar'dan beri ikisi nefesli, dördü vurmalı altı temel çalgı
yer almıştır. Bunlar İslâmiyet'ten sonra adları zurna, boru (nefir veya şahnay), çevgân, zil,
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davul ve kös'e çevrilen yurağ, borguy, çöken, çanğ, tümrük ve küvrüktür. Savaşta ordunun
önünde giden kös, davul, nakkare, zil, çevgân, çalpara, çengiharbî, zurna ve boru gibi
yüzlerce vurmalı ve nefesli çalgının çalacağı müzik, savaş, tören ve oyun (spor) amaçları için
özel olarak bestelenirdi. Hünkâr Peşrevi, At Peşrevi, Alay Düzen Peşrevi, Elçi Peşrevi, Saat
Peşrevi ve Rakkas Peşrevi, bu mehter havalarından bazılarının adlarıdır. Savaşlarda çalınan
mehter havalarının gündelik şehir hayatındaki karşılığı, namaz vakitleri ile önemli resmî
münasebetlerde ve törenlerde vurulan nevbet’ti. Dinî fonksiyonunun yanı sıra bir tür askerî
halk konseri niteliğini de taşıyan nevbet, Osmanlılar'da ilk defa Osman Bey'in huzurunda
vurulmuştur. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyâseddin Mes'ud'un bağımsızlık fermanı ile uç
beyliği alameti olarak gönderdiği berat, kaftan, tuğ ve sancağın yanında davul, nakkare, boru
ve zilden oluşan takımın verdiği konseri Osman Bey ayakta dinlemiştir.
Mehter'in büyüklüğü kat terimi ile belirtilen her bir sazın sayısına göre değişirdi:
Padişahların on iki katlı (herbir sazdan 12'şer aded), sadrazamın 9, vezir ve paşaların 7 katlı
mehterleri vardı. İcra düzeni ise savaşta saf, normal zamanlarda yarım ay biçimi idi. Fil veya
develere bindirilmiş kocaman kösler (II. Osman'ın Hotin seferinde 150 aded), at veya katırlara
yüklenmiş büyük ziller, davullar, nakkareler, zurnalar ve borular saflar hâlinde tuğ (çevgân)
ve sancakların (alem) önünde yürür, zencin adı da verilen çevgânîler, at kılından kurdele, zil
ve çıngıraklarla süslü ritm sopalarını
"Ala hey!" nidalarıyla sallayarak askeri
şevklendirirlerdi. Normal zamanlardaki nevbet ise, en önemlisi ikindi zamanı yapılanı olmak
üzere, yarım ay şeklinde dizilmiş mehterân bölüğü tarafından vurulur; davul, zurna, zil ve
borucular (tabılzen, zurnazen, zilzen ve boruzen'ler) ayakta, nakkareciler yere bağdaş kurarak
çalardı. İç oğlan başçavuşunun vezir veya yeniçeri ağasına sunmak üzere ihtiyaç sahiplerinin
dilekçelerini toplamasıyla başlayan tören, halkanın ortasına gelen mehterbaşının elinde
çevgânla konseri yönetmesiyle devam eder, gülbank ve dualarla sona ererdi. Mûsikî açısından
mehterin ilgi çekici bir özelliği de, önce nefesli sazların, arkasından bütün heyetin çaldığı,
yumuşak veya gümbürtülü bölümlere nöbetleşe yer verilen karabatak tekniğidir. Bu teknik
buradan klasik saz mûsikîsine geçmiş olup Haydn'ın "Askerî Senfoni"si vb. orkestra
eserlerinde de kullanılmıştır.
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Resim 45: Zurnazen başı, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü, İstanbul 1986.
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Resim 46: Kanuni Sultan Süleyman ile beraber Mohaç seferine giden Mehter Takımı,
Süleymannâme, Haz. Esin Atıl, New York 1986.
XVI., XVII. ve XVIII. yüzyıllarda yetişen bestekâr ve icracıları eliyle askerî mûsikî
sanatının zirvesine ulaşan mehter mûsikîsi hem savaşlar, hem Osmanlı elçi veya heyetlerine
eşlik eden şatafatlı takımlar münasebetiyle tanındığı Avrupa'da önce ordu birliklerini, sonra
da bestecileri etkilemekte gecikmedi. Daha 1683'te Viyana'ya yürüyen Jan Sobieski'nin
ordusuna mehter etkisiyle perküsyonları arttırılmış bir askerî bando eşlik etmişti. Batılıların
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çoğunlukla Yeniçeri Müziği anlamına gelen terimlerle adlandırdıkları mehteri ilk uygulayan
Lehler oldu (1741). Avusturya, Rusya, Prusya ve İngiltere de arkalarından geldi. Avrupa
devletlerinin mehter taklidi bandolar kurmalarına Osmanlılar da yardımcı olmuşlardı: III.
Ahmed, önlerinde savaş kaybettiği Batı ülkelerine birer mehter takımı hediye etmişti (1720'de
Lehistan'a, 1725'te Ruslar'a). XVIII. yüzyıl başlarından itibaren devletin askerî gücü
zayıflamaya başlıyor, ama Avrupa’da —XIX. yüzyılın hemen bütün büyük ressamlarının
odalık tablosu yapma yarışına benzer şekilde— Türk askerî müziği tarzında (alla turca) opera,
senfoni ve konçertolar besteleme modası salgın hâlini alıyordu. Handel'in 1724 ve 1743 tarihli
Timurlenk ve Bayezid operaları ile başlayan "Türk operası" akımı, Gluck ve Haydn'dan sonra
moda olmuş, Mozart ve Beethoven'la zirveye çıkmış, Avusturyalı operet bestecisi Leo Fall'ın
İstanbul Gülü (1916) ile yüzyılımız başlarına kadar gelmiştir.
Mehterhane 1828'de II. Mahmud tarafından kapatılmış, bunun yerine III. Selim'in
yakın dostu Napolyon'un emekli bando subayı Giuseppe Donizetti'ye Mızıka-i Hümâyun adlı
Batı kopyası saray bando okulu kurdurulmuştur. Sadece mezar ve mezartaşlarıyla değil, askerî
olan ve olmayan müzik türlerinde yüzlerce eserlik repertuarıyla birlikte yok edilen Orta Asya
kökenli Türk askerî mûsikîsinin ihyası için Enver Paşa ile Ahmed Muhtar Paşa'nın gayretleri,
daha sonra 1935'in savunma bakanı Zekâi Apaydın tarafından engellenmiştir. Daha sonra
Mehter Takımı, şefi Hasan Tahsin Parsadan'ın çabası ile 1952'de önce 3, sonra 6, en sonra da
9 katlı olmak üzere yeniden kurulmuştur. Bugün, yapısındaki Batı sazlarıyla safiyeti
bozulmuş olarak, periyodik konserler veren sembolik değerde bir turistik topluluk niteliğinde
devam etmektedir.

14.2.2. Mevlevihane
Mevlevihane insanı en ham hâlinde alıp çeşitli bedenî, fikrî ve ruhî eğitim
devrelerinden geçirerek pişirdikten sonra insân-ı kâmil hâline getirmeyi amaçlayan manevî
ocaktır. Mevlevîhânelerin Âsitâne adı ile bilinen büyüklerinde, bir eğitim bölümü olan
matbah-ı şerifte pişirilen yemek değil, derviş, yani insandı. XII. yüzyılın büyük velîsi Hoca
Ahmed Yesevî'nin, eski Şaman geleneğine dayalı mûsikî ve raksa tarikat yolunu açmasından
sonra, XIII-XIV. yüzyıl Konya'sında bir tarikat doğacak ve bu tarikata mensup bestekârlar
Osmanlı tekke mûsikîsini müzik estetiğinin zirvesine çıkaracak âbideleri ortaya koyacaklardı.

339

Resim 47: Sünnet merasimi Okmeydanı’na giden Mehter Takımı, Levni and the Surname,
Hazırlayan: Esin Atıl, İstanbul 1999.
Sultan Veled tarafından kurulan ve Mevlânâ'nın tasavvufi fikirleriyle ibadet şeklini
(sema) sistemleştiren Mevlevîlik, Türkçe, Arapça, Farsça, hat, tezhib, sema' meşki gibi
derslerin yanısıra ciddî mûsikî eğitimi de veren dergâhları ve bir tür konser salonu
niteliğindeki semâhaneleriyle, Osmanlı mûsikîsinin gelişmesinde yüzyıllar boyu büyük bir
ocak görevi yapmıştır. Anadolu'nun en ücra ve küçük şehirlerinden başka, devletin Balkan ve
Ortadoğu eyaletlerinde de açılmış olan mevlevîhaneler Osmanlı mûsikîsinin yayılmasında
başlıca rolü oynamışlardır.
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Beste-i kadîm denen üç anonim eserle XVI. yüzyıldan itibaren bestelenmeye başlayan,
mevlevî âyini adı verilen, âyinhan-mıtrıb-semâzen (ses-saz-raks) üçlüsü tarafından icra edilen
ve Osmanlı dışında hiçbir kültürde bulunmayan mevlevî mûsikîsi eserleri Osmanlı
mûsikîsinin her açıdan özünü teşkil eder. Türk mûsikî sanatının iftiharı olan dinî ve dindışı
şaheserleri yaratmış Derviş Mustafa, Kutbünnâyî, Nutkî, İsmail, Nasır, Künhî ve Zekâî
Dede'ler, Itrî, III. Selim, Yusuf Paşa bestekârların çoğu bu tarikatin mensubudur. Ayrıca
Mevlevî olmasa dahi bu ocağın feyz kaynağından beslenmemiş hiçbir büyük Türk bestekârı
yoktur denilebilir. Mensupları arasında padişah, vezir, şeyhülislâm ve paşaların bulunuşu,
mevlevîliğe bir tür resmî hüviyet kazandırmış, tasavvuf aleyhdarı medreselilerin mûsikîyi
susturması, bu itibardan güç alan tekkenin savunmasıyla önlenebilmiştir. Esasen, mûsikîyi
âyinin ibadetin ayrılmaz parçası olarak gören Mevlevîliğin, akîde yönünden öbür tarikatlere
uymayan tarafı olmadığı gibi, mûsikîsinde de tamamen İslâmî/sünnî ruh hâkimdi. Yalnız,
genel olarak tekke mûsikîsi halk edebiyatına paralel bir gelişme göstermişken, mevlevî
mûsikîsi, edebiyatı gibi klasik niteliğini korumuştur. Başlangıçta sadece kudüm, ney ve
rebabla icra edilen ve madenî telli sazların prensip olarak görev almadığı mevlevî mutrıbında,
sonraları klasik Türk mûsikîsinin bütün aletleri kullanılmıştır.
Osmanlı mûsikîsinin zirvede olduğu XVIII. ve XIX. yüzyıllarda mevlevî mûsikîsi de
III. Selim ve II. Mahmud gibi mevlevî padişahların desteğinde zirveye çıkmış, önceki
yüzyıllarda bestelenen toplam 13 mevlevî âyinine karşılık, sadece XIX. yüzyılda 42 âyin
birden bestelenmiştir. Mevlevî âyinleri, sadece bestekârlık kabiliyetinin en yüksek ifade ve
ispat vasıtası değil, aynı zamanda makam, usûl, geçki, prozodi, ses ve saz icracılığı
konularında da, ilgilisi ile âdeta konuşan bir hoca gibidirler. Mehterhane'nin lağv
edilmesinden, Enderun'un kapatılmasından, Dârü'l-Elhan ve okullarda Türk mûsikîsi
öğretiminin yasaklanıp (1926) radyodan yayınlarının kaldırılmasından (1934) sonra, mûsikî
cemiyetlerine ve hususî derslerin meşakkatine sığınmak zorunda kalmış olan Türk mûsikîsi
için okul da, kitap da, hoca da mevlevî âyinleri olmuştur, denilebilir.

14.2.3. Enderun
Saray teşkilatı dersimizden hatırlanacağı üzere Enderun I. Murad'ın Edirne'yi
almasından hemen sonra 1363'te kurduğu, II. Murad, Fâtih ve II. Bayezid'in geliştirip
mükemmel bir saray üniversitesi hâline getirdiği, 1833'te II. Mahmud tarafından kapatılan
saray okuluydu. I. Murad zamanındaki din derslerine II. Murad şiir, mûsikî, hukuk, mantık,
felsefe, geometri, coğrafya ve astronomi; Fâtih hat, tezhib, kaati ve resim; II. Bayezid de
silahşorluk, okçuluk gibi askerî spor derslerini eklediler. II. Bayezid ayrıca Enderun'lulara dış
(bîrûn) hizmetlerine geçerek sadrazamlığa kadar yükselebilme yolunu da açtı. Bu dersleri
okutacak bilginler devletin içindeki ve dışındaki ülkelerden davet edilirken, Enderun'da tahsil
edebilmek İslâm dünyasının dört bucağından gelen öğrenciler için büyük bir şeref ve imtiyaz
teşkil ediyordu. Benli Hasan Ağa, Kantemir, Mustafa Çavuş, Vardakosta, Nu'man Ağa,
Dellâlzâde, Tanburî Osman Bey, Şâkir Ağa ve Enderunî Ali Bey, esasen saraya yakın
çevrelere mensup olup küçük yaşta kabiliyetleriyle dikkat çekerek yetiştirilmek üzere saraya
alınmış olan büyük Osmanlı bestekârlarından bazılarıdır.
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Enderun mûsikî mektebi, kalburüstü Osmanlı mûsikîcilerinin sadece yetiştiği değil,
ders de verdikleri bir okuldu. II. Mahmud döneminden sonra kademeli olarak önemi
azalmıştır. 1908 Meşrutiyeti'nden sonra beliren devlet konservatuarı ihtiyacını karşılamak
üzere, 1914'ün Maarif Nezâreti’ne bağlı Dârü'l-Elhan (Nağmeler Sarayı) adlı ilk tiyatro ve
müzik okulu kurulmuştur.

14.2.4. Özel Meşkhaneler
Osmanlı Devleti’nde tek veya toplu olarak hususî mahiyette mûsikî meşki yapılan
hoca evleri, cemiyetler veya öğrenci koroları özel meşkhaneler olarak kabul edilebilir.
Osmanlı Devletinde mûsikî hocalarının evde ders verme geleneği, saray cariyelerinin evlerine
derse gönderildiği hocalarla başlamıştır. Gerek erkek, gerek kız çocukların mûsikî eğitimi için
Enderun'da sadece saraydan değil, dışarıdan hocalar da görevlendirilirdi. XVII. yüzyıldan
sonra kız öğrenciler, öğrenimi zor ve uzun süre alacak sazlarla büyük formda sözlü eserlerin
meşki için hocaların evlerine gönderilmeğe başlandı. Mehterhane ile Enderun'un
kapatılmasından sonra bu âdet zaruret hâlini aldı. Mûsikî-i Osmânî, Gülşen-i Mûsikî, Dârü'lMûsikî, Terakkî-i Mûsikî v.b. isimler altında evlerinde veya uygun bir lokalde hususî meşk
veren Kanunî Hacı Arif, İsmail Hakkı, Rif at, Hoca Kâzım (Uz), Abdülkadir (Töre), Kanunî
Nâzım, Udî Fahri (Kopuz) ve Ali Salâhî Beyler gibi tanınmış mûsikî üstadları, ilk defa
Bolâhenk Nuri Bey'in açtığı yolu devam ettirdiler. Hem eğitim, hem konser amacıyla
kurulmuş olan derneklerin başında ise, 1916-1931 yılları arasında çalışan, Osmanlı
mûsikîsinin ilk toplu icra plâklarını dolduran, ayrıca yurt içinde ve dışında ciddî konserler
veren Dârü't-Tâlîm-i Mûsikî Cemiyeti gelir. 1926'da Maarif Nâzın M. Necati tarafından
yasaklanıncaya kadar okullarda verilen Türk mûsikîsi dersleri, bazen Dârü'ş-Şafaka'da Zekâî
Dede, Dârü'l-Muallimat'ta Medenî Aziz Efendi gibi büyük bestekârlar tarafından da
yürütülmüştü.
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Uygulamalar
Uygulama:
1. Galata Mevlevihanesi’ni geziniz.
2. Harbiye Askerî Müzesi’nde veya Topkapı Sarayı’nda Mehter dinleyiniz
Kazanımlar
1)
Osmanlıdan günümüze intikal etmiş en önemli Mevlevihanelerden biri olan
Galata Mevlevihanesi’nin mekân olarak tertip tarzı hakkında bilgi edinmek.
2)
Mehter Takımı tarafından giyilen kıyafetleri, musikî aletlerini ve çalınan
müziği canlı olarak görmek ve dinlemek.
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Uygulama Soruları
1)

Galata Mevlevihanesi’nin tarihini araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle Osmanlı musikisinin kuruluştan Cumhuriyet’e kadar gelişme ve
değişme evrelerini ve bu dönemlere ünlü musikî üstadlarının katkılarını inceledik. Osmanlı
mûsikîsinin gelişme safhaları, devletin siyasî ve iktisadî gelişme safhalarıyla her zaman
paralellik göstermemiş olduğu gerçeğini de bu derste bizzat gözlemledik.
II. Mahmud'dan Halîfe Abdülmecid'e kadar geçen 114 yıllık süre, sadece, Osmanlı
mûsikîsinin son büyük bestekârlarının değil, aynı zamanda, geleceğin Türk mûsikîsini
hazırlayan büyük mûsikîcilerin de yetiştiği bir tarih dilimidir. Bu dönemde, III. Selim'in
başlayıp II. Mahmud'un tamamladığı yenilik hareketi ortamı, İsmail Dede, Şâkir Ağa, Zeki
Mehmed Ağa, Dellâlzâde, Kazasker Osman Bey ve Yûsuf Paşa gibi son klasikleri yaratmıştır.
Aynı zamanda klasik formlardaki (klasik güfteli ve büyük usûllü) eserlerin, yerlerini bir
XVIII. yüzyıl şiir türü olan şarkı formundaki hafif eserlere bırakmasına da zemin
hazırlamıştır. XIX. yüzyıl, Osmanlı mûsikîsinin, ilk ikisi neo-klasik üslûbu, diğer ikisi biri
ses, biri sazda devrimci üslûbu benimsemiş olan dört büyük üstadın yaşadığı ve eserler
verdiği dönemdir. Bunlar Zekâî Dede ile Tanbûrî Ali Efendi ve Hacı Arif Bey'le Tanbûrî
Cemil Bey’dir. Cemil Bey’in saz mûsikîsinde yaptığı devrimi, Türk mûsikîsinin önemli
sanatkârı Sâdeddin Kaynak (1895-1961) sözlü müzik besteciliğinde devam ettirmiştir.
Osmanlı mûsikîsinin, nesilden nesile aktarımını meşk yoluyla sağlamıştır. Dersimizin
ikinci bölümünde ise bu meşkin yapıldığı kurumlar incelenmiştir. Bunlar Mehterhâne,
Mevlevihâne, Enderun, mûsikî esnafı loncaları ve özel meşkhaneler olmak üzere başlıca beş
değişik mekânda yapılırdı. Dolayısıyla bu kurumlar, mûsikînin toplum içinde tanınıp
sevilmesini, beste ve konserlerle yaygınlaşmasını sağlayan temel eğitim ve icra kurumu
niteliğindeydiler.
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Bölüm Soruları
1)
birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde müzik eğitimi veren kurumlardan

a)

Defterhâne

b)

Tophâne

c)

Enderun

d)

Cebehâne

e)

Divanhâne

2)
Mehterhanede davul çalanlara …....denirdi. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa
gelecek olan kelimedir?
a)

Tablzen

b)

Nakkarezen

c)

Zilzen

d)

Nefirzen

e)

Köszen

3)

Mecmua-i Sâz ü Söz adlı eser kim tarafından kaleme alınmıştır?

a)

Şeştârî Murad Ağa

b)

Ali Ufkî Bey

c)

Ali Şîruganî

d)

Yahya Nazim

e)

Taşçızâde Receb Çelebi
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4)

Batılı ülkelere ilk defa mehter takımı hediye eden Osmanlı padişahı kimdir?

a)

III. Murat

b)

I.Mahmut

c)

II. Selim

d)

III. Ahmet

e)

II. Abdülhamid

5)
Osmanlı Devleti’nde sinir ve akıl hastalarının tedavisinde müzik kullanılmıştır.
Müzikle hastaların tedavi edildiği Şifâhane hangi Padişah zamanında ve nerede yapılmıştır?
a)

Orhan Gazi-Bursa

b)

Yıldırım Beyazıd-Edirne

c)

II. Beyazıd-Edirne

d)

II. Murad-Kosova

e)

I. Selim-Selanik

6)

İlk defa mehteri örnek alarak askeri bando kuran devlet hangisidir?

a)

Ruslar

b)

İngilizler

c)

Lehler

d)

Avusturyalılar

e)

Fransızlar

7)
Osmanlı Devleti’nin müzik eğitimi veren kurumların başında gelen mehterhane
ne zaman ve kim tarafından kapatılmıştır?
a)

1805-II. Selim

b)

1828-II. Mahmud

c)

1845- Abdülmecid

d)

1865-I. Abdülaziz

e)

1878-II. Abdülhamid
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Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
8)
Enderun Mektebi’ndeki öğretim konularına çeşitli müsbet ilim dersleriyle
birlikte şiir, inşâ ve mûsikîyi de II. Murad ilave etmiştir.
9)
Mehter musikîsi hem savaşlar, hem Osmanlı elçi ve heyetlerine eşlik eden
şatafatlı takımlar münasebetiyle Avrupa’dan etkilenip Batılı bir tarza bürünmüştür.
10)
Yüzyılımızın sözlü müzikte marazî romantizmden çağdaş realizme geçişini
sağlayan büyük besteci Sadeddin Kaynak’tır.
Cevaplar: 1)c, 2)a, 3)b, 4)d, 5)c, 6)c, 7)b, 8.D, 9.Y, 10.D.

348

KAYNAKLAR
Alikılıç, Dündar, İmparatorluk Seramonisi (Osmanlıda Devlet Protokolü ve Törenler),
İstanbul 2004.
Atıl, Esin, Süleymanname: The Illustrated History of Süleyman the Magnificent,
Washington-New York 1986.
Atıl, Esin, “Osmanlı Sanatı ve Mimarîsi, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, c. 2,
İstanbul 1998, s. 447-480.
Başar, Fehamettin, Osmanlı Eyalet Tevcihatı, 1717-1730, TTK. Yay., Ankara 1997.
Bozkurt, Nebi, “Nakkaş”, DİA., c. 32, s. 326-328.
Çetin, Nihad M., “İslam Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi (Yâkut devrinin sonuna
kadar)”, İslâm Kültür Mirasında Hat San’atı, İstanbul 1992, s. 33-43.
Derman, Çiçek, “Osmanlılar’da Tezhip Sanatı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi,
c. 2, İstanbul 1998, s. 487-491.
Derman, Çiçek, “Tezhip (Tezhip Sanatında Uslûplar ve Sanatkârları)”, DİA, c. 41, s.
65-68.
Derman, M, Uğur, “Hat San’atında Osmanlı Devri”, İslâm Kültür Mirasında Hat
San’atı, İstanbul 1992, s. 14-32.
Derman, M, Uğur, “Osmanlılar’da Hat Sanatı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi,
c. 2, İstanbul 1998, s. 481-486.
D’ohsson, Mouradgea, Tablaeu general de l’Empire ottoman, Paris 1788-1824.
Duran, Gülnur, “Tezhip(Tezhip Sanatının Kullanım Alanları)”, DİA., c. 41, s. 63-65.
Genç, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları,
İstanbul 2000.
Halaçoğlu, Yusuf, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal
Yapı, TTK. yay., Ankara 2014.
İnalcık, Halil, “Osmanlı Devletinde Türk Ordusu”, Türk Kültürü, X/118, 1972, s. 130138.
İnalcık, Halil, Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar: Klasik
Dönem (1302–1606) Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul 2009.

349

İnalcık, Halil, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları, 1302–1481, Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2010.
İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1600/
1600-1914), cilt I-II, Eren Yayıncılık, İstanbul.
İpşirli, Mehmet, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri
Açısından Önemi), Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s.459-471.
İpşirli, Mehmet, “Osmanlı İlmiye Teşkilatında Mülâzemet Sisteminin Önemi”,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 1011, İstanbul 1983, s. 221-231.
İpşirli, Mehmet, Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler – XVI-XVII. Asırlar”,
Osmanlı Araştırmaları, İstanbul 1988, VII, s. 273-285.
İpşirli, Mehmet, “Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, c.
I, s. 139-278.
Jorga, Nicolae, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. 1-2, İstanbul 2005.
Karaca, Filiz, “Teşrifat”, DİA.,c. 40, s. 570-572.
Kafadar, Cemal, İki Cihan Aresinde. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, çev. C. Çıkın,
Ankara, Birleşik Yayınevi, 2010.
Karateke, Hakan T.,Padişahım Çok Yaşa! Osmanlı Devletinin Son Yüz Yılında
Merasimler, Kitap Yayınevi, İstanbul 2004.
Koçi Bey Risaleleri, (Çev. Seda Çakmakçıoğlu, Kabalcı yay. İstanbul 2008)
Köprülü, Fuad, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara, Atay Kültür Yayınları,
1972.
Kunt, Metin, Sancaktan Eyalete:1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi,
İstanbul 1978.
Kütükoğlu, Mübahat S.,Lütfi Paşa Asafnâmesi (Yeni Bir Metin Tesisi Denemesi) , İ.Ü.
Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1991, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan’dan
indeks ilave edilmiş ayrı basım.
Kütükoğlu, Mübahat S.,Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), TTK. yay., Ankara
2013.
Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı yay., İstanbul 2012.
Mahir, Banu, “Minyatür” DİA.,c. 30, s.118-123.
350

Mahir, Banu, “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür”, Türkler, Cilt 12, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.316-322.
Mumcu Ahmet, Divân-ı Hümâyûn, İstanbul 2007.
Özcan Abdülkadir, “Osmanlı Askeri Teşkilatı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi,
c. I, s. 337-369.
Özcan Abdülkadir, “Osmanlılarda Askerî Teşkilât”, Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul
1993, c. IV, s. 7-145.
Sanal, H.,Mehter Musikîsi, İstanbul 1964.
Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî, II cilt, Neşreden: Mehmet İpşirli, İstanbul
1989.
Tanındı, Zeren, “Türk Tezhip (Kitap Süsleme ) Sanatı”, Başlangıcından Bugüne Türk
Sanatı, Ankara 1993, s. 397-406.
Tanındı, Zeren, “Nakkaşhane”, DİA, c.32, s. 331-332.
Tanrıkorur, Cinuçen, “Osmanlı Mûsikîsi”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, c. 2,
İstanbul 1998, s.493-530.
Tarım, Zeynep, "Osmanlı Devlet Teşrifâtında Hırka-i Şerîf Ziyareti (Hırka-i Şerîf
Ceremony at the Ottoman Court)", Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 16, İstanbul 1998, s. 37- 45.
Terzi, Arzu Tozduman , “Sultan Abdülaziz’in Kılıç Kuşanma Merasimi”, Prof. Dr.
Mehmet İpşirli Armağanı, Osmanlının İzinde, (Timaş yay., İstanbul 2013, s. 465-484.)
Terzi, Arzu Tozduman, Hazine-i Hassa Nezareti, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara
2000.
Terzi, Arzu Tozduman, Saray Mücevher İktidar, Timaş yay, İstanbul 2009.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki Hayatı”,
Belleten, XLI/161, Ankara 1977, s. 78-114.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı,Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, c. I ve II,
TTK., yay, Ankara 1988.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara
1948.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı,Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, 4. Baskı, TTK. yay.,
Ankara 2014.

351

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı,Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 4. Baskı, TTK. yay.,
Ankara 2014.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, TTK. yay., Ankara
1988.
Ünal, Uğur, Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861-1876), Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2006
Wittek, Paul. Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu, çev. F. Berktay, İstanbul, Pencere
Yayınları, 1995.
Zinkeisen, Johann Wilhelm, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. 1-2, İstanbul 2011.

352

