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OSMAN LI İMP ARATORL UGUNUN YÜKSELİŞ 
DEVRiNDE ESAS DÜZEN 

Mustafa AKDAG 

I. 

DEVLET İDARESiNDE SiYASİ PRENSiPLER 

Osmanlı Türkiyesinin sivil idare tarihi, bugün hala bütün . tefer
nıatı ile tedkik edilip malumumuz olmuştur denemez. Yüksek kade
me hükfımet teşkilatını ve genel hadariyle de vilayet idarelerini olduk
ça doğru bilmeınize mukabil, en büyük şehirlerden en küçük köylere 
ve aşiret yapılı toplum gnıplanmalarına kadar ol~n sosy-al-ekonomik 
kadernelere uygulanan sivil idarenin ne şekli, ne de çeşidi henüz tefer
ruatlı olarak tesbit edilıniş değildir. En aşağı, XV. yüzyılın ikinci yarı
sından itibaren, tarihçiye bu hususta bütün imkanı verecek kaynak
lar ve hele bol arşiv vesikaları bulunduğu halde, bu meçhuliyet niçin? 

Bize göre, bunun başlıca iki sebebi vardır; birisi Orientalistlerin 
Osmanlı Tarilıini araştırırkeıı tuttukları hatalı met"od, diğeri de Türki
ye'de tarih , araştırıcılığına geç başlaiı.ınış olmasıdır. 

Batılı tedkikçiler, Osmanlı imparatorluğunu bir İslam devleti 
olarak ele alınışlar, binaenaleyh İslaıniyetin devlet idaresine ait mev
zuatını izah edince işin içinden çıkacaklarını sanınışlardır. Bıından 

fazla olarak, meşhur Hammer, Osmanlı kanunnamelerine de başvur
muş olduğu halde, gene de yukarıda söylediğinıiz belli sınırlar dışına 
çıkamamıştır. Son zamanlarda değerli İngiliz orientalistlerinden olan, 
Prof. Gibb, Türkiye'deki tarih araştırmalarının etkisinde kalarak, ken~ 
disinden önceki orientalistlerin hatasını tekrar etmemekte, Osmanlı 
müesseselerini bu devletin özelliği içinde izaha çalışmaktadır. 

Orientalistler Türk imparatorluğunu İslam mevzuatı üzerine otur
muş olarak k~bul ettikleri için, Osmanlı müesseselerinin şeriat kaide
lerine saplanıp kalınış (kalıplaşınış halde) bulundukları hakkında ta- · 
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rihçiler arasında oldukça yaygın bir kanaat vardır. Buna illanan bir 
tarihçi için, bu devletin teşkilatını bir resim tablosu gibi çizmek kafi
dir; Çünkü, zamanın yanısıra yürüyen bir değişme balıis konusu değil
dir. Yukanda kendisinden bahsettiğimiz Gibb ile,· bu alanda cildlerle 
eserler vermiş olan Türk yazar İ. H. Uzunçarşili bu görüşü kabnilen
miş. iki tarilıçidir. 

Osmaı:i.Iı devleti, hakikaten, şeriat kaİdelerinin dar çerçevesı ıçın
den dışanya çıkamayan değişmez mevzuatlı bir idare sistemi mi uygu
lamıştır, biz bu mevzudaki iddialarm münakaşasını yapar tarzda bii 
izah yoluna gitmiyeceğiz. Yalııız şu kadarını hatırlataeağız ki, Yakın
doğuya XI. yü.zyılın sonlarından itibaren yerleşen Türk hakimiyetinin 
zamanla Orta Avrupa kapılarına kadar yayıldığı geniş bir bölgede, 
çeşidli dİn ve milliyetlerden olan halk yığınlannı idare için kurduğu 
hükümet sistemi, en az XVI. yüzyılın sonlarına kadar olan sürece, 
Müslüman-Hıristiyan herkese cazip geldiğine göre, onu şeriatçı dar bir 
sistem olarak düşünmek tarilli realiteye kiilliyen aykındır. 

Şimdi, Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş devrindeki Türk mülki 
idaresini anlatmadan önce, onun dayandığı bazı temel prensipleri kay
dedelim. 

Daha, IL l.Vhuad'dan itibaren, açıkça ifade olunmuş bulunmasın
dan biliyoruz ki, Osmanlı Padişalıları, Konya Selçuki sultaıılarının 

aksille olarak, kendilerini devletin sahibi değil, başı sayıyorlardı. Bütün 
topraklar, ancak onları fethetmiş olan gazilerİn malı idi. Padişahın 
hükümdarlık makamını hangi hakla işgal etmekte olduğunun izalıına 
gelince, bu da, Osmanoğullarının, Türklerin yegane ve en üstün hüküm
dar ailesi olan Oğuz Han Sülalesine mensup olmuş buJunmaları gerek
çesine dayanıyordu. XV. yüzyılın birinci yarısında yaşıyan Yazıcızade 
Ali'nİn, devletill Tiirklerin malı buJunduğu, billaenaleyh, onun idaresinin 
de, Türk töresine uygun olması lazım geldiği, Osmanoğullarının Oğuz 
hana mensup oldukları için tahta geçmiş bulunduklan şeklİnde formüle 
ettiği, bu yepyeni devlet anlayışı, Türk toplumunun siyasi kavram 
yöniiııden, Yeni Zaıııları idı·ak ettiğine açtk bir delildir. 

Kendisini, bu şekilde, devletill başında vazifeli olarak telakki eden 
Padişah, halk kitlelerinin idaresille ait görüşünü de, kritik zamaıllarda 
çıkan adalet fermanlarında, sık sık tekrarladığı şu cümle ile. ifade edi
yordu: "Reaya, Tannnın hiikümdara bir vediasıdır". Padişah, bu su
retle, halkı adalet ve şefkat ile idare etmenin kendisille bir vazife ola-
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rak verilmiş bulunduğunu kabulleİlıniş olmakta idi. Görülüyor ki, Osmanlı 
lıükümdarla~, bir müslüman olarak, halkı adalet ile idare etme vazi
fesinde olduklannı ifade ederken, "reaya" "kelimesini kullaııınışlardır. 
Bu kavramın etkisinde olarak yürütülen hükumet işleınlerinde, haki
katen, müslüman ve hıristiyan farkı gözetilmeden bütün reayanın eşit 
olarak tutulduklanııı, Padişaha · "Cenab-ı Allahın bir vediası" olan 
"reaya" topluluğunda hıristiyanların da dahil bulunduklannın açıkça 
ifade olunduğunu görmekteyiz. İdarecilerin doğru muameleden şaş
mamalan için padişahın, . onlara sık sık göz önünde tutmalarını 

hatırlattığı "şer'i şerifin", bir adalet sembolü olarak, müslüman ve 
hıristiyan bütün re ayı . iç~ne aldığı aşikardır. 

II. 

TEMEL MEVZUAT 

1· Teşrü Yetki: 

Osmanlı devletinde cemiyetin sevk ve idaresine ait kanunlar 
İslamdan gelen şeriat kaideleri ile örften gelen kanunlar olarak, iki 
menşe'e dayanmaktadır. Kanunlar hangi kıiideye dayanırsa dayansın
lar, onları vazeden padişalıın kendisidir. Yani, teşrii yetki padişahta 
bulunmaktadır. 

2- Uygıılama ve Yürütme Yetkisi: 

Şer'i şerifi (şeriata göre yapılan kanunları) ve kanun-ı münifi (örf 
ve gelenekiere göre konan kanunları) uygıılayan ve ;iirüten kuvvet
ler, teşkilat olarak ikiye bölünmüştü. Birisi, "elıl-i şer', ve diğeri de, 
"elıl-i örf, idi. 

a- "elıl-i şer',: Kanunlara uygun hüküm ve kararlar vererek, 
hükümet işlerinin yapılmasına veya yapılnıış olanların kanunsuzluk
lan iddia olunursa, geri çevrilmesille hizmet eden müesseselerin persone
linden ibaret olup, bunlar medreseden yetişiyorlardı. Divan üyelerinden 
olan iki kadıaskerin (Biri Rumeli diğeri Anadolu için) başında bulundlık
ları bütün kadılar ve diğer mahkeme personeli ile resmi kadro dışında gi
bi görünen şeyhillislam ve meınlekette ona bağlı bütün İııüftiiler "elıl-i 
şer'i,, teşkil ederler. İki kadıasker ile kadılar ve naibleri, mahkemelerde 
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"şer'i şerif" adına karar ve hüküm veren, ayni zamanda yapılan 

işlerin kanunlara uygun olup olmadığını murakabe eden resmi kişiler 
oldukları halde, şeyhillislam ve ona bağlı müftülerin, kadı ve hatta 
divan kararlarında tereddiid olursa, doğrusunun ne yolda olacağını 

gösteren bir· fetva vermekten başka vazifeleri yoktu. 

Müftülerin yalnız şeriat kanunları ile ilgili mevzularda fetva ver
mekle yetindiklerini sanmamalıdu. Onların, örf ve gelenekiere daya
nan kararlar hakkında, hatta kiliselerdeki seçim ihtilaflarını hallet
mekte bile fetva verdiklerine ait Inisaller çoktur. 

b- elıl-i örf: Örf, şer-i şerifin yetmediği yerlerde devlet işlerini halle 
yarıyan kanun ve kararları alına yolu demekolduğu gibi, elıl-i örf denen 
personel sınıfı da, hükumet ve mahkeme hüküm ve kararlarını yürüten, 
ayni zamanda, meınleketin asayiş ve sosyal düzenini koruyan hizmetli
lerden ibarettir. 

"Elıl-i şer',;den olanlar medn·selerden yetişmelerine mukabil, 
veziriazamdan bir köy subaşısına veya yasakçıya kadar olan elıl-i 

örf'ün yalııız ümera ve rical kademesinde olanları, enderun (saray) 
mektebi denilen yerden, yani saray hizmetlerinden yetişirler. Yürütücü 
sınıfın öteki küçük kademelerindekiler, · çoğuncası, yeniçeri, ulUfeli 
sipahi, timarlı sipahi, hatta halktan alınan kimselerdir. Bunların içinde 
okumuşu çok az olup, büyük çoğunluk cahil, fakat, hizmetlerine en 

. aşağıdan tecrübe oluna oluna ıılaşmış kişilerdir. 

Buraya kadar olan izahın kısa bulasası şudur: Padişah teşrii kuv
veti temsil ediyor. Onun altında, sadrazama bağlı ve iki kadıaskerin 
temsil ettikleri medreseden yetişme bir memur sınıfı, adalet ve mura
kabe cihazlarını idare etmektefu. Gene sadrazama bağlı olarak, baş
şehirden, kazalar ve köylere kadar kademelenen elıl-i örf ise, büyük 
çoğunluğu tahsilsiz ve tecrübeden yetişme asker ocağı erleriiıden ve saray 
hademeleri arasından tayin edilıniş olarak, hüklimetin ve elıl-i şer'in 

karar ve hüküınlerini yürütür. 

III. 

VERGİLER MEVZUATI 

Osmanlı ·mülki idare düzeninin aldığı şekilde, vergi mevzuatının 
da büyük ölçüde etkisi vardu. Onun için, hurada, bu mevzuu da kı
saca anlatm~lı:yız. 
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Yukarıda ana hatlarını söylediğimiz. siyasi prensiplerine ve temel 
teşkilatı için kabul ettiği hukuk. prensiplerindeki toplumı;:u karektcri
ne rağmen, Osmanlı imparatorluk rejimini, vergi mevzuatı itibariyle 
değerlendirirsek, farklı hir hükme varırız. Devlet, sanki bütün düzenini, 
menılekette hiç bir faaliyet alaruru ve varlıklı olan hiç kimseyi vergi dışın
da bırakmamak için kurmuş gibidir. V ergi, vazifeleri yapmak için değil, 
vazifeler vergi almak için bir vasıtaya benziyor. Binaenaleyh, bütün 
hükumet müesseseleri birer vergi toplama dairesi ve buralardaki vazi
feli personel de tahsildar gibidirler. Bu şartlar altında, Osmanlı İmpa
ratorluğunun vergi mevzuu büktimetin başlıc~ meşgalesi olmuş; tarih 
boyunca olan Türk idaresiniri başarı derecesi de, bu işlerin yolunda ve 
düz~ninde gidip gitmemesine bağlı kalınıştır. 

Osrrianlıların, diğer müesseseleri gibi, vergi usUlleri de kendilerine 
Selçukllerden kalınıştır. Biz, sözü uzatmamak için, sadece XV. ve 
XVI. yüzyıldaki durumu gözönünde tutarak, Türk vergi sistemini 
hillasa edeceğiz. Tesbit ettiğimize göre, vergiler dört esas grup teşkil 
etmektedir: . 

1- TekaliE-i Şer'iyye: Bu grup vergiler peygamber zamarnndan 
itibaren ve belki dört halife devrinde konan mevzuata göre alınan 

vergilerdir. Mükellef, bu grup vergileri sevap için öder ki, bu nazari kal
ııııştır. Çünkü, sevap ile ilgisi olmayan hıristiyan reaya da bu vergileri 
ödemektedir. 

2- TekaliE-i Örfiyye: Yukarıda bahsettiğimiz, zamaııla çok geniş
liyen İslam dininde siyasi organizasyon Peygamber devrindeki gibi 
kalaııııyarak, büyük devletler yaratııııya muvaffak olduğundan, çok 
dar çevreli eski vergi mevzuatı kafi gelemeyinee, devletin artan hizmet
lerine ait masrafiarım karşılamak üzere, "Rüslim-i Örfiyye". ıidı ile 
ve ''rüsum~ı şeriyye"den farklı olarak bir vergiler grubu doğmaya 
başlaııııştır. Bizce, tekalif-i örfiyye, adından da aıılaşılacağı üzere, 
tekaliE-i şerriyye yaııında, uygulama ve yürütme masrafını karşılama 
müeib sebebi ile yerleştirilmiş olmalıdır. Şu halde, ·bu türdeki vergiler 
grupunu şeriat dışı saymak doğru d~ğildir. 

3-. TekaliE-i Divaniye: Divan kelimesi aıılatıyor ki, bu vergiler 
fevkalade vasfını haiz ohıp, harp masraflarını karşılamak üzere ve sırf 
sefer ilan ohinduğu yıllarda alınmakta idi (XVJ. yüzyıl ortalarından 
itibaren mali durumu bozulan Osmanlı hükumeti bu grup vergileri de 
her yıl alır olmuştur.) 
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4- Hediyeler (Selçuki Devrinin Peşkeşleri): Bu gruptaki ödelll:e
ler hazineyi ilgilendirmediği için vergi sayılİnamakla beraber, halk, 
kendilerine vazife ile veya ınİsafireten gelen hükumet adamların;ı, ve 
hükumet adamları da küçüklerinden büyiiklerllıe doğru, riayeti zam
ri bir adet olarak birbirlerine mutlaka öde~eri için, mükellef yönün
den vergi olarak mutalaa olunmv.ştur. 

Ganİıiı.etlerin bol olduğu XVI. yüzyılın ortalarına kadar olan sü
rede, hediye faslma dahil tediyelere pek rastlanmıyor. Fakı:ı.t, iktisadi 
darlığın başladığı bu sıralardan sonra, devlet büyükleri de dahil, bütün 
memurlar gittikleri her yerde türlü adlar verdikleri bu çeşid vergileri, 
adeta halkı soyarcasına, hem de kadı eliyle toplamadan gitmezlerdi. 
Kanun dışı olan bu türlü para toplamaya, Osmanlı hükumeti, bütün 
XVI. yiizyıl süresince takbih eder manada,_ "Tekalif-i şakka" adını 

vermiş, yasak fermanları çıkarıp mücadele etmiş ise de, XVII. yüzyılda 
memurların bu vergileri almadan üzerlerine düşen vazifeleri yapamaya
caklarına kanaat getirerek, bir nizarn dahilinde almalarını kabul et
mek zonında kalmıştır ki, XIX. yüzyılda yeni vergi usUlü Çıkana kadar 
halk ile memurlar arasınJa büyiik gürültülerin çıkmasına sebep clan 
bilhassa bu grupa dahil vcrgilerdi. 

IV. 

MÜLKi İDARE DÜZENİ 

Devlette, bütün hükumet müesseselerinin, hüyiik bir vergi dairc
sinin kolları gibi az veya çok, hep tahsilat ile de uğraştıklarını, esas 
vazifelerinin hu hususta hir vasıta gibi göriindüğiinii söylemiş bulunu
yoruz. 

O halde, mülki idarenin başlıca iki kısmı olan kaza! (adli) ve icrai 
(yürütücü) teşkilata veriiçn şekil gözden geçirilirken de, vergiler ve tah
silat mevzuu burada gene karşımıza Çıkacaktır. 

Osmanlıların, Selçukllerden tcvarüs ettikleri bu idai·c anlayışına 

göre uyguladıkları idare şekli şöyledir: 

Bilindiği Üzere, memleketteki meftuh yerlerin ziraat toprakları (insan 
emeği ile birlikte bulunan bağ ve bahçe kısmı hariç) miri ~ beylik (mül
kiyeti devlete ait) sayıldığından dolay-ı, hu gibi yerleri ekip biçen çiftçi 
halk devletin icarcısı sayılıyordu. Böylece, Osmanlı İmparatorluğunun 
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meftuh (kafirlerden alınmış) sayılan kısımlarında (Anadolu ve Rumeli'.de) 
mir! toprak tasarruf eden köylülerin ödedikleri çeşidli vergiler, aslında ek
tikleri toprakların icarı idi. Hatta, devlet isteı:se, icara verecek yerde, biz~ 
zat işletir veya ortakçılık da yapabiliı·di. Fakat, zorluğundaıı d()layı bu 
son iki işletme şekline az rastlanmıştır. Devletin icarcısı olan köylüler, b11 
manada "raiyyet" adını almakta idiler. Eğer, bir köy halkıişlettiği arazi: 
nin icarını doğrudan dpğruya devlete veriyorsa, bunlar devletin raiyyeti 
idiler. Fakat, bu icarlar (pratik manada vergiler) bir sipalıiye tirnar olarak 
verilmiş _ise, bu köylüler o sİpalıinin rai:yyeti idiler demekti. İcarı alan 
kimseye (devlete veya timann salıibi olan memura) salıib-i arz (toprak 
sahibi) adı verilmekte idi. İcarı alan, devletin kendisi olduğu halde, 
bri kelimenin manası yerindedir; fakat, icarı bir devlet memUru (maaşı 
karşılığı) alıyorsa, terim yarilış kullamlmış olmaktadır. Zaten, bazı 

orientalistler, tirnar sahibine de sahib-i arz (toprak sahibi) denmesinin 
yanlış yerleşmiş bir deyim olduğunu anlıyamadıkları için, Türk tirnar 
rejimini bir çeşit feodalizm sistemi sanmışlardır. 

Hülasa, Osmanlı vergi sistemini ilgilendiren bu mesele üzerinde 
fazla durmadan demek istediğimiz şudur: Müslüman ve hıristiyan 

farkı gözetilmeksizin, bütün köylü halk, işlettikleri ve salıibi olmadıkları 
toprakları dolayısiyle raiyyet (icarcı) durumunda idiler. 

Şehirlere· gelince, buralarda topraklar ya bağ-bahçe ,~eya emlak 
halinde oldukları için, miri toprak balıis mcvzuu değildir. Böylece de, 
halkın icarcılık durumu ~lmıyacağı için, raiyyct değildir. Osmanlı hu
kuk teriminde bunla:ı;a ·~şehirli" deniyordu. Devlet, şehir halkından 

alacağı arazi icarı olmamasına mukabil, onun ticaret ve sanayi faali
yetlerini çeşidli vergilere bağlamış bıılunmakta idi. Köylünün, esası 

icar olan vergilerini devlet kendisi almayıp, maaşları karşılığında 

memurlarına (büyük çoğunlukla askerlerine) bırakmış olduğu halde, 
şelıiİ-lilerin kazançlaımdan alacağı vergileii genel olarak kendi hazinesi· 
için tahsil ederdi. 

Bütün hükümet teşkilatı vergiler bakınundan düşünülmüş oldu
ğunu söylediğimiz Osmanlılarda, · böylece, vergileri itibariyle köy ve 
şehir, birbirlerinden tamamen farklı olunca, bu iki ayrı iktisadi tophıluk 
çevresinde uygillanan mülki idarelerin de birbirlerinden çok ayrı olacağı 
tabii bir neticedir. Nitekim, Selçuk! rejimi Tiirkiyesinde, toprakları 
ıniri'ye (devlete) ait olduğu için, elıalisi raiyyet (icareı) sayılan köyler~ 
ele asayiş ve düzeni sağlamak vazifesi doğrudan doğruya sııltamn. şah- . 

F. 10 
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sına verilmiş olup, o, bütün bu türdeki köylere naipler (vekiller) yollamak 
sfuetiyle, bu işi kendi adına yürütmekte idi. Başşehirde kabinenin de 
üyesi saytian melik'ünnuvab (naiblerin reisi) durumunda olan bir genel 
nazır, sultanın bütüıiköylere yaytian naililerini idare ederdi.Buralarda çı
kan cürüm, cinayet vesair zabıta vakalarmd~n kadı veya kadı nailii
nin hükmü ile alman "cerime"ler (nakdi cezalar) sultanın Şahsi hazine
si için bü)rük bir yeklln. tutuyordu. Şehirlerin güvenlik ve asayiş işleri 
ise, divan (Hükümet) tarafindan tayin edilen· bir subaşısmca (emniyet 
müdürünce) sağlanır, o bu işlerden elde ettiği geliri devlet hazinesine 
yannr idi. · 

Selçuk! Türkiyesi Vilayetler idari teşkilatını bir mülki idare ola
rak düŞünürsek durum şudur: Memleket,. hepsi doğrudan doğruya 
divana bağlı kazalara ayrılınış olup, kaza reisieri olan kadılar kaza 
merkezleri olan şehirlerde mahkeme, işlerini gördükleri gibi, divanın 
tayin ettiği şehir subaşılarmm cürüm ve cinayet vesair işlere ait 
"cerinıe" davalarını da görürlerdi. Sultanın şahsi adanıları olan naili
lerin köylerdeki ayni meselelere ait dava.Iarlİll görmek için kadılar bura
lara "kadı naibi" ··(kadı vekili) denen hakim muaviııleri gönderirlerdi. 

Osmanlılara gelince, tamamiyle yukarıda esaslan anlatılan Sel
çuk! sistemini aynen almış olmakla beraber, zamanın uzunluğu dola~ 
yısiyle bariz değişiklikler de olmuştur. Mesela, Osmanlı rejiminde, artık 
köylerin güven ve asayişini padişah değil, her sancakta sancakbeyinin 
(bir kaç· kazanın teşkil ettiği askeri kuvvetin kumandanının) tayin ettiği 
"köy subaşılan" sağlar ve bu işlerden, gene "kadı nailii" hükmüne göre 
bu subaŞılarin aldıkları c erimeler kendilerini tayin eden sancakbeyine ait 
olurdu. Şehirlere ise, eskiden olduğu gibi, gene divan (Hükümet) şehir 

subaşını tayin ediyordu. Bir taraftan mahkeme. işl~riyle uğraşan kadılar, 
. diğer taraftan şehir subaşılan~ "cerime"lik davalarını karara bağ
larlardı. Yukarıda söylendiği gibi, köylerin subaşılanna ait cerinıe da
va.Iarını görmek için de, buralara kadılar kadı nailileri yolluyorlardı . 

. Gerek köylerdeki ve gerek şehirlerdeki ebl-i örf'ün (yürütücü 
organların) halk ile olan bütün münasebet ve ihtilaflan ebl-i şer'in 
(kaza kuvvet organlarının} kontrol ve hükmü altmda idi. 

Osmanlılarda, yükselme ve erginleşme devirlerinin s.onu olan XVI. 
yüzyılın ortalanndan sonra, Türk mülki idaresi geiıiş şekilde değişmiş

. tir ki, bu husus burada incelediğimiz mevzuumuz"un dışında kalıyor. 
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Bizans ve Abhasi İmparatorhığuna göre, Osmanlı Devleti iki zıd 
dünya olan Hıristiyan ve. Müslüman hloklarına mensup çeşidli millet· 
leri, hiç olmazsa XVI. asrın ortalarına kadar olan süre içinde, eşit bir 
idare altmda yaşatmayı örnek bir şekilde haşai:nnştır. 

Birçok hatılı seyyalılarin kendi görgülerine dayanarak verdikleri 
örnekler, araştırıcıların ele geçirdikleri kaynak ve dokümanlar, mesela 

. yakın Doğu ve Balkanlarda Hıristiyan halk tahakalarının Türk haki
miyetme girmeyi candan arzuladıklal1Jll ispat etmektedir. Bilhassa 
Anadolu'da, Türk halkının Rum ye Ermimilerle dostane yaşadıklarmı, 
gayet iyi komşuluk ettiklerurl bilmemize yarar bol doküma~ar bugün 
elimizde dir. 

XVI. asrın ortalarından itibaren Osmanlı İmparatorluğunun ik
tisadi hayatı hozulunca, köylerde ve şehirlerde geçim sıkıntısı gelip 
çatmıştır. Şehir halkından medreııelilerin başta geldiği mutaassıp bir 
zümre, darlığın sebebini dine olan riayetin azalmasında bularak, hükü
metten bu hususta tedbirler almasını istemişler, bu arada, Hıristiyan 

halkı da günlük hayatmda zor duruma düşüren bir takım yasaklar 
konmağa haşlan:ınıştır. 

İmparatorluğun siyasi ve iktisadi yönlerden maruz kaldığı sürekli 
bulıranlar Hükümet merkezinin vilayetlerdeki 'kontrolünü zayıflattığı 
için, memur sınıfının halkı soymağı itiyad etmeleri üzerine, Hıristiyan 
teha, kendileri Müslüman olmadıklan için kanunsuz muamele gördükleri 
kanısına kapılmışlar, XIX. yüzyılın milliyet ceryanlan sırasında da 
bağımsızlık mücadelesine girişen Balkanlı Hıristiyan milletierin politi
kacıları, halkı Osmanlı Devletine karşı ayaklamdırahilmek için, bu 
söylediğinıiz idari yolsuzlukları Türk zulmü olarak ilan ·etmişlerdi. 

XIX. yiizyıl Avrupasının büyük devletleri, hasta adam adını ver· 
diklen, şark meselesinin başlıca konusu olarak başlarına türlü dertler 
açan Osmanlı Devletine karşı, kendi halk yığınlarının da tazyiki ile, 
Balkanlı Hıristiyan milletierin kurtuluşuna yardım yapmada birbirileri 
ile yanş etmişlerdir. Yakınçağlar A vrupalısmm kafasmda, Türkler artık 
kaba ve zalim bir ka v-imdi. Bu zihniyet. tarihçileri de etkisine almış ol
duğu için, Osmanlı İmparatorluğunun parlak devirlerini tedkik ·eden 
pek çok Avrupalılar, bu büyük imparatorluğun mükemmel teşkilatını 
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kaba askerler dedikleri Tilıkierin kuramayacağını peşil!-en kabul ederek, 
Devlet düzeninin Bizanstan alınma olduğunu, bütün haşarılann lıı

ristiyanlıktan dönen gayri-Türk rical tarafından sağlandığım sanmış

lardır. 

Fakat, son 30 yıldanberi Orientalistler "Osmanlı kaynak ve dokii
manlarına daha iyi nüfuz ettikçe ve hele Türkkiye'de tarih araştırıcı

lığı ilerledikçe, Osmanlı İmparatorluğu müesseseleri üzerindeki Bizans 
tesirlerinin e-v-velki tarhiçiler ta~afından mübalağa olunduğu anlaşıl
mıştır. Mesela, bu mevzuda tarihçilerden A. Rambaud'un XIX. yüzyı
lın sonlarında, "Histoire Generale"dcyazdıklan ile H. Hauser'in, ondan 
40 yıl sonra, "Peuples ct Civilisations" adlı umumi tarih'de yazdıkian 
arasında ne kadar fark vardır. Hele günümüzün değerli tarilıçilerin

den F. Braudel'in "Osmanlı İmparatorluğu, XVI. yüzyılda Akdeniz 
:inedeniyetiniİı doğu kısmını hakkiylc temgil eden bir devlet olmuştur" 
Şeklindeki mutalaası kendinden önceki tarihçilerinkinden nekadar 
farklıdır. (eseri: La Mecliterranee et le Monde J.\IIeditcrraneen a l'epoque 
de Phlippe II, Paris 194·9) · 

Osmanlı Tarihi alanındaki Türk araştırma eserlerinden ve kaynakla 
nndan faydalanma imkanına sahip olan Orientaliestler ise, artık Türkiye 
tı:ırih.ini SeJçu.ki ve Osmanlı hanedanları idarelerinde, bir bütün olarak 
ele ahnakta V~ vardıklan neticel~r Ttirk tarihçilerinden fazla farklı 
olmamaktadır. 

IL 

Osmanlı Ordusu'nun kuruluşu: XIV. yüzyılın başında Konya 
Selçfıki· Rejiminin . çöktüğünü, siyasi bir anarşi. içinde kalan Türkiye 
de,. birçok beylikler kurulduğunu biliyoruz; Osmanlı Hanedammıı kuru. 
cusu Osman Bey ue, o sırada Marmara Denizinin Güneydoğu kıyısına 
yakın bir yerde, bugünkil Eskişebir ile İznik an~sındaki dar bir bölgede 
ucbeyliği vazifesinde bulunuyordu. Selçuki Hanedam son bulunca, 
Osman Bey de, kendi uç vilayetini genişletmek üzere, Bizans'ın zara
nna süratli bir fetih hareketine girişti. Bu sırada Osmanlı Beyliğinin 
ordusu, Selçuki askeri düzeni içinde, bir uebeyiııin timarblardaıı ibaret 
atlı kuvvetleri şeklinde idi. Fakat, artık Sultamn ordusuna katılacak 
bir yardımcı km,.vet değil de, kendi başına fetilılere girişrnek durumun
da kalan Osmanlı Ordusu, uç -vilayeti kuvveti durumundan çıkıp, tam 
teşkilatlı bir fetih ordusu haline geçmek üzere, gerek Osman Bey ve 
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gerek halefieri tarafından, şüphesiz Selçuki devTi Türk · ordusu model 
alınarak, geliştirilm eye başlandı. Onun için, Osmanlı Ordusu'nu · izah• 
tan önce, daha önceki. Selçuki Türkiyesi Ordusunu bildiğimiz hatlan 
içinde izah edeceğiz . 

. Hakkında zatei:ı geniş bilgimiz bulunmayan Selçuld Türkiyesi 
Devlet Ordusu'nun, üç büyük gruptan meydana geldiğini biliyoruz. 
Bunlar: 

1- Sultanın Hassa Ordusu 

2~ Vilayetler Ordusu 

.3-. Uç Vilayetleri Ordusu 

1- Hassa Ordusunun, K~nya'daki kışlalarda oturan kısmı, çoğun
lukla Rum, Ermeni, Frenk (Avrupalı), Arap, Kürt, Kazvinli gibi :gayri 
Türklerden alınma idi. Bilhassa Türklerden teşkil olunan atlı sınıflar 

ve bir kısım yaya askerleri, bölükler halinde, daha ziyade· öteki büyük 
şehirlerin garnizonlannda ı;ıturuyorlardı. Hassa ordusunu, çoğu zaman 
gulaınlardan yetişme bir gayri- türk beylerbeyi idare etınekteydi. 

2- Vilayetler Ordusu: Vilayetlerin ikta (fief) salıiplerinden (daha 
sonraki adları ile timarlı sipalıilerden) ve bunlann yıllık gelirleri rus
lıetinde ınasraflrı ile tuttuklan ücretli askerlerden ( cebeli askerlerden) 
meydana geliyordu. Sefer olunca iktalı (Tiınarlı) askerler, vilayetlerinden 
başlarındaki şubaşı (aynı zamanda oranın villisi) adlı kuınandanlannın 

emrinde, ayrı ayrı gelip, Sultanın ordusuna katılırlardı. · 

3- Uc Vilayetleri Ordusu: Bizans sınırlai:'illdaki Türk vilayetleri
ilin vali-kum:aıidanlarınca buralarda nüfusun çoğılnluğunu .teşkil eden 
Türkmen kabileleri halimidan teşkil edilmiş kuvi·etlerdi~ Bunlann 
ücretlerini, ncheylerinin kendileri veriyorlardı .. Selçuki-Bizans .hi.ıdU:du 
boylarındaki, iki bölgeye ayrılmiş olan ncheylerinin başlannda iki tane 
de ucbeylerbeyi vardı. Bunlardai:ı Kastamonu'da oturan Kuzey ucbey~ 
lerinin, Kütahya'da oturanı da Güney U:ebeylerinin şefi idi. Osmanlı 
İmparatorluğunun ku~cusu olan Osman Bey Kastamonu'da oturan 
ncheylerbeyine bağlı bir. ncbeyi durumunda bulunuyordu .. Bazı Osman
lı kroniklerinin iddiasına göre, o, beyliğiııi kurduğu sıralarda, Sel
çuki Sultanın'ca ucbey1erbeyliğine getirilmiş ·durumda. idi Bu 
doğru ise, tabii olarak, diğer kuzey ncheylerinin 1300 yılı sıralarında 

ona tabi olmuş bulunınaları gerekir. 



150 l\IUSTAFA AKDAG 

İki ucbeylerbeyi ile birde merkezdeki beylerbeyinin üzerinde ola
rak, bütün Selçuki Ordu~u'nun başkumandam Sultan'ın kendisi. idi. 

Selçuk! DeVri Türk Ordusunu bu şekilde şematik olarak izah ettik
den sonra, şimdi Osmanlı Ordusu'nun, ucbeyi kuvvetleri durumundan 
bir Türk Devlet ordusu haline nasıl getirildiğini safhalan ile izah edelim: 

Os~anlıların ilk· asnna ait kaynak ve dokümanlarm son derece az- . 
lığı yüzünden, XIV. yüzyıl Türkiyesinin · devlet teşkilatı hakkında 

yeteri kadar bilgimiz yoktur. Bu suretle, Osmanlı ordusunun kuruluş 
halindeki durumunu da, ancak Fatih devri ile yazılmaya ba~lanan 
Türk kroniklerinin rivayetlerinden öğrenmekteyiz. Sanılılığına göre, 
Osman Bey, kendi hesabına olarak, Bizans İmparatorluğundan toprak 
fetillerine giriştiği zaman, uçbeyi olarak sahip bulundurduğu ordunun 
yapısı şöyle idi: 

· ı .. Kapu Halkı : 

· a) Nökörler: Türklerden ücret ile tutulmuş askerler ôlup, bunlara 
Bey'in veya. Sultan'in dışkapı halkı da denirdi. 

b) Kullar (gulihnlar): Bunlar, hediye edilen esirlerden veya satın 
alınma suretiyle toplanan Hİristiyan çocuklanndan Türk ve İslam ter
biyesine göre yetiştirilıniş askerler veya saray hademeleri idiler. Bu sınıfa 
içkapı halkı adı veriliyordu. 

2- Timarlı Sipahiler : 

Bunlar, U:cbey-inin, irsi olarak valisi bulunduğu vilayette thnar 
tasarruf· eden kimselerden ibaret bulunuyordu. Timarlılar atlı askerler 
olup, .timan Sultan'dan değil, ncheyinden almış durumda idiler. Zaten 
ucbeyleri, idarelerindeki vilayetin tam sahibi olup, bunun karşılığında 
sultana yılda ancak muayyen meblağda saliyane adı ile bir vergi verir
lerdi. 

Son Selçuki Sultani II. Mesud'un 1308 de ölümü üzerine, Türkiye'
nin siyasi birliği· son bulmuş oluyordu. Her halde İran Moğollan, Me
sud'a bir halef tanımak istemediler. Bu durumda Moğol kontrolundan 
uzak kalan uelarda bağımsız kalmış bulunan valiler, bu arada Osman 
Bey de, diğerleri gibi, kendi hesabına yapmakta olduğu fetilıleri büs-, 
bütün arttırdı. Türkiye'nin Moğol boyunduruğundan ku.rtulduğu 

1327 den sonraki yıllarda, Osmanlı Beyliği'nin başında bulunan Or-
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han Bey, askeri kuvvetlerini bir devlet ordusu yapınağa çalıştı. Yaya 
ve. müsellemler denen ve tamamen çiftçi köylülerden seçilen kıtala_r 

teşkil etti. Buraya yazılan köylüler, kendilerine verilen çiftlikJ,eri h.iç
hir vergi ve icar ödemeksizin işletecekler, sefer süresince de, devlet
ten 2 şer akçe gündelik alacaklardı. Her sancağın yayalarma bir "yaya 
sancakheyi", niüselİemlerine de h ir_ "müsellemhe sancakheyi" kumanda 
ediyordu. 

Daimi Meslek Piyade Sınıfının Kurulması : 

Orhan'ın kendisini bağımsız h ir devletin sultam olarak kabul_ etti
gı 1337 sıralarında, veya biraz sonra, yukanda izah ettiğimiz kapı 
halkına yaya ve müsellemlerin katılmasından kısa bir zaman sonra, 
nökörlerin yerine de, azaplar denen bir asker sımfınm geçtiğini gör
mekteyiz. 

Bu, ister bir ihdası, ister nökörlerin, azaplar olarak, ad değiştirme
lerini ifade etsin, askeri teşkilat tarilıinde hakiki bir inkilap sayılmalı
dır. Çünkü, azap sımfınm teşkili ile Sultan ve ıp.erkeziyetçi hükümet 
sistemi, askerliği kendine meslek edin.riş kimselerden ibaret disiplinli, 
enıre her zaman arnade ve harp kahiliyeti çok yüksek bir ordunun 
sahibi olmakta idi. Azap kıtalan. bölükler halinde hirliklere aynlmış 
olmakla beraber, kaç bölük ve nekadar erden iharet olduhlanın hilmi· 
yoruz. Bunların başında bulunan askeri şefe -"azapheyi" (nadiren "azap -
ağası") adı veriliyordu. Bir defa Mısır Memluk Sultanına elçi olarak 
yollandığını bildiğimiz az_apheyinin, bu sU:retle, çok aydın kimseler 
arasından tayin edilmiş olduğunu aıılamaktayız. Burada, bu vesile ile 
Türk-Osmanlı askeri tarilıine ait çok önemli bir bilgi hatasım düzelt
mek isteriz. 

Gerek Türk, gerekse Avrupalı tarihçiler dünyamn ilk daimi ve 
düzenli piyade kıtalan olarak hep yeniçerileri kahlll edegelmişlerdir. 
Halbuki, yukanda izah ettiğimiz Üzere, çok daha eski ve mekemmel 
piyade kıtalan olarak, yeniçerilerden önce, azaplar gelir. Çünkü, azap 
kıtalan doğrudan doğruya Türk halktan teşkil eÇiilmekle, bu müesse
se milli bir karekter taşıyordu. Şunu katiyede söyleyebiliriz ki, 
XIV. yüzyılın ortalarından, hiç olmazsa XV. yüzyılın başlarına kadar 
olan 50 yıldan fazla bir sürede Osmanlı Ordusunun o zaman dünyaca 
meşhur olan kudretini azap piyadeler temsil etmiş olduklan halde, 
sonradan yeniçerilerin kazandığı büyük şölıret, azapların tarihi başan
Iarım yanlış olarak h u yeni askerlere mal ettirmiştir. 
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Buraya kadar verdiğimiz şu izahlardan anlaşılıyor ki, ilk Osmanlı 
ordusu da, Selçuk! Türkiyesinde olduğu gibi, yillık olarak hesaplanan üc
retleri timariardan karşılarran 'ilayet askerleri ile, gündelik hesaplanan 
ücretlerini Sultan'dan, daha doğrusu merkez hükümetinin hazinesin
den alan kapukullarından ibaret olmak üzere, iki kısımdan teşekkül 
ediyordu. Bu orduda, vilayetler askerlerinin sayısı kapubıllannınkin
den: kat kat üstün idi. 

En eski Türk kroniklerinin kayıdlarına göre, L l\'Iured (1362-
1389), ordu mensuplarını halktan ve asker! sınıfları da birbirlerinden 
ayırdetmek için resmi elbise ve · alemler · kabul etti. 

. Seferden gayri zamanlarda memleketin dört bir tarafında oturan 
ve köy halkı ile birlikte yaşıyan vilayet askerleri "Kamu leşkeri", mas
raflan hazinece görülen ve merkezde oturan kapu kulları ise "Padişah 
leşkeri". adını almakta idiler. "Kamu leşkeri"nin rengi kırmıZil olup, 
elbise ve bilhassa börkleri bu renkten yapılacaktı. Padişah leşkerine 
ise, beyaz renlc ayrılıyordu. Bu şekilde, halkı temsil eden kırmıZiı ve 
padişalıı temsil eden beyazın ileride Türklerin milli iki rengi hilline 
geldiğini görüyoruz. Filhakika, Kanuni Siileyınan'ın ilk saltanat y-ıl

la.nna kadar yaşıyan tanınmış Şeyhülislam Kemal Paşazade, on cildlik 
O.smanh Tarihinde, beyaz-kırmızı iki la.Ie enmucizine benzettiği bu iki 
rengi kaleminde tekrarlamaktan büyük zevk duyar. Onun bu eserinde: 
mesela, "Türkün beyaz ve kıZimızısı Macar Ovalarını la.IeZiare çevirdi"' 
şeklindeki ifadelere çok rastlıyoruz. Belki de bugünkü Türk bayrağı, 
kırmiZiı Zienıini halkı, beyaz ay-yıldızı padişalıı temsil etmek ÜZiere 
meydana gelıniş olabilir. 

Görülüyor ki, I. Murad'ın orduya verdiği düzen ile, XIV. yüzyılın 
ikinci yarısı başlarında, Türk ordusu beyaz üniformalı Padişah leşkeri 
(büyük çoğuııluğu azaplar) ile, kırmızı .üııiformalı kamu leşkerinden 
(büyiik Çoğuııluğu timarlılardan) ibaret olmak üzere iki büyük kısım 

teşkil ediyordu. 

Yeniçeri Ocağının Doğması: 

En eskisi XV. y-üzyılın ortalarından öte geçmeyen Türk kronikleri
nin yazdıklarına göre, Türkler Rumeli'ye geçtikten soııra; gaziler 
yurdlanna dönerken, düşman memleketinden sürdiikleri esirlerden 
beşte birini devlete ganimet hissesi olarak verdikleri için, padişah'ın 
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bilhassa tercih ettiği genç çocuk esirlerin sayısı sarayın has gulam ih
tiyacını kat kat aşınış bulunuyordu. Büyük bir ihtimal ile, I. Murad'ııı 
tahta çıktığı sıralarda, müşavirlerin tavsiyesiyle, harp ganaimi esirlerini 
gaziler Anadoluya geçirirken, beşte birini devlete bıraktıkları yer olan 
Gelibolu'da "Acemi Ocağı" denen bir okul kuruldu ve burada toplanan 
Hıristiyan çocuklar "Acemi Ağası" denen bir müdürün idaresinde 
askeri eğitim görrneğe başladilar. 

Esir olarak devletin eline geçen Hıristiyan çovcııklar önce, en az 
üç yıl için, Anadolu'daki Türk çiftçileri'inin yanına verilerek, Türk 
ve İslam terbiyesi görüyor, sonra, bmadan alınıp ocağa yerleştirilerek 
en az yedi yıl da burada kalıyordu. Bu çocuklar, Acemi Ocağında yaş ve 
terbiye bakiınından yeter de~eceye geldikten sonİa, gerek vücud yapı· 
ları ve gerek kabiliyederine göre bir seçime tabi tutularak beğenilen
leri saray hizmetlerine yollanıyor, kalanlar da "yeniçeri" adı verilen 
askeri sınıfı teşkil ediyorlardı. 

Esir genç hıristiyan çocuklan bu usUl ile Türk ve Müslüman ola
rak yetiştirip, devlete asker yapmanın, Osmanlılara ait orijinal bir 
buluş olduğunu sanmak büyük bir hatadır. Selçuki başşehri Konya
da da, vaktiyle esir çocukların terbiye olduğu "Gulamhane" adlı 

bir yetiştirme mektebi vardı ve Selçuki Sultanınııı, Rum, Ermeni 
Rus, Frenk ve sair milliyedere mensup fertlerden ibaret ·hassa ordusu
nun kadrolarını bu "Gulamhane"den çıkanlar dolduruyorlardı. Ancak, 
Selçuki Türkiyesinde aristokrasinin ordu kumandasında hakim olması, 
devlet mansıplarının ise hep İrandan yetişen Doğulu bir zümrenin 
inhisannda kalması, o devir köle-askerlerinin yüze çıkmalanna engel 
teşkil etmiş, Selçuki Sultanı, ancak kölelerinden merkez ordusuna 
kumanda eden ve bu sıfada Divan'da da (Hükümet Heyetinde) üye 
bulunan beylerbeyini tayin etme İnıkanına .sahip olmuştur. 

Evvelce, Selçuki sultanına köle,askerler ve has haderneler yetiş
tiren "Gulamhanenin", Osmanlılarda, Tütkçeye daha uygun bir terim 
olarak, "Acemi Ocağı" adı ile. yeniden ortaya çıkınış olması, bu defa 
Türkiye Tarihinde tam bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Filhakika, 
Devlet'in eline gelir ge1mez, Anadolu Türk çiftçi ailelerine üçer yıl hiz
mete verilen hıristiyan çocuklar, suasında toplanıp, Acemi ocağındaki 
talim ve terbiyelerini bitirdikten sonı·a, yeniçeri ocağına kanalize edil
mekle, saray çevresindeki ve padişah ordusundaki Türkleri, buı·alar
dan tasfiye edecek bir dırrum kazanıyorlardı. Osmanlıların yeni siyasi 
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rejiminde, Türk aristokrasisi can çekişme halinde idi. Meşhur bir kaç 
Türk ailesinin Devlet kadrosundaki hizmetleri hep akıncı heyliğinde 
çakılıp kalmıştı. Daha yeniçeri ocağının henüz isminin geçmediği, 1362 
yılında hile, Anadolu ordusunun başında Liilü Paşa, Rumeli ordusunun 
başında da Lala Şahin Paşa diye, köle mertşeli iki heylerheyi vardı. 
Osmanlı satvetinin ilk kuruculuğıınu ve millet efradından olarak, Dün
ya'nın birinci devamlı meslek ordusunu meydana getirdiklerini söyle
diğiıııiz Azaplar ile, XV. yüzyılın başlarında çok kuvvetlenmiş olduk
lannı gördüğümüz yeniçeriler arasında kanlı olaylara kadar varan 
çarpışmalar çıkmakta gecikınedi. Neticede, azaplar ordunun ağırlık 

merkezi olma fonksiyonlarını yeniçerilere bırakmak zorunda kaldılar. 
Azaplık ortaya çıktığı zaman, yaya ve müsellemlerin haşlila geldiği 

gibi, XVI. yüzyılda da azaplarİn kendileri, kale hekçiliği, donanma 
piyadeleği gibi ikinci derecede işlere ayrılarak, hassa ordusundaki yer
lerini kayhettiler. 

Azapların yerine yavaş yavaş, kaynağı hıristiyan çocuklan olan 
yeniçeriler geçerken, hUııa parı:>Jel olarak, iki ayrı bölükten ibaret atlı 
hassa kıtalannın da önce dört ve sonra altı hölüğe çıkanldıklannı, bu
rada da, Türklerin yerine Hıristiyanlıktan dönme kimselerin geçtiğini 
gönnekteyiz. . 

M~sela, bölük sayısı 6 olduğu için "Altı-Bölük Halkı "diye adlan
dınlaiı süvarİ kıtalan da, yeniçeri ocağında olduğu gibi, XVI. yüzyılın 
başlarında, Arnavut, Boşnak, Hırvat, Rum, Ermeni ve sair milletiere 
mensup İslamiaşmış kimseleric doldurulmuş bulunuyordu. Bunlar 
da ücretlerini (ulUfeleriııi) gündelik hesabı ile üç ayda bir alırlardı. 

· Hiilasa, · Selçuki Rejimi Türkiyesinde, yabancılardan, bilhassa 
İslam-Türk . terhiyesi verilmiş hıristiyan esirlerden meydana gelen 
hassa ordusu, takriben XIV. yüzyılın soııl.anna kadar süren siyasi 
parçalanma devrinde, bütün Anadolu heyliklerinin askerlerini Türk 
halkından seçmiş olmaları ile milli karekterli bir kuruluş kazandığı 
halde, Osmanlıların siyasi birliği tekrar kurmalan ve devleti bir impa
ratorluk haline getinneleriyle, köle-askerlerden hassa ordusu teşkili 

usUlü eskisinden daha kuvvetli olarak gene ortaya çıkmıştır. Hatta 
Seİçukııer devri köle-askerlerinin siyasi iktidara önemli bir etkileri ol
madığı, hemen hemen bütün mansıplar İranlı ricalin ellerinde bulundu
ğu halde, Osmanlıların XV. yüzyıl ortalanyle başlıyan kozmopolit 
imparatorluk. dev-rinde köle-askerlerden türeyen rical, veziriazamlık 
dahil, bütün yüksek mansıplan ellerine geçirmişlerdi. 
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Selçukllerde · doğulu, Osmanlılarda batılı olan her iki devir ricali, 
idare ettikleri cemiyetin yabancısı ~larak, bir çeşit aşağılık kompleksi ile 
Türkleri saraya ve sultaniara çekiştirip durmaktan kendilerini alamaınış
lardı. Buna karşı. her iki devrin aydın Türkleri de bütün ikbal ve itiba
rm· yabancilara gösterilmesinden yana-yakila şikayet'e devam etmiş
lerdir. 

Bıiraya kadar anlattıklarıınız gösteriyor ki, Osmanlılarda köle
asker usUlünün (yeniçerilik müessesesinin) geliştirilmesi Türk fetilileri 
bakımından· değil, Padişah otoritesinin mutlak hale gelmesi, yüksek 
idareyi ellerinden· kaçırmış olan Türklerin yeniden bir aristokrat sınıf 
yaratma imkanını kaybetmiş olmalan gibi yönlerden büyük önem 
taşır. Filbakika, mesela, Kanuni devrinde, yekunu herhalde 150.000 kişi
yi aşan orduda, 12.000 yeniçeri, 6. 000 de ulftfeli suvari (Altı Bölük 
Halkı) olmak üzere, kapukullannın mikdan 18. 000 veya en çok 20. 000 
kişiden yukan değildi. Ancak, padişah sefere biz:z;at çıktığı zaman, 
onunla gitmek zorunda olan kapukullannın bütün hey b eti, 100.000 
kişilik muharebe kuvvetleri düşmanla: cenkleşmeye atildıklan zaman, 
merkezde bulunan· padişalıın yanında, herkese güven verecek salabette · 
olmalanndan ibaret idi ki, bu bilhassa paniğe mani olan bir durum 
sağlıyordu. 

Eyalet Askerleri (Tiınarlı Sipalıiler) : 

P~dişah leşkeri adı verilen merkez ord~unun veya kapukulluğu· 
müesesesinin, Osmanlılarm kuruluşundan beri ne· büyük şekil değişikli
ğine uğradığını anlatmış bulunuyoruz. Türk ordusuna, aske:t ihtiyacının 
daima yüzde sekseninden fazlasını vermiş olan, timarlı sİpalıilik mües
s~sesi, enaz XVI. yüzYmn ortalanna kadar olan sürede, oldukça istik
rarlı bir durum muhafaza etmiştir, denebilir. Selçuki Türkiyesinde, 
ikta (devletin bir köyü veya birden fa:z;la köyler grupunu, yahut diğer 

bir gelir yerini, bir hizmet veya yillık belli bir para mukabili, hususi 
şahsavermesi işlemi) ve Osmanlılar devrinde "Timar" (bu terim, at bakı
ını ~ anasına gelmek üzere alınınış olmalıdır) kelimeleriyle ifade edilen bu 
müessese, her iki devirde de genel olarak devlete asker angaje etmek 
için kullanila g~lıriiştir. Esasını bu şekilde kısaca tarif ettiğimiz tirnar 
sisteı:ı;ıini bazı batılı tarihçiler feodaliteye benzeyen bir müessese diye 
izaha çalışıyorlar. Hatta, son zamanlarda, Osmaıılı İmparatorluğunun 
iktisadi ve mali teşkilatını incelemeye merak sardıran bir çok Rus ve 
bilhassa Balkaıılı · araştırıcılann, tirnar sistemini, Türklerin, hakimi-
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yetlerine aldıkları hıristiyan milletleri .soymak ıı;ın · faydalandıkları 
gayet sert bir feodal müessese diye kabul ettikleri görülüyor. Biz bura
da, bunların münaçkaşasını yapacak değiliz. Y almz şu kadarını söy
liyelim ki, devletin, bir .kimseye, yapacağı hizmete karşı, tirnar olarak 
tevcilı ettiği, köy veya köyler grupu değil, buralardan kanun gereğince 
alacağı vergileri o şahsın kendi hesabına ·tahsil etme hakkı idi. Tirnar 
dirliğinin sahibi olan sipahiııin, devletten alacağı maaş yerine, 
köylüden topladığı vergiler, hakikatte, hepsi devlete ait olan top
rakların icarı mahiyetinde idi. Çiftçinin ektiği miri toprak . kar
şılığında, çeşitli vergi adları ile verıniye mecbur olduğu icarın, devletçe 
bir hizmetliye ciro edilmesi demek olan tirnar sisteminin; foedalizme 
benzemesi şöyle dlırsun, o, aksine, Osmanlı memleketlerinde feodaliz~ 
min doğıııasına kati bir engel olmuştur. Çünkü, devlet toprağın hakiki 
sahibi olarak kendini saydığı, sİpalıiye maaşı yerine, acnak toprağı eken
den alacağı icarı ciro ettiği için, mesela, maaş salıibi vazifesini · yapma
sa, bu ciro işlemi iptal edilecek veya h~rlıangi bir sebeple devlet, isterse, 
tirnar sahiplerine yer değiştirtebilecek idi. Ayrıca, timarlı sipalıilik, sanıl
dığı gibi ırsi de değildi.· Yalnız, tirnar salıibi öldüğü vakit, erkek eviadı 
var ise, ona babasımn timarından, "iptidalık" kısmı (timara bir. insan 
ilk geçtiği zaman, eline geçen mikdar ki, Anadolu'da yılda 3. 000 akçe 
idi) verilmek :kanun idi. · 

Eyalet askerlerini teşkil eden timarlı sipahilerin, Rumeli'de genel 
mikdan 40 bin ve Anadolu'da ise 30.000 tahmin olmımuştur. Timarlı 
sipahilerin, bir kumandaya bağlanma yönünden teşkilatları şöyle idi. 
Her kazadaki timarlılar tahiben bir bölük teşkil ediyor ve başlarmda 
bir çeribaşı bulunuyordu. Bir kaç kazadan ibaret bir bölgenin timarlı
ları başlarındaki çeribaşıları ile. birlikte bir sancak (alay) teşkil ederler 
ve başlarında da alaybeyi bulunurdu. Alaybeyinin üstünde, ve bütün 
bölgenin de kumandam olarak, bir sancakbeyi vardı ki,. sancak askerleri 
sefer emriııi aldıklarında onun emrinde hareket ederlerdi. 

Askeri yönden birer bölge olarak kabul ettiğiıııiz sancakların bir 
kaçı birleşerek vilayet adım alırlardı. Vilayete dahil ,bütün sancak
ların başlarında bulunan sancakbeyleri kıtaları ile birlikte, beylerbeyi 
denen bir kumandanın emrine girerlerdi. 

Sefer ilan edildiği zaman, her vilayetin askeri, kendi beylerbeyi
nin idaresinde hareket ediyor ve padişalıın toplanma yeri olarak gösterdi
ği ordugahta takriben, 100.000 kişilik bir kuvvet bütün silah ve teç
hizatları ile hazır olarak bulunuyorlardı. 

Son söz olarak şunu söyliyeceğiz ki; bu rakama erzak ve sair leva
zım hizmetlerinde çalışan personel dahil değildi. 


