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§ Giriş 
Bu çalışmanmda Osmanlı imparatorluğunda desantralizasy& 

meselesi üzerinde duracağız. Ancak bu meseleye dair düşünce' te 
görüşlerimizi ortaya koyarken, Osmanlı idari müesseselerinin kısaca 
tariht gelişmesini ve devlet bUtilnlUğU içindeki yeri ve fon,llf.iyonunun 
açıklanması gerektiği karusındayız. Zira herhangi bir- 91üessesenin, 
Osmanlı tarihinin belirli bir devresinde mu~ryen ~hi koşullann 
bir sonucu olarak belli bir karakter ve fonksiyo~ s$i'p olduğu gerçeği 
unutulmamalıdır. Osmanlı imparatorlu~nda \baŞlangıçtan itibaren 
varbğını gördüğümüz, fakat I. Bayczid'le b~layan ve II. Mehmed'le 
birtikte bütün kurumlan ile yerleştirilı_n~c çalışılan bir merkezi 
idare uygulaması vardı. Bu sistenven genlll biçimleri ile XVII. yüzyıl 
b~Janna kadar varbğını sürdurebilmişti. Ancak XVII. yüzyılla 
birlikte, bu sistemde bölgesd. unsurlarm ağırlık kazandığı bir görünüş 
hakim olmuştu. 

• Bu malıle, GUney·~ Avrupa An,tırmalan DerneAi'nin •973 sonbaba
nnda lstnnbul'da dtlaen111<ollegyum'da okunan tebliğin gen~leıilmiJ şeklidir. 
Burada, şimdiye d~~ incelemelerin ve kendi ar-şiv çalı$m4lı>.nmız sırn
sında edindiği~ bclf rin ~·~nda, Osmaı-ılı siyaaal ve oooyal ıarilıine, belli bir 
tez açısından y:fık,laşm denemesine giriıi!miJtir. Bir balama bu deneme, b.uttla
makta oldutumu.ı,.senif ve ayrıntılı eserimizin mti niteliA'indedir. Bunun için 
probleırıler genel Çttçevede tar~ılınıJ, dipnoılarla ayrınblı •çıldamnlam gidilmi
yer<:lt, seçilınq bir bibliy<>Arafya listesi veribnc yolu uygun görillmUştUr. 

lklhc,. C. XX.XVIfl, p 
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lşte bu yazıınızda, yukanda da değindiğimiz gibi, xvn. yüzyılla 
birlikte gelen ve XVIII. ve XIX. yüzyıllarda çok belirgin bir hal 
al~ olan kurumsal değişikliklerin nedenleri açıklanmağa gayret 
edilecektir. Bir başka deyişle, XVII. yüzyıldalti kurumlarda meydana 
gelen bu bünye değişiklikleri birden bire mi olmuştur, yoksa sistemde 
esasen var olan çclişkilerin yeni şartlar altında çıkan bir sonucu mudur, 
sorusu cevaplandmlacaknr. Hiç şüphesiz iki yüzyıldan fazla bir 
dönemde yer alan değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni durumlan bütün 
aynntı ve belgeleri ile meydana çıkarmanın uzun bir araştırınayı 

gerektireceği açıktır. Bu nedenlerle de biz bu yazıınızda genel 
görünümü esaslan ile ortaya koymak istiyoruz. 

Osmanlı imparatorluğu, Selçuklu -Bizans sınır bölgesinde Osman 
Gazi etrafında toplan~ hudut kuvvetlerinin 1300 tarihlerine doğru, 
siyasi bir varlık olarak ortaya çıkması sonucu tarih sahnesine girmişti. 
Nitekim elimizdeki belgeler Osman ve Orhan devirlerinden başlamak 
üzere, XIV. yüzyılın ikinci yansındaki rutubatı ilc Osmanlılann, di· 
ğer beyliklerin üstünde yer alırken, gerçek kurumlara sahip bir devlet 
düzenini de yerleştirdiğini göstermektedir. Hakikaten-de ilk Osmanlı 
hükümdarlan Osman, Orhan zamanianna ait va~ ve ternlik kayıt
lan, kadılar, İznik medresesi, Bursa sarayı, daha o devirde Osmanlı
Iann geniş devlet kururnlan,a sahip bulundilJuna deilldir. Nihayet 
yüzyılın ikinci yarısında gel"şmiş ~iy<f \ısulleri, vilayet tahriri, 
İslam devletlerinin temel bir devle r_ıüessesesi haüne gelen gul~m 
sisteminin gelişmesi ve kapıku~~nun çlenmcsi sonunda merkezi ve 
mutlak hükümdarlığa doğru ~11nlar anlml§tı. Osmanlı devletinde 
klasik idare esaslan ulema tarli!lndan Xl V. yüzyılın sonlanna doğru 
genel hatlan ile tesis edilmifolmasına rağmen devlet için en başta 
gelen tehlike bölgesel güçitiıilo varlığı olmuştu. Çünkü uelarda irsl bey 
aileleri tirnarlan ı.ell~ ' damlanna verebilmekte idiler. Evranozlular, 
Mihallular, TurJ;a'1Jiar adı ile arnlan bu sipahller fütubat yaparak 
yeni siyasi ~ruluşlar ortaya çıkarabilirlerdi. İşte uc beylerinin bu 
imtiyazlı du ;'mu otorite buhranı için iyi bir örnekti. Nitekim bu 
tehlikedir .kil \urumian yerleştirme çabası sürdürülen I. Murad 
devrinde,,pandarlı aldığı tedbirlerle Osmanlı hükümdannın merkezi 
k~~tinin arttınlması ve yeni fetihleri yeni sancaklar halinde Osmanlı 
nUkQJdanrun şahsına bağlanması gayreti içine girmişti. Bunu sağ
lamak için alınan belli başlı tedbirler: 
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a) Doğrudan doğruya hükümdann emrine bağlı ve daima 
harekete hazır bir yeniçeri ordusunun kurulması, 

b) Devlet hizmetlerinin pMişahın kullanna verilmesi, 
c) Kadılann merkezde kazaskere tabiyeti, 

olmuştur. 

Nihayet devletteki bu şekilleome çabaları I. Bayezid zamarunda 
daha da kesin çizgileri ile ortaya çıkmış u. Şöyle ki, yeniçerileri n sayılan 
devşirme usulünün tatbiki ile aronlmış ve ordunun en seçkin birliğini 
teşkil eder hale getirilmiştir. Bu uygulamarun en milhim fonksiyonu 
hükümdann merkezi otoritesini takviye etmiş olmasıdır karusındayız. 
Denilebilir ki, tüm Osmanlı devlet yapısına damgasım vuracak kul 
sistemi, kadılar ve tirnar sistemi, temel direkler olarak Xl V. yüzyılın 
ikinci yansında ortaya çıkmışur. Aynca vilayet tahriri İran-İlhanlı 
idaresinde gelişmiş maliye usulleri ve merkezi bazine ile başkentte ve 
ülkenin hertarafında devlet kontrolunu tesise çalışan bir bürokrasi 
de bu devirde gelişmiştir. Ancak baştan beri böyle bir dilzenleme 
yapılınak istenmesine rağmen bu tip bir merkezi idare uygulamllo/ 
usullerine karşı uc geleneklecini korumak isteyen çevrelerin f~'ksı
yonu, gazilere hitap eden Anonim tarihlerde açıkca ifade s&Jihek
tedir. Ancak bunlann bir sonuç vermediği, Timur'un vuf<!uğu dar
beden sonra, Osmanlılann tekrar birliğini kurup kalkııfı'mlmesi bir 
dereceye dek do~amaktadır. Çünkil bu olay şekle{\ <ıe olsa göster
mektedir ki, I. Bayezid devlet idaresinde uc \'gelenafilerini bırakarak 
klasik İslam - Türk devletlerindeki gelişmiş merkezi idare sistemini 
yerleştircbilmişti. 1 

Anca.k temel felsefe bu olmasına ra~en, II. Mehmed devrine 
(XV. yüzyılın ilk yansı) gelineefe ka~ar bunda tam başan sağlan
madığı, yöresel güçlerin devle,Yn c;Wtli kurumlannda varlığıru, iste
nerek veya, istenmeyerck l.ür<jürBükleri gözden kaçmamaktadır. 
Nitekim Osmanlı imparat~?rl~ğun'ı! kesin çizgileri ile ortaya çıkaran 
ve ülke bakımından Tuna ~e Toroslar arasmdaki memleketleri İstan
bul etrafında merkez~ir idarede birleştiren II. Mehmcd'in, tüm 
~evlet selahi~etl~ e . de t?plama ve imparatorluğu bir mcrk~d7n 
ıdare eden b!f padijA:Iı Tneğı yaratma çabalan buna en açık delildır. 
Tarihi Osmi"l!ı pM~lih tipini yaratmış olan Il. Mebmed bütün dini 
ve siyasi ıufvvctferi ~ahsında toplarruşu. Yen içeri ordusuna getirdiği 
yenilikle b~an imparatorluk ordusunun esas kuvveti haline sok
muştu. Daima emri alunda bulunan ve direkt şahsına bağlı olan bu 
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kuvvet sayesinde imparatorluk içinde ve uelarda çıkabilecek herhangi 
bir muhalefeuen daha kuvvetli durumda olmak isterıüşti. Bu sayede 
esasen biinyede var olan desantralizasyona yol açabilecek eylemiere 
girişebilecek uc beylerini daima itaata hazır normal sancak beyleri 
durumuna getirmil ve bunları devlet için bir m -sel e olmaktan çıkart· 
mqn. Aynca feıheıti~ ve hırutiyan sipahilere verdi~ kalelere gamizon 
olarak yeniçeri yeriCJtirme yoluna gitmesi de merkez ile taşra arası n
daki köprüyil kurabilmek düşiinccsinden başka bir ~ey değildi. Çünkü 
bunlar merkezi otoritenin mutlak mümessilleri olarak kabul edili
yorlardı. Aynca bu yöntem, Osmanlı idari sisteminde bükümdann 
merkezi otoritesini temin için uygulanmakta idi. Yine I. Bayezid'in, 
fetbedilen vilAyetlerde timariann büyük bir kısmını kendi kapısı 
kullarına verme ile başlamış olan tatbikat ll. Mehıned ile tüm devlet 
kurumlaona yayılmı}U. l~te ll. Mebmed'in idarenin her kademesini 
kullara bırakması da aynı amacı hedef tuımakıa idi. Böylece valiler, 
timarlı sipahller, vergi tahsildarlan ve hükümdar yasağıru ıaıbike 
görevli memur, tüm icra ajanlan kullardandı. Bunun yan!Pda şeriat 
ve kanunun idare ve uygulaması özellikle ulema elffi.e bıralulmı}tı 
Şer'! ve örfl kanunlara göre hüküm vermek yetkisi, iditenin kontrolu, 
kadılara aitti. Buna karşı onlar bu hükümterin ic:rasını tamamı ile 
ehl-i örfe yanı hükUmdann icra yetkisini ttmsil eden kullara bırakmak 
zorunda kalmı}lardı. Vezir-i azam, hükUmdann mutlak yardımcısı 
olarak maliye i}lerini yöneten defıerdann ve kanun ıatbik.i.nden 
sorumlu kadıasker ve kadılar üzerinde nhır ve onların ~lemlerini 
onayiayan ki~i idi. Fakat onlar kendi iJlerinde ba~ız ve hükümda ra 
karp sorumlu idiler. DiA"er ıa~ Ve-.<ir-i azam, Yeniçeri aA"ası üze
rinde dogı-udaıı doA"ruya emir hme yetkisine haiz değildi. A~a da 
hükümdardan•emir alnıar,.t,a 1di. Her halde bu çeşit bir düzenleme 
ile Vezir-i azanıın konırol•uz bir ~kilde devlet yetk.i.lerinin ve kuvvet
lerinin tümüne hükmetmesi tehlikesi onadan kaldınlmak ve idarenin 
üç esas kolunda son söz bükümdara bıralnimak isı~ olmalıdır. 

Diğer yandan ll. Mehıned'in alml§ olduğu radikal ıebdirlere 
rağmen kendi döneminde desanıralizasyoo unsurlannın )"'Flltlakıa 
olduğu da gözden kaçmamakıadır. Örneğin onun valof ve mülk top
raklan IIZc:rinde yeni düzenlemelere giri~m ·~i bunu dogı-ular göriln
mek~it. llerde geni§ olarak değinece!imiz vakıf ve mülk toprak
Iannlh, devlet bUtUnlU~ü için yaratabilece~i tehlikeleri XV. yüzyılın 
ik.i.nci yarısında görmüı olan Il. Mehmed, bu tUr toprakların büyük 
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bir kısmını mirl arazi haline sakmuş bilahare de tirnar olarak asker! 
sınıfa tahsis eoniştir. Bu reformun asıl gayesi her nekadar asker dir
liklerini çağaltmak gibi görünüyorsa da bunun yanında idari sistemde 
desantrali.zasyonu güçlendirme eğilimi gösteren ulema, şeyhler ve 
eski Türk- Müslüman ailelerinin nüfuzlarını kırmak arzusunun 
varlığı da inkar edilemez bir gerçektir. Çünkü Osmanlı toplumunda 
nüfuzlu ve zengin ailelerin ellerindeki araziyi mülk ve vakıf haline 
getirmeye çalı§tık.lan, vakıf mütevellisi olarak kendi çocuklan ve 
torunlan için bu topraklan sağlam bir gelir kaynağı baline sokmak 
istedikleri açıktır. Ancak bilindiği üzere II. Bayezid devrindeki şiddetli 
reaksiyon ve değişiklik kurulması istenen merkeziyetçi-mutlak devlet 
düzeninde desantralizasyon unsurlarından birini eski haline getirmişti. 
Çünkü II. Bayezid'in ilk i§i vakıf ve mülk topraklarını sahiplerine 
iade etmek olmuştu. Ancak cihanşümlll imparatorluk teşebbüsü 

devresi olarak nitdenmesi gereken ı ..Sı-ıs 71 döneminde Doğu -
Anadolu, Halep Şam, Mısır, Mekke ve Medine'nin Osmanlı toprak
larına katılması devletin yapısında esaslı değişiklikler ortaya çıkar
mışo. Başka bir deyişle XVI. yüzyıl Osmanlı uc devletinin ve kü~WU
nüo sonu olmuştu. Hukuk ve devlet anlayışında Kemal Paıa-zMe, 
Ebussuud gibi alimler değişikliği temsil eden en mühim ş~iyetlerdi. 
Fakat bu dönemde de desantralizasyona yol açabilecek yeni uygula
malardan geri kalınamaınışo. Örneğin, doğuda Osmaaıldevleti kendi 
idari düzenini buradaki şartlara uydurmak zô' un9,kalınışo. Şöyleki, 
buralarda normal sancak teşkilatı kurmalda beraber kabileler özel bir 
idareye t11bi tutulmuştu. Sekiz kürt ka~ilesi beyi irsl olarak kendi 
kabileleri üzerinde ve bölgelerinde san~yi yapılmışlardı. Daha 
küçük olanlar ise zeamet sayılnuşo. )3\'rllara da kabile ve toprak 
üzerinde baklan irs! olduğu ic;!Jı "~11Jı1{ ve yurtluk" denınişti. Diğer 
tarafian bu bölgedeki beş kürt ~abil~i _de "hükümet" adı al onda devlet 
vergilerine tabi ayn bir gıyup olarak şekillendiriJmişlerdi. 

Görülüyor ki, kl1i.sik Osma;ıtı siyasal ve sosyo-ekonomik yapısının 
şekillendiği ve kısaca ~etini yapmağa çalışoğımız, bu devreye bakıl
dığında, teorik olarak bu yapıya vücut veren sistemde yer alan kurum
lann p1!.diş1i.lw;ı m.u~:W-kerkeziyetçi otoritesini gerçekleştirme ama
cına dönük jşle~eri dikkati çekmektedir. Merkezdeki en büyüğün
den, en ıssıf köY}likine kadar ülkenin bütün yöneticileri, hükümdann 
kullan idi. Ülkedeki üretime elverişli bütün topraklar miri, yanı 
yüksek mülkiyet hakkı devlete ait idi. Yönetici kadroların dışında 
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kalan ve reaya adı altında ifade edilen Osmanlı toplumunun bütün 
zümrelerinin yaşanasına şeriat ve belki ondan daha çok Osmanlı 
padişalurun tedvin ettiği örfi kanunlar şekil veriyordu. Bu öyle bir 
etki idi ki, kişinin giyinişinden, mesleğindeki üretim biçimine kadar 
her alanda kendini gösteriyordu. Toplum içinde zümreler arası ve 
mekandaki yer değiştirmeler bile, bir ölçüde, sınırlı idi. Osmanlı 
toplumunda başlıca iki sınıf vardı. Birincisi, hükümdann otoritesini 
temsil eden yönetici sınıf ki bunlara Osmanhlar askerller derdi. 
İkincisi de reaya idi. Birincisini her kademedeki yönetici ve askerlerle 
ilıniye mensuplan teşkil ediyordu. İkinci ise bunların dışında kalıp 
üretim yapan bütün tebayı kapsıyordu. Yönetenler ile yönetilenleri 
birbirinden ayıran en önemli özellik, birinciler vergi vermez, füll 
üretimde bulunmazlar iken, ikincilerin vergi yakilmlüsü üreticiler 
olınalarıdır. 

Aslında Osmanlı toplumunda askeri olmadıkları halde askeriler 
gibi muamele gören ve devlete hizmetlerinden dolayı bazı yüküm
lülüklerin dışında bırakıla.nları da birinci sınıf ile birli~tı düşünmek 
gerektir. Bu durum sosyal yapıya da yansımış, dcv.Jit f\l'c din sosyal 
mevki veren iki kaynak olmuştur. Ancak Osmanlİ!fdplum yapısında 
bu iki kaynağın yanında üçüncü bir kaynak scı'Vl!t gelmektedir. Bu 
ıabakalauma imparatorluğun her bölgesind) ~-Şehir ayınmına giriş-
meksizin geçerli idi. (1 

Burada durumlan nedeniyle desuıılıhasyonun yüzeye çıkasında 
etken rol oynayan askerller ~enen 1sınıfın düzendeki yerine kısaca 
değinmek, ileride anlaıacakla'flrj atılamada yardımcı olacağı nede
niyle, yerinde olacaktır. Bu başlıca iki ko la aynimak ta idi: 
I - Umera, Il - Ulenıa. Afpca plidişilhın berau ile imam, hatib, 
mütevelli, nazır, do~c~ ~Öprücü ol<>:nia~;.scyyidler, şehir kethUdaları 
v.b. gorevliler de aSl\l:rfıcıt lşte bu yoneucı kadro Osmanlı toplumun
da geniş bir yer tutJ~du. 

ı - Üıı:ı'era (EW-i örf): Büyük kısmı kul aslından olan örf men
sup!~ im(!IU'atorluktaki sosyal mevki'leri devletten aldıklan güçe 
day~nı,akt;ı. idi. Pi'ıdişilhın otoritesini temsil eden üroerli görevlerine 
belf süıı4erle- atanınış, doğrudan doğruya pil.dişllha bağlı kullar
qan ..Bu kulların devlet otoritesinin temsilcisi olarak sahip bulun
duklan nüfuzun yanında, .görevleri ve yükümlülükleri karşılığı devlet 
gelirlerinden, kendilerine önemli meblağlar tahsis edildiğinden, 
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aldıklannın bir kısıruru sarf etmeğe mecbur olmalarına rağmen, 
husus! servet yapma olanağını elde ettikleri ve bu yolla ekonomik 
yönden de toplumun üst katlannda yer alıp giderek diğer nilfuzlu 
guruplarla yakıniaşıp bütünleştikleri anlaşılmaktadır. Örneğin 5 Şubat 
ısBo tarihinde Kıbns Beylerbeyiliğinden Karaman Beylerbeyiliğine 
atanan Hasan Paşa'ya devletçe tahsis edilen hasların yıllık tutan 
bir milyon akça idi. Yine Kıbnıı'ın fethi sırasıoda Magosa muhare
besinde şehid olan Kars Sancakbeyi Kurd Bey'in toplam muhallefau 
274.55ı akça olup bunun 85.000 akçası nakitti. Bcylerbeyi ve sancak
beylerindcn sonra görevli bulunan ümera takımırun önemlileri 
Der~-ı all çavll§lan, kapıkulu silvarileri ve yeniçerilerdir. Şehirlerde 
bulunan garnizonlarda veya sancakbeylerinin kapısında görevli 
bulunan, ya da çeşitli eminlikleri (Bcytü'l-ma!, ihzilriye, yaya ve 
kaçgun, zarar-ı kassabiyc v.b.) tasarruf eden bu gurup mensuplannın 
itibar gördükleri, çoğunun şehirlerde yerleşerek evlcndikleri ve bazı
lannın da şehir üretimine katılarak bir sanat veya ticaretic uğraşuklan 
anlaşılmaktadır. Bunlar da kendi aralannda rütbe ve kıdem, bakınup..ı 
dan görevlerinin verdiği sosyal ve ekonomik güce göre sıralanfrli 
çoğu kez şehrin re!ya kesimi ile iç içe ve onlarla bütünleşerek yaşa
maktadıı-. Belgeler açık olarak göstermektedir ki, Dcrgahı-ı fu çavuş
ları da büyük servet sahibi idiler. Ayrıca kaynaklardaki l)iJgilere göre 
taşı·a şehirlerinde sosyal ve ekonomik yönden, ~nemli Sır mevki işgal 
eden Dergah-ı !If çavuşlan, her türlü yükümlülüğü~ dışında oldukla
rından devlet gelirlerinden aldıkları önemli ~lağlarla mal mülk 
salıibi olarak servet yapabilmektc idilcr .• Buraya l<adar verdiğimiz kısa 
bilgi imparatorluk dahilindeki ümefll tak:ıdıırun en büyü~nden en 
küçU~e kadar, devlet otoritesini ıemsil 1ttiklerinden dolayı, toplum 
içinde itibartı bir yer salıibi o;ıtuıun~Jıdarı, devletten maaş ve has, 
l!!eamcl adı ile aldıklannın fı~alığj v"e yükümlülük dışında olmalan 
dolayısı ile servet sahibi )<.iş e! olarak desantralizasyona yardırncı 
unsurlar olabileceklerini gÖste ektedir. 

II - Ulcmi ( m~i, kadı, müderris, na.ib, mülazim, imam, 
hii.tibler): Askeri sınıJft{..bir diğer önemli kolu da ilmiyye mcnsup
landır. Örfü')' ~~~.şeriat kurallanna göre devlet yöneıildiğinden 
bu zümre m~rup.~J!I.arının, şcriati temsil euneleri nedeniyle ümera 
sınılindan dalıı_ı. nlamlı bir itibar sahibi olduklan görülüyor. Bunlar 
görevleri ibabı'l.ıoplumu yönetmek, eğitmek, aydınlarmakla yükümlü 
idiler. Bu özellikleri onları toplumsal piramidin en asıüne yerlcştir-
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miştir. Aynca bunlann, ekonomik yönden seviyelerini belirleyen 
sayısız belgelerden, nakdi servet ve mal-mülk zenginliği bakımından, 
Umera tab:Wwndan hiç de a?~ olmadıklan an13}11maktad.ır. İmam, 
lıAtib gibi diger din görevlilerinin, bu zümre müntcsibi olarak durum
lan daha da ilginçtir. Ekonomik yönden orta balli seviyede, faltat 
bilgi ve prestijleri ile, bir resmi devlet memurundan çok, mahalli 
lider, yönetici durumundadırlar. Genellikle, gelirleri mahalle ve dini 
müessese vakıflan yolu ile sağlandı~ndan rel\yAdan ayncalıklan pek 
yoktur. 

Ancak bu durum tarihi perspektif içinde incelendiğinde, teoride 
bir degi~ olmadı~ halde, Osmanlı kurumlannı siyasal ve sosyal 
muhtevasında uman ve mekana göre yeni gibi görünen özellikler 
kazandıklan göze çapmaktadır. Omcgin tirnar sisteminin XVI. 
yüzyıllardaki durumu ile XVII. yüzyıllardaki durumu arasında 

farklıır vardır. Yine bu yüzyılda ta§ra idarcsindeki, tesisi devletin 
kuruluşundan itibaren arzu edilen, sı.kı merkeziyetçilik geV§cmi§tir. 
Yukanda durumianna kısaca degindi~imiz Osman.J,ı { toplumunu 
şekillendiren sosyal zümreler merkez ile reAyA amaında merkezin 
gücünil kıran önemli bir unsur olarak yer almap başlamışlardır. 
qte bu biribirinden farklı özellikleri açıklama istegi aklımıza §U 

sorulan getirmektcdir: 
ı - Kökeni, en eski Til.rk-lrao impantorluklanndan beri süre 

gelen geleneksel Orta-<!$ devlet yönetimi anlayışına dayanan ve 
bir yönden eski Türk törcsinden, di~ yandan da isllm! ku.rallardan 
beslenen Osmanlı idare hukuku, ı;ıratikte tam anlamı ile uygulana
bildi mi? 

2- XVII. yüzyılda1 tabü sınırlara ula§an Osmanlılar, egemen 
olduklan her ülkede bi,ılgesel güçlere dayanmadan merkeziyetçi 
mudak idare kurabildiler mi? 

3 - Yoksa ~langıçtan itibaren Osmanlı yönetimi teorik olarak 
mudak merkezi bir devlet yönetimini esas almasına rağmen uygula
mada belli bir csneklige tabi mi oldu? 

Nitekim bu sorular bizi asıl konumuu getirmektedir. Ancak 
burada amacımız, Osmanlı siyasal ve sosyal yapısırun ana özeliklerini 
ve ta.rihW gelişim içinde u~adı~ değişiklikleri ana hadan ilc belirt
memlze l§lk tutacak olan yönetim biçimi hakkında da genel bilgi 
vermenin geregine inanıyoruz. 
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§ ı. Yönetim 

Osmanlı devletinin yönetiminin niteli!i ve merkezi hükUmet 
ile taşra ilişkilerini anlayabilmek için, bir tchrin merkezini yaptı!' 
bölgedeki yönetim birimlerinin yapısını bilmek yeterdir karusındaylZ. 
Çünkü şehrin yO ks~k yöneticileri, sadece kendi şehirlerinin de!il, 
asıl söz konusu birimlerin yönetiminden sorumludurlar. Kuruluş 
devrinden itibaren Osmanlı pldişAhlan bir bölgeye başlıca iki yönetici 
yollam4!ardır. Bunlardan biri, yürütme kuvvetini temsil eden bey 
(Bcylerbeyi- Saneakbeyi) digeri de yargı kuvvetini temsil eden kadı'· 
dır. Bey kadının hükmü olmadan hiç kimseyi cezalandıramadı!ı gibi, 
kadı da beyin kuvvetine dayanmadan hükmünil uygulayamamnkta· 
dır. Kadı hükümlerinde ba!ımsızdı ve dopudan doğruya pMişfıhtan 
emir alır, ona anda bulunabilirdi. Osmanlılar, taşra yönetiminde bu 
kuvvetler ayınıruru, ldil bir yönetimin temeli saymışlardır. Bu anlayışa 
uygun olarak Osmanlı ülkesi, bir yandan beylerbeyilik (Eyllet) ve 
sancak (Liva) diye askeri-idari birimlere aynlırken, ayru zamanda bu 
ayınma tlbi topraklar üzerinde kaza denilen §er'l·idarl biriın.Jer 

yeralıruştır. Bu birimlerin başında, yukanda sözUnU etti!im,iı iki 
otorite bulunmaktadır. 

Osmanlı imparatorluğunda temel idari birim saııcalmr. San
caklardan beylerbeyilik veya eyllet denilen büyü): idari birimler 
oluşmuştur. Beylerbeyi eyalette hükümdann ~toptesini temsil eden 
en yüksek yöneticidir. Eyaletin her sanca~ıtıı dog<udan dopuya 
merkezden bir sancakbcyi atanırken, Paşa sanca~ diye adlandanlan 
biri doğrudan beylerbeyinin yönetimine btralulmışur. Aslında beyler
beyi ve sancakbeyleri, en ufak sipahiye dek uzanan tirnar sistemi 
zincirindeki askeri sıruf mensupları. i~er. Fakat tirnar sistemi impara
torluk yönetimine temel o)du~uıı~!ın bunlar aynı zamanda mülki 
yöneticiler idi. Bu yönetia1crin lllmil kul sisteminden yetişme, baglı
lıklan daha önceki görevlerinde denen.rniş devlete ve hükümdara 
yararlıklarmdan dolayt terfi ettirilerek bu görevlere geririimiş kimse
lerdi. Beylerbeyi emri altındaki görevlilerle birlikte Beylerbeyi div1rıı 
ile eyalcti yönetm~tll idi. Bu divlnda bir tirnar defierdan, bir defier 
kethüdası, bi~ hazthe defierdarı, bir beylerbeyi kethUd ası, bir tezkcreci 
bulunurdu. Bunlardan ilk üçü dopudan doğruya lıUkUmdar tarafından 
atanan kişiler idi. Osmanlı kanunlannın uygulanmasında kendisine 
bUyük yetkiler tamnan Paşa sancakının yöneticisi olarak beylerbeyinin 
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her hangi bir sancaklıeyinden farkı yoktu. Sancakbeyi de sancağın en 
büyük yöneticisidir ve beylerbeyi gibi hükUmdann kullan aranndan 
bu göreve atanmaktadır. 

Bir saneakbeyinin atanmasında da şu yol izleniyordu. Daha 
önceki göre,~nde başanlı olan kul, gö=i gereği bağlı bulunuduğu 
makarn sahibinin arzı üzerine veya rcsen hükümdar taralindan atan
ması planlanıyor, bu durum kendisine ve atandıjp sancağın kadılan na 
bir ferman ilc bildirilirken, Divan-ı hUmllyöndn Tahvil kaleminde 
hangi yıl ve ayın hangi gününden itibaren, ne kadar has ilegönderildil(i 
ruznameye kaydediliyordu. Atanan şahıs fermanı alınca, görcvlcn· 
dirildiği sancağın kadılanna durum bildirilirken, bcraı almak için 
merkeze ba~vuruyordu. Berat gelince de atama işlemi tamamlanmış 
oluyordu. Elimizdeki belgelerdeki ka}~ılardan bu işlemleri somut 
olarak görmek mümkündür. 

Sancakbeyinin iki aslı görevi vardır: 

ı -Askeri göre~ (Kapı halkı ve emrindeki timarlı sipajıi askeri ilc 
daima hazır bir askerdir. Çaj!nldığı anda scfcrc kanlmak ~orundadır). 

2 - İdari görevi (Reayamn güvenini ve düzc;~ini sağlamak). 
Şehrin düzenini sağlamak, adaleti temin etmek, ~or'e ve örfc aylan 
durumlan önlemekle görevli sancakbeyi, kadı ilc ortak olarak bu 
hizmetleri yerine getirmektedir. Bu busus •iciUerdcki ka>~ılarla bu-
gün açıklıl(a ka\-uşmuştur. ıf 

Osmanlı Imparatorluğunda sanca~ar da subaşılıklara ayrılmı~u. 
Bu idart birimin başındaki subaşı ist beylerbeyi ve sancakbeyinin 
kendi hüküm bölgesinde güvenliği,pğ1:ımakla görevlendirdiği kimse 
idi. Bu sebeple yöneti md$ özel bir yeri vardı. Su başı, Osmanlı devleti
nin ilk yıllanndan XV. Yii{yılın sonlanna ve hatta XVI. yüzyılıo 
ilk yansına kadar dofrudap 'ôoğruya merkezden atanan, askeri-idari 
görevler yüklenmiJ, &rf taifesinin önemli hizmetiilerinden biri iken, 
daha sonra beylcrbeyi veya sancakbeyine ba~lı, onlar tarafından 
atanan bir hi~rnetli durumuna girmiştir. Burada hemen belirtelinı ki, 
subaşılık ~d~~hr~ özgü bir kurum değildi. Sancak düzenini ania
urken Jusaca ile~ndiğimiz gibi, sancak sınırlan dahilinde kalan top
raklar, iç içe bir bölünmeye tabi ıutulmUf, bir yandan kaza dairderi 
yer ~rj(cn, diğer yandan sancak subaşılıklnra aynlmıştı. Sancakbcyi, 
sancal( dahilindeki subaşılıklardan herbirine kendi adamlarından 
birini atamaktadır. Bu arada en kalabalık yer olan şehir içinde bir 
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subll§ı görevlendirilmektedir. Subaşının tayin işlemi, sancakbcyinin 
durumu bir mektupla kadı ya bildirilmesinden ve bunun sicilc kaydedil
mesinden ibarettir. Göıiilüyor ki atanma yönünden desantrali2asyona 
uygun bir yol izlenen subaşılann görevi b"§lıca iki noktada toplan
makta idi: ı -BAd-i havil. adı alunda toplanan cürm ü cinayet, 
niylibet, resm-i ar(lsl\ne vergilerinin toplanması gibi mal! bir görev; 
2 - Bu işe dayalı olarak kolluk görevidir. Gerçektende subll§ılar tayin 
süreleri içinde topladıklan paralan ya aydan aya bil.s sahibine teslim 
ediyorlardı, ya da mukataa usulü ile daha önce belli bir para ile 
göreve geliyorlardı. Örneğin 29 Eylül ı6o4 tarihinde Hasan Subll§l b. 
Receb Küçük Haymana'nın subaşılığını 15.000 akçaya iltizama almıştı. 

Osmanlı yönetiminde önemli yeri olan bir diğer idareci de kadı 
idi. Asıl görevi, ahali arasındaki anlll§mazlıklan çözümlernek olan ve 
hükümdar beratı ilc tayin olunan kadılar, sultanın cmrettiği her 
hususta hüküm vermekle yetkili kılındıklarından idari, mali, asker!, 
beledi i§lerle de uğraşmakta idiler. Böylelikle Osmanlı devletinde 
yargı ve yürütme yetkileri yanyana, bir bakıma ikincisi ilkinin kontrolü 
alunda yürümüştür. Bütün bunlardan dolayı kaza ayınmı, idirl 
bölünmenin de esasını teşkil etmiştir. limiye mesubu kadının ;ı,tllnma, 
azil, yer değiştirme gibi özlük işlerini takip eden daire, r,erk"ezdek.i 
kadıaskerlik makamı idi. Yaptıklan işlemler kaJ1ılığı ola,j!;ık ahaliden 
aldıklan para ile geçimlerini sağlayan kadılar adale~ i!lğıtan yargıç 
olmanın yanında, yüklendikleri yönetim sonıJTilu\uldan ile Osmanlı
Iann en önemli görevlilerinden biridir. Esas iti~ıJ.i.ylc süel nitelikte olan 
beylerbeyilik düzeni içinde yer almış bui:Fan 61il-i örf tli'ifesi, kadının 
denetimi altındadır. Kaza dahilindeki gö'ıtevii bütün asker U eri denetle
rnesi yanında, kadının özellikle ilmiye m.l'nsubu görevlilerin tayin ve 
azilleri, aynca seyyid ve diğer E(ş~;e'tlerin devlet gelirlerinden öde
nek almalan hususunda arz 1 tkisi <j,e-vardı. Yani onlann amiri durum
da idi. Örneğin, 27 Mayıs A5 ~hli bir berat ilc, Ankara damga ve 
cendere mukataasından gilnd~ akça ödenek alan Scyyid Muhiddin 
Efendi'nin bu parayı ~aya Ankara kadısı Mehmed Efendi'nin 
arzı sonucu hal< kazartdığını görüyoruz. Bunlardan başka avanz 
vergilerinin ı~fanma.r! bunlann merkeze veya gerektiğinde sefcrdc 
bulunan or<V'ta, ı.ılaştinlrnası, kadının büyük önem taşıyan görevlerin
den biri illi. lıjtl>aratorluk dahilinde belediye hizmetlerinin yerine 
getirilmesi, geleneksel yönetim anlayışuıa uygun olarak hükilmdann 
görevleri arasında bulunuyordu ve bu görev onun atadığı memurlar 
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tarafindan yerine getiriliyordu. Işte bu görevlilerin başında da onlann 
amiri durumunda kadıyı görmel.:teyiz. 

Bu düzende bir yönetim biçiminin şekillendirdiği bugünkü 
Türkiye XV. yüzyılın ilk yarısında yalntt iki beylerbeylik halinde idi. 
XVI. yüzyılda ise Trakya hariç beş eyalete {Anadolu, Karaman, 
Sivas, Diyarbekir, Erzurum) yükselmişti. XVI. yüzyılda büyük 
ülkeleri.n imparatorluk topraklanna katılması ile beylerbeylerinin 
sayılan artmış ve XVII. yüzyıl başlannda 32 eyalete çıkmış idi. Dü
zenin i§leyi§ine göz atıldığında görülmektedir ki, hükümdar görünüş
le sefer vtıkuunde hiç bir külfete girmeden, bir ernirle kısa zamanda 
büyük bir orduyu toplayabilmekıedir. Ancak bu askert hiyerarşi 
her ne kadar Batıdaki feodal hiyerarşi ile kıyaslanamazsa da bir yetki 
paylaşılması hemen göze çarpmaktadır. Aynca tirnar sisteminin 
uygulandığı topraklardaki bu idari yapıda sipahiden beylerbeyine 
kadar ıeşkill'ıtın her uzvu doğrudan doğruya merkezi hükümete bağ'lı 
görünüyorsa da yönetim birimlerinin desantralizasyonu güçlendire
bilecek yetkileri de gözden kaçmamaktadır. Nitekim bünyede yaşayan 
bu unsurlar XVII. yüzyılla Batıdaki feodal biyerarşiye ~layca dönilşü 
hazırlayacaklardır ki bu değ'işikliklere yeri geldikde değinilecektir. 

§ 2. Yönetim b irimleri ve toprak idar~si 

Kli!sik Osmanlı idari düzenind;!praJS{r şu şekilde bir dağılım 
göstermekteydi : \ ,r 

a) Osmanlı egemenliği altfFda b lunan topraklardan büyük bir 
bölümü doğrudan doğ'ruya o~ hükümdannın mutlak otoritesi 
alunda idi. Buralarda tirnar sisleJu denen bir rejim uygularuyordu. 
Yani devlet gelirleri bil'takım görevler karşılığı idarecilere ve sipahi
lere tahsis edilmi:t ukaı;ıda da değindiğimiz gibi bu rejimin uygu
landığı yerlerde d ~cLidart birim sancak idi. 

b) Bunun y da, Osmanlılar Anadolu ve Rumeli eyAJetlerin-
den daha baF.sız bir eyllet idaresine bağlı, Mısır, Bağdat, Habeş, 
Basra, _Feza'flr, Lahsa gibi eylletlerin şekillendirdiği topraklan idari 
ça~ -alFda toplamak ta idiler. Buralarda Osmanlı beylerbeyisi 
idar~ altında askeri, mail ve adli sahalarda değişik uygulama mev
cJttıl\ Ustelik bu tür topraklarda tirnar rejimi uygulanıruyordu. 
Bölgepin valisi eylletin idari ve asker! harcamalanru gerçekleştir
dikten sonra Sllyl'ıne adı ile merkeze muayyen bir meblağ gönder-
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mekle yükümlü idi. Bu nedenle de bu ç~it villyctler Sa!y~cli diye 
amlmakta idiler. 

c) Bir de özcllilc.lc ~ Anadolu'nun ba:tı bölgelerinde idaresi 
kabilc şcllcrinc ait irsl sancalcJar vardı lci, bunlann yönetim biçimi 
desantralizasyona uygun tanda idi. "Hükümet" denilen bu sancak
larda tüm gelirler irsl kabile beylerine ait bulunuyordu. Buna kaJ'}ılık 
bu beyler hükümdann cmrettiği beHrli bir oranda askeri toplamak 
zorunda idiler. Bölgenin şehirlerinde birer kadı ve yeniçeri gamizonu 
bulunması diğer eylletlerle birlikte tapdıklan ortak özelliklerdi. 
Bu hükümetler tirnar rejimine tabi beylerbeyilik sının içinde bulun
duklan halde bölgeıel özerkliğe sahip bulunuyorlardı. Ayni Ali 
eıerindc hülc:Ometlcri §()yle tarif etmektedir: "Timar ve :ıeamct yoktur, 
buraları tahrir edilmezler hlkimleri müllciyct Ozrc zapt ederler." 

Aynca ı63ı -32 tarihli idari tabimat defterinden ıı cyalct, 21 
sancağın Arpalık Uzrc, bazı sancalc.lann ise "ocaklık" Ozre tevclh cdil· 
dikleri anlaşılmaktı\dır. Ayru eserlerdeki kayıtlar göstermektcdir ki, 
bu tarihlerde sı ocaklık idari yapı içinde yer almakta idi. "Bexl~ri 
ul ve nasb kabul etmezler" şeklinde tarif edilen oeaklılcJan dıı idari 
bağımsızlığa sahip topraklar meyanında saymak gerekmej(tedir. 
Nihayet bu tür uygulamaya bir diğer örnek de Adana yöresinde görül
mektedir. Şöyle ki, ısı6'da Osmanlılar Ramuan-oğullan toprakla
nnı ülkelerine kattıktan sonra, Adana ocaklık olarak yine Ramazan· 
oğullarına verilmişti. 

d) Bunlardan b:ıJka idari ünitenin bir kanadını da, bim~ye 
altında olup devlete vergi veren "Hanlık" ve "Voyvodalık" lan 
kapsıyan topraklar ı~kil etmektc idiler. ,Et1Ak, Boğdan voyvodalılclan, 
Kınm hanlığı ve Mekke ~ertnJgi gibi. Yine Rumeli'de hıristiyan 
sipahilcr arasında Anadolu eyAJetlerinde olduğıı gibi fetihten önceki 
durumlarını koruyan topraklar da mevcutıu. ÇUnkil, Osmanlılar 
birçok lcilisc ve manasar vakıfJanna genclli.kle dokunmamış ve özellikle 
lcilisc feodalizmi yer yer devam etrnİJti. Aynca Bosna, Sırbi5tan, 

Makedonya, Macaristan ve Trabzon gibi bölgelerde, yerel hınstiyan 
beyler tirnar sistemine dahil edilerek, hınstiyan sipahiler halinde 
varlılcJanru J(lrdUrıne olanaklan kendilerine verilm~tir. 

Hcmep i!~t etmeliyiz lci, bu dağılı~, kuruluşundan itibaren, 
devletin; dev& teknolojik prtlan, fetih politikalan ve bazı sosyal ger
çeklerden dolayı (Buı yerlerde aşiret bağlannın kuvvetli oluşu ve ben-
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zeri gibi durumlar) egemen olduğu topraklar üzerinde kademeti bir 
otorite kurma politikası izlediğini göstermektedir. Bir kısım topraklan 
doğrudan doğruya merkezin sıkı denetimi altında tutma gayreti içinde 
bulunurken, yukarıda görüldügü üzere, siUyaneli eyaletlerde, hükümet 
adı verilen veya ocaklık olarak tasarruf edilen sancaklarda desantrali
zasyona uyan bir idari düzen uygulaınıştır. Başka bir deyişle bölgesel 
güçlere yaşaınlanıu kolayca sürdürebilecek irnka.nlar vererek, bunlara 
dayalı bir toprak politikası uygulaması yolunu seçmiştir. Bununla 
da yetinmeyen iktidar, desantratizasyonu teşvik tedbirleri niteliğinde 
olabilen takbikatla buralara idari, mali, askeri alanlarda merkezi
mutlak devlet düzenlemesine tam karşın ayncalıklar tanımıştı. Gerçi 
buralardaki kadılar her nekadar merkezden atanıyariarsa da örf 
ta'ifesi -kadı fonksiyonel ilişkilerinin "timar rejimi"nin uygulandığı, 
klasik idare bölgelerinde olduğu kadar asıl amacı (Merkeziyetçi
mutlak pMişah otoritesi) gerçekleştirebilecek amaca yönetik biçimde 
olamayacağı açıktır. Üstetik tirnar rejiminin uygulandığı topraklarda 
da sanıldığı kadar sıkı bir merkezeilik uygulaması yoktu. 

İdari yapı gösteriyor ki, egemenlik altında buluwJı,toprakların 
büyük bir kısmı, hükümdarıo doğrudan doğruya -ı"'iıtiak otoritesi 
altında, mirl arazidir. Buralarda imparatorluğu~ te'mcl kurumlann
dan biri tirnar sistemi denen bir toprak rejimi ,ıı-ygularuyordu. Ey!let 
idaresine de esas olan bu sistem, d~le~ zirai - içtimal politikası 
ve bilhassa askeri düzeni ile vergi sist; mi J:ıakımından da büyük bir 
önemi haizdir. 

Tirnar geniş manada muıi,pen ~ir yere ait vergi getirlerinden 
bir kısmının hükümdar tarafın4ıuıJ'havale" suretiyle bir şahsa tahsis 
ve tevct.hi demektir. Bir takım götcvler karşılığı idarecilere ve sipahilere 
sının belli bir topıp-k p~asırun tevclhi olan bu sistemde devlet 
gelirlerinin ta~,gar~ı.i alnna alabilmek için o yer ve halkı üzerin
de bir takım sd~yeıler Jbagtşlamış olduğu dikkati çekmektedir. Dev
letin çöküş dönemi baş(adığında desantratizasyonu luzlandıran neden
lerden biri ol~r.k olan bu bağışlanmış selalıiyetlere aşagıda deği
neceğiz. Şöyl'i ~; devlet tirnar sistemine bağlı yerlerde de, toprağın 
rakaJ>F4ıi.rfani, yüksek mülkiyet hakkını elinde tutmasına rağmen, 
topfok ıız!rinde sİpahinin de kanun ve teamüllerle yerleşmiş bir 
~m liakıanrun varlığını kabul etmiştir. 

Gerçekten de bu kaideleri ekseriya devlet kendi gayeleri için 
koymuş ve sipahinin haklan hükümdann heratı ile teessUs etmiştir. 
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Bununla beraber bu haklar bir def.'\ yerieşLikten sonra hükilmdann 
keyif ve arzusu değil, bir takım objektif kanun ve nizarnlar hakim 
olmuştur. Örneğin sİpahinin ve reli.yanın toprak üzerindeki haklan 
ancak kanunun saydığı şartlar yerine getirilmemesi halinde düşmekte 
ve bunu da kanunlara göre kadı kararlaşurmakta idi. Osmanlı toprak 
rejimini gerçek yönleri ile bize yansıtan XV. yüzyıl tahrir defterlerin
deki kayıtlar göstermektedir ki, "timar rejimi" toprak üzerinde üç 
kademeli bir tasarruf ve mülkiyet sistemi ortaya çıkarınışur. 

Toprağı fiilen tasarruf eden, onu işleyen reilyli. raydalanma hakkı
na sahipti. Burada üzerinde önemle durulması gereken bir sorun ile 
karşı karşıyayız. Bu da tasarrufun hukukt şeklidir. Sipahi, re!iyadan 
kanunun koyduğu bususlann tatbikini isteyebilirdi. Toprağın maliki 
olan devletin bundan doğan baklaruu temsile memur sipabi top
rağı bizzat ~!emek, istifade etmek ve istediği gibi başkasına vermek 
hakkına sahip değildir. Sipabi toprak tasarrufuna ait kanun 
ve nizi'ımlann tatbikine nezaret eden kişidir. Reliyamn vermekle 
mükellef olduğu muayyen vergileri toplar. Ayrıca sipahi topr~ YJ. 
reaya üzerinde kanunun tayin ettiği bazı müdahaleye izinli ~n
mışur. Bu, kanunun tayin ettiği bir takım iera yetkilerinden j~ırettir. 
Sipahinin rellyaya ait toprak Uzerinde doğrudan doğruya bfr tasarrufa 
haklu yoktur. Sipabinin kendi tasarrufuna bırakdiDIŞ bir hassa çiftliği 
bağı ve bahçesi vardır. Bunlar üzerindeki ıa;arruf ba'lllo da o yerde 
tirnar sahibi kaldığı zaman zarfinda de~l ed.ıMaedir. Nihayet 
tirnar üzerinde sipahinin oğluna intikıj ~akkı.mndığıru da ilave 
edersek onun toprak tasarrufu kademeıwnde devlet ile reaya arasın
daki yeri yeter derecede aydınlığa kavUŞ_m)lştur kanısındayız. 

İşte tirnar sisteminin iyi j§Itdiği Jİ~nemlcrde sipahller toprak 
üzerinde Batı ortaçağındaki)!eodal senyörün haklaruu ele geçireme
~lerse de XVII. yüzyıl~ itibaren toprak devlet kontrolünden 
çıkacak, hukuken olması bile f~en bcylerin ve ayanlann malikaneleri 
durumuna gelecektir. ~aşka Bır deyişle yukanda izillia çalıştığımız, 
esasen bünyede Y.!4<'"\'~ olan desantralizasyon unsurlan sayesinde, 
toprak tasarrufı!ka,d~ğferinde rcaya ile devlet arasındaki smıf, Batı 
Ortaçağında.lolduğu gibi toprağın hakiki sahibi durumuna yüksele
cektir. 

Öte yanda.n bu uygulama alanlannda sipahiyi maddi yönden 
güç! U kılabilecek ve onu ekonomik bağımsızlığa götilrebilecek imkanlar 
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adeta devlet tarafından istenerek veya istenmeyerek verilmiş gibi 
görünmektedir. Tirnar erlerine tahsis olunan vergilerin başlıcası 
toprak mahsullerinden alınandı. Zirai ekonomiye dayanan Osmanlı 
imparatorluğunda en büyük vergi kaynağı olan ve Aşar denilen bu 
ve.rgi her çeşit mahsulden alınan ayn 1 bir vergi idi. Hınstiyan rellyll da 
bu vergiyi aynı isim altında ve aynı oranda vermekte idi. Bundan 
başka sipahilerin aldıklan raiyyet rüsumu adı ilc bilinen şahsi 

vergiler ise ikinci kategoriyi teşkil ctmekteydi. Bunlann en önemlisi 
resm-i çift idi. Yani raiyyetin tasarrufu altındaki araziye ve medeni ha
line göre şahıslardan çeşitli oranlarda alınan bir vergi teşkil ediyordu. 
Aynca defterlerde tirnar sahibi üzerine işlenen ikinci kalem resimler 
hadihava yahut niyabet adı alunda toplanmakta idi. Bu resimler 
cerlme hariç tamarniylc tirnar sahibi tarafından toplanıyordu. Cerl
meler ise, ceza kanunnamesine göre kadı hükmü kesinleştikten sonra 
alınmakla, yansı sancakbeyine yansı ise tirnar sahibine verilmektc 
idi. 

Tirnar rejiminin uygulandığı kesimlerde merkez ile reayll arasında 
desantralizasyonu güçlendirmekte devam eden bir cUler toprak tipi 
de mevcuttu. Bu da miri arazi yanındaki mülk "S \;'akıf topraklan 
idi. Bilindi~ üzere Osmanlı hükümdarlan yararlıklanndan dolayı bazı 
kimselere dirlik olarak tasarruf ettikleri yerl~ temlik ediyorlardı. 
Bu halde kendisine mülk olarak ıabs\ş edilen arazinin sahibi orasını 
dilerse satabilir dilerse vakfedebiürdi. /":!:ı!ıımn şer'i ve örff vergilerini 
de, divan! adı verilen devlet p[nı vetaikten sonra kendisi toplar ve 
kullanırdı. 

Mirf araziden temlikler ) lu ilc özel mülkierin ortaya çıkışının, 
Osmanlı imparatorl~nun !<Pruluş devirlerine ve hatta daha öncesine 
giden bir geçmişi f,fd~ Örnejpn Başbakanlık arşivindeki 544 nolu 
Bolu evkaf deftel'inde ille Osmanlı hükümdarlarının sil!h arkadaş
Ianna verdi!kri mül!Uere ait kayıtlar bulunmaktadır. Bundan başka 
1049 nurnar Bursa evkaf defterinde Osman ve Orhan gaziterin 
ahi, şeyjı de ».b. gibi kimselere temlik ettikleri arazilerin kayıtlan 
mevcuttw\ · lece hükümdar temlikieri ve mülk araziyi vakfet
me>l yolu le zamanla gittikçe daha büyük bir toprak sahası, dev
letin dArudan doğruya denetiminden çıkmış ve muayyen vergi
lerden kurtularak, tirnar toprağı olmaktan aynlmışur. II. Meh
med'in yirmi bine yakın köy ve çiftli~ vakıf ve mülk sıfatını kaldı-
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rarak timara verdigine dair kayıtlar, bu uygulamanın tatbikattaki 
durumuna iyi bir örnektir. 

Bunun yanı sıra Orta Anadolu'nun bir kısmında ve Sivas-Amasya 
bölgesinde tamaıniyle hususi bir toprak rejimi uygulaması görünü
yordu. Osmanlı fethinden önce bu bölgede büyük miktarda müslüman 
toprak a~an meydana çıkmışb. Bunlar topra~ hakiki mülkiyetine 
sahip olarak, köylülerin yetiştirdikleri mahsulden kira karşılı~ mu
ayyen bir hisse almakta idiler. Osmanlı devleti bu mülk toprak
Jan da siyasi düşünceleric ilga edemediğinden bunlar bağımsız du
ruınlannı koruroağa devam etmişlerdir. 

Ancak tirnar rejiminin uygulandı~ alanlarda mevcut bu çeşit 
topra~ işleyen köylüden, devlet aynca bir malısul vergisi ve örfl 
restınleri almakta ve bunu timara taluis etmekte devam etmiştir. 

Mülk sahiplerinin aldı~, maliUne, devletin aldı~ ise divan! adı ile 
anıldığından bu usule de divfuıi-maliktıne usulü denmişıir. Burada da 
devlet toprak ve rliyyet üzerinde mahalli hakimiyet ve kontrola izin 
vermemek ve onun yerine devlet kontrolünü kurmak isternekten }.g;r_i 
kalmanll} görünmektedir. Yani devlet buralarda mirl haklan ~ndi 
prensiplerine uydurmak istemiştir denilebilir. Şöyle ki, mül~ ve bu 
mülklerde tesis olunan vakıfların aldıklan hisseler ka~~ bükU
mdarın ordusuna eşkinci göndermeleri mecburiyeti>ı. ll<ınmuş, bu 
suretle eski mülkler eşkincili mülkler baline fetirilm!i[ çalışılmışbr. 

Mülk topraklan genellikle bilahare vaıJ,I; l raiiye dönüşmüştür. 
Caıni, mescit, tekke, zaviye ve imarethali'e giblsoı;yal hizmetler gören 
kurumlara gelir sağlamak gayesi ile top~ v't diğer gayri menkul 
gelirlerin buralara tahsisi yolu ile teşekkiil eden vakıf-emiilk giderek 
Osmanlı arazisinin genel topla!Jilf içinlle hneınli sayılabilecek bir yer 
tutmuştu. Örneğin Kanunt dsvrinde Ankara sanca~nda 74ı köyden 
ı48'i, Bursa'da ıg66 köydeı,l 47"f.i!ı1, Kütahya'da 1071 köyden ı66'sı, 
Afyon'da 629 köyden 118'i 'vakıf köyü idiler. Karaman eylileıinde 
vergi gelirlerinin % ı 61$l vakıf! ara ait olup devlet hazinesine girmemek
te olduğunu da ilavel edersek uygulamanın nasıl desantralizasyona 
dönilk çalıştı~ d~Vahat anlaşllabilir. 

Tirnar rc;jiıninın tatbik edildiği saha.lardaki bu toprak dağılışı 

yanı sıra 7<aviy~lerde de değişik bir idari ünite ile karşı karşıyayız. 
Bir takım kanilı hizmetlerini yerine getirmek üzere vakıf müessesesin
den istifade edilerek kurulmuş zaviyelerin Osmanlı devletinin doğu-

BtUtu. C. XXXYIU, u 
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şunda ve ilk yarısında mühim bir rol oynaclıklan aşikArdır. Başlangıçta 
Osmanlı hükümdarlan fetbedilen yerleri emniyet aluna almak gerek
çesi ile bu oldukça ba~msız yerlqme teşebbuslerini teşvik et~lerdir. 
Bunun için hükümdann, dint sıfau (şeyh, Cakih, derviş) haiz kimselere 
zaviye kurması için bir yeri vakıf ve mülk olarak bağışlaması ile idari 
sutemde yeni bir uygulama başlamışu. Çünkü zavi)•eler ve topraklan, 
su başı ve tirnar eri gibi mahalli askeri-idarı şahısiann denetiminden 
masun tutulmu§tu. Aynea bir takım vergi muafiyetlerinden de yarar
lanınaltta idiler. Bu ayncalıklı durumlan nedeniyle zaviyeler çok defa 
yeni unsurların gelip kanlmalan ile kalabalıkJaşmış ve yeni köylerin 
nüvesi halıne gelmişti. Bau Anadolu'da ve Trakya'da yer adlan 
üzerinde yaptlan incelemeler buralarda XIV. yüzyılda kurulmuş 

Türk köyltrinin önemli bir ktsmırun şeyh, fakih unvanına sahip 
kimselerin adlannı taşıdığını göstermektedir. 

Öte taraftan zaviye şeyhinin ayru zamanda şeyblikle birlikte 
bir takım kamu hizmetleri de yüklenmesi dikkatı değerdir. Ancak 
bu hizmetler dini hizmetieric ilgili idi. Şeyh genel temıilllcre göre 
veya beratta yazıldıltı şekilde zaviyeyi idare etmekt<ı "ıdi. Hukuken 
zaviyenin ve val:fm mlltevellisi, bir nevi mes'ul bafkaru olan şeybin 
başlıca görevi vakfın geliri ile zaviyeyi işler halde tutmaku. Zaviye
deki diğer hizmet sahiplerine maaşlannı ödeyen şeyhin, kendui de 
bu gelirden mütcwlli sıfau ile maaş almaktoı idi. Bu zaviyeler genellikle 
evlatlık vakfı yolu ilc kurulmuş olduklanndan, müteveJiilik .<aviye 
valdinı alanın soyunda oğuldan oğula ve diğer akraba arasında 
intikal ennckteydi. Zaviye vakıflan da avfınz-ı divaniyye ve rüsum-ı 
örfiyye adlan altında toplanıpt fevkaladc vergilerle, şeriat dışında 

alınan vergilerden gel)elliklc: "~ızak tutulmu~tu. Ekseriya öşür geliri 
bir tirnar sipahuin~ ödı;hlr, varsa lurıstiyanlardan alınan cizye 
hükümdar adına hanıççıt.r tarafından toplanırclı. Zaviyenin idaresine 
subaşı ve dig-er a"'erl -Idari amirler kanF'mazclı. Bu itibarla idari 
ve mali bağun.<ızlığa sahip bir idare ünitt$ı olmu,lardı. Diğer yandan 
şeyhlerin ve deni,lerin diniliderler olmalanndan dolayı halk üzerinde 
ayn bir nufıulan da \':lrw. Hatta bazen örf tA'ifesinden daha çok 
tesirli olal;ıiliyorlardı. 

1 AY,.ca şchdde sancaklannda yine özel bir durumla karşı karşı
yayıi, Nitekim elimi-.deki belgeler, §Chzadclerin bulunduklan sancak
ların bağunsız yöneticileri olduklannı ortaya koymaktaclırlar. Bilindiği 
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üzere, yetişkin şehz!ldeler Anadolu'da sancakbeyliğine tayin edilmekte 
ve bunlar buralarda, müstakbel bir pMiş.1h .. rau ile devlet idaresi 
için staj görmekte idiler. Muayyen b.1slarn da sahip bu şehzadelerin, 
maiyyetlerinde, divan-ı büm!lyündaki vazife sahipleri gibi, divan 
beyeti ve p!ld~ah maiyyeti gibi lalalan, kapı hallu v.b. vardı. İsimleri 
ile tuğra çeken, hükümler yazan şehzftdeler, kendi idareleri alundaki 
bölgelerde bir hükümdar gibi hüküm sUrmckte idiler. Bunların 

merkez ilc ili~kileri, bağımsız irade ile yapokları, tayinleri ve verdikleri 
dirlikleri devlet merkezine bildirmekten ibaretti. Hatta içlerinde, 
II. Mehmed gibi adına para basurao da vardı. Burada bu hususlara 
dair bir iki ömek vermekle yerinmek istiyoruz. Örneğin, yukanda 
söylediklerimizi doğrulamalt balrunından, elimizde b.ılunan pek çok 
belgeden birini buraya alıyoruz: 

"Karaman Beylerbeyisioe bilkUm ki 

Ferzend-i ereümerıd-i erşed-i es'ad oğlum Selim canibinden 
blizı kimselere iptidadan dirlik ve ıerakl<i tevcih olmağiçiin vllri<l 
olan hüküm mucibincc tirnar ve terakki ıevcth olunduktan SQ~ra 
biikUmleri sUdde-i sandetime gönderilmesin emir buyurdum Jci, •••• " 
Ayrıca elimizde ~hz1delcrinin tuğralannı çekerek, hiiküniler yaz
dıklanna dairde pek çok örnekler mevcuttur. Ömeğiıı, bu arada 
I. Bayezid'in Şehzadcleri lsa ve Musa'ya ait tuğralı hükümleri sayabili-
riz. J 

§ 3· MaU usuller 

Tirnar sistemi ile sıkı ilişlci halinde Ql•n Osmanlı maliyesinde, 
önceki İsiilm devletlerinde olduğı~ gibi dçvlet gelirlerinin merkezi bir 
yerde toplarup ordan sarfı usulı!'yaınnda gcni4 ölçüde uygulanan bir 
havale sistemi tatbikau vardı. Çünkü o zamanki teknolojik şantarn gö
re tüm gelirlerin, mahsulden aynen alınan öşUr vergisi gibi bir merkez
de toplanması ve ordan dağıolması masrnflı, güç ve bazen imkansızdı. 
Böylece devlet muayyeı'l vergilerin toplanması külfetini mahallinde 
bulunan ma34 sahibine bırakmışu. Bu havale sistemini yalnız tahsildeki 
güçlUk değil para ekonomisinin yeteri ölçüde geli4mem~ olmıuı da 
zorunlu ktlm-ış görünmektedir. Gerçekten de Osmanlı sisteminde ayni 
vergiler Ö'lfml\ bir yer tutmakta idi. Bu halin desantralizasyon 
uıuurlanncfan biri olarnk bünyede varlığı dikkati çekmekıedir. Zaten 
gelirlerin nasıl toplandığına dair yapılan nr3Jurmalar da gösteriyor ki 
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genellikle tüm gelirin% 37'si merkeze gitmekte, üst tarafi ise sancak
larda kalmakta idi. Şimdi bu yukanda verdi~iz genel izalu biraz 
daha geni~letc!im. 

Tirnar esas itibariyle vergi geliridir d~tik. Timarı yalnız 
arazi vergileri değil, ~ vergiler, göçebelerin vergileri, cerlmeler ve 
diğer ceza i vergiler de t~kil etmekte idi. Ancak para ekonomisinin az 
gcli§nU§liği dolayısı ile, Osmanlılar da, diğer bütün Yakın-Doğu dev
letleri gibi bir takım sorunlarla kar§ı karşıya kalmı§tı. Ortaçağda altın 
ve daha önemlisi güm~, para sisteminin temeli idi. Bu madenierin az 
bulunur oluşu, devleti, büyük teşebbüslerin finaosmaoıoda, özclikle 
devamlı bir orduyu teşekktll ettirmekte zor durumda bıraluyordu. 
Böyle bir ekonomiye dayanan devlet sisteminde, vergi yükümlülerinin 
yukanda saydığımız vergilerini p~in ve nakden ödemelerinin olanağı 
yoktu. O sebepten ayni olarak üretimin bir kısmını vermek sureti 
ile ödüyorlardı. Devletin, devrin tei.."Tlolojik şartianna göre, bu ayni 
vergileri toplaması, paraya çevirip, merkeze aktarması roOmkOn 
değildi. Şöyle ki, sosyal sistemde kaynaklann kullanılma biçimini, 
sosyal örgütle§meyi etkileyen başlıca unsur teknotojidir. Nitekim 
Osmanlı imparatorluğunda da böyle olmuştur. Zjr• Osmanlı ulaşım 
teknolojisinde kara ulaşımı deve, at ve katırdan t'l1i:il edilen kervanlara 
dayanıyordu. Hiç şüphesiz kervana dayaı:ıı\S iılaştırma teknolojisi, 
arabaya dayanan ulaşım teknolojisi~c,.göre diba gerideki bir aşamayı 
t~kil etmektedir. Kervanda ise bir ~e..?epeak havalarda uzun yolda 
200 kg. kısa yolda 300 kg. ~enebi,liyordu. Kervanın hızı ortalama 
saatte 3·3·5 km. idi. Uzun yol!la kervan günde 7 saaı, kısa yolda ise 
7·ı4 saat arasında seyahat ed~i\ıyordu. Diğer yandan atlı kervanlar 
daha hızlı olmalaona rağme ma güçleri azdı. Böyle bir teknolojik 
düzeyde nakliyat oldukça' ahalı bir ~ olmaktadır. Örneğin ı577 
yılında askeri gay./ ile ~yarbekir'den Van'a gönderilen ıoo.ooo kile 
hububatın her k(es;..içm ıs akça nakliye ücreti ödenmiştir. Oysa bu 
sırada DiyarJ>ekir'de buğdayın kilesi t2 akçaya satılmakta idi. Bu 
teknolojik zamretler dolayısı ile, merkezi kontrolun çok sınırlı olacağı 
da pe~b~1g6'rOnmektedir. lşte bütün bu nedenlerle timar sistemi 
önemli l>fr mali çözüm ifade ediyordu. Aynca bir görev karşılığmda 
k,FIJ,iıle tahsis edilen vergi kaynağını elinde bulunduran tirnar sahibi
nın, normal olarak bu kaynağtn ısialu ve inkişalinı gözetmesi kendi 
çıkan gereği idi. Bu nedenle rellyayı korumak ve ona bir takım hiz
metler götürmek zonında kalması, sistemin taşıdığı ana özclliklerdendi. 
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Bu şekilde amme hizmetleri ile vergi yükümlülüğü biribirini destekli
yen mekanizma.lar halinde ahenkleşmiş oluyordu. 

Mali usullerdeki desantralizasyonun varlığı açısından, burada 
bizi asıl ilgilendiren konu, tirnar sahiplerinin (Sadrazamdan en küçük 
sipahlye kadar), sahib-i arz, sahib-i raiyyct adı ile vergi gelirlerini 
topladıklan ve tasarruDan altında bulundurduklan bölgelerde, ne 
dereceye kadar merkezi mutlak otoritenin temsilcisi olabildikleri ve 
reayanın hangi ölçüde hükümdara doğrudan arzda bulunabilme 
olanağını kuUanabildiğidir. Kanımızca devrio teknolojik şartlan 
nedeni ile, Osmanlı devleti reaya denilen üretici tabakası ile merkezi 
otorite arasında yer alan bu yönetici kadroya bir ölçüde tasarruf 
yetkisi tanımak zonında kalmtşur. Bu tanınan yetki, devletin karşı 
karşıya kaldığı şartiann yarattığı ortama göre bazen daralnlmış bazen 
de genişletilmişti. XVII. yüzyıldan itibaren de, daima bölgesel güç
lerin lehine gelişen yeni bir durumun yaranlmasına sebep olmuştu. 
Bu hal şu nedcrılcrden ileri geliyordu: 

ı - Yüksek devlet görevlileri, kendilerine has olarak tahsis 
edilen bölgelere gitmiyorlar, oralarda vergileri toplamak ve rcaylnın 
güvenini temin etmek üzere voyvoda adı verilen adamlanııı ~ÖJldCrme 
yolunu izliyorlardı. Voyvodalar ise, çoğu kez vergi toı>Jitlıa işini 
illizam yolu ile mültezinılere bırakıyor, bazen de aynea~~ar tayin 
ederek, bu yoUa genel güvenlik hizmetlerini ~~· e g~tirmeğe çalışı
yorlardı. Bu şekilde padişatu ile rcaya arasın görevliler zinciri 
uzadıkça, mutlak otoritenin tesisinde, is\er istelll teorideki katılıktan 
uzaklaşılmış oluyordu. Örneğin, XVI.Iyüzyılda Ankara sancağının 
güneyindeki yörük yurdu, Büyük ve Küiiül'vHaymana'lar, çoğunlukla 
sadrazarnlara blls olarak verilmeye id~. ~uralannı, ı6o7 yılına kadar 
Devran Ağa adında bir sadrat':i'in*Vu§u yönetci. Büyük ve Küçük 
Haymana'lann öşr gelirlerinin to ası işi de bu voyvoda taralindan 
ittizam usulü ile mültezinıler~ i 'lmişci. Yani pratikte bu bölgede 
oturan rel\ya, doğrudan ao~ya mülıezinılerle karşı karşıya idi. 
İleride açıklanacağı üzere, devlete ödediğini çıkarınağa ve bu yoldan 
kar elde etmeğe çalışan ~r ticaret adamı durumunda bulunan mültezi
zirrılcr ile voyvodjllıv, :ia'drazam hl\slarının yönetici durumunda idiler. 
Bu durumdı( reAyArun padişAbla ilişki kurabilmesi, belli bir yönetim 
xincirinin qaliJı(arını sırasıyla adaması ile mümkün olabilmektc idi. 

2 - Bu h~lar ve zeametler, XVII. yüzyılın başlanndan itibaren 
"her veeh-i arpalık" verilıneğe başlanm~tı. Arpalık usulü ile tevcih, 
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muayycn bir görev karşılığı, geçjmini sa~lamak gayesi ile görev 
mahallinin ~ında bir yerin gelirinin, bir devlet hizmetlisine tahsis 
edilmesi demekti. Bu tan uygulamanın b~lam:ı.sı ise yukarıda değin
diğimiz hususun daha da yaygınl~arak gcnelleşmesine sebep olmuş 
idi . Vezirler, paşatarla birlikte, sancakbeyleri ve hatta Dergah-ı illi 
çavuşlan, müteferrikalar v.b. "arpalık" üzre tirnar tasarruf ederek, 
tasarruflan altındili yerleri, kendi namlanna, başkalarının uhdesinde 
bıraktılar. XVII. yüzyıla ait sicillerde buna dair pek çok örnekler 
bulunmaktadır. Örneğin, bu tarihlerde Ankara sancakbeyliğine Mus
tafa Paşa "ber veeh-i a.rpalık" tasarruf etmek suretiyle getirilmiş ve ken
disi hlç bir zaman sancakta bulunmamıştı. Sancağın güveninin sağ
lanması ve kendi adına tahsil edilen vergile~in toplanması işi, voyvo
dalann aracılığı ile yürütülmüştü. 

3 - Ulaştırma imkanlannın sınırlı olmasının ve bürokratik 
muamelatm kontrolünün güçlüklerinin yarattığı bir takım yolsuz
luklar da, zaman zaman reiiya ile plldişah arasına, m!rkcyj otoritenin 
ve yüksek padişllh adaletinin zedelenmesine sebep olabilecek kjmse
lerin girmesi sonucunu doğuruyordu. Bilindiği gibi ı.imarlar, beyler
beyinden alınan tezkere üzerine merkezden vcrii.W l1erat ile tasarruf 
edilmekte idi. Ancak Dergab-ı fıll çavuşlan, kaj:ricılar, sipahiler ve 
yeniçeriler kanunlan gereğince timara çıktı~annda bunlara tirnar 
tevclhl doğrudan doğruya merkezdep yapl!,nlakta idi. Bunun yarunda 
sefer sıralarında, serdarlar, sefer bölgelb:iıitle padişah adına tasarrufta 
bulunma yetkisine sahip olduldil.nnd~;'her türlü mansıba azi ve nasb 
işlemi yapabiliyorlardı. Bu d.J~""a g~re, bir anda piidişl\h, serdar ve 
beylerbeyi gibi üç ayrı mal<aıı;:.. çoğu kez biribirinden habersiz bu 
işlemleri sürdürdükl~t1wıınıan zaman karışıklıklar çıkması olanağı 
yaratılmış oluyordu. Özeulllle sefer zamanlannda bu had safhaya 
ulaşabiliyordu. Bula b}ı; de kişilerin suistimmallcri eklenince, sistemin 
işlemesindekj akslıklıklar açıklığa kavuşmaktadır. Bu söylediklerimize 
delil ıeşkjJ e&epilecek çok sayıda belge bulunabilir. Bir örnek olmak 
üzere ~~j_~ünü edeceğimiz ihl belge, bu hususta bir fihlr verecek
tir kıl!Usınr= 

E'(iihlr-i C. Evvel ı 002 (Şu bat ortalan 1594) tarihli fcrmanda 
anla\l,ı:l~na göre Derğah-ı All çavuşbaşısı Süleyman ile Mehmed 
Çavuş şöyle şikayette bulunmaktadırla.r: Ankara sancağında 40.000 

a.kça zeamete sahip olan Ahmed Çavuş ölünce, bu zeametin 25.000 
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akçası, Süleyman Çavuş'a, ıs.ooo akçası da Mehmed Çavuş'a, 
Divan-ı hümılyiln tarafından verilmiştir. Ancak ölen Ahmed Ça
vuş'un oğlu Mustafa Çavuş, babası ölilnce onun berao ilc Anadolu 
beylerbeyine gidip, daha önce ıa.rihli bir tezkire ile bu zeameti 
kendine, oğu ll arına ve adamlarına tevclh ettirmiştir. Bu meselenin 
halledilmesi için, Divan-ı hümaylın'da, serdar huzurunda mürafaa 
olunmuş, ancak ondan sonra neticelenebilmiştir. Bu olaya reaya 
açısından baktığımızda, uzun bir süre, ahalinin kime tAbi olduğunun, 
vergilerini kime ödeyeceğinin belirsiz kaldığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Evasıt-ı Safer ıoı4 ( ı6o5 Hazir.m sonlan) tarihli fermandan ö~
rendiklerimiz ise daha ilginçtir. Ankara'nın Çubuk tirnar nabiyesinde 
Mekki adlı köyde ve civannda 2ı.490 akçalık zeamete mutasarrıf olan 
Mehmcd Çavuş adlı biri, scfere kaulmadı~ı için tiruan elinden alın
mış ve bu gelirler, müteferrikalardan Mehmcd adlı birine verilmiştir. 
Fakat ondan önce, yine Mehmed adlı biri, sahte bir bcratla buralan 
tasarruf etmeğe başlamıştır. Müteferrika Mehmcd; Nişancı daircsinde, 
Divan-ı hüml'ıyiln'da şikayette bulunup, Mebmcd Çavuş'un heratının 
sahteli~ini ispata çalışırken, bu kez adı geçen Mehmed, gizlice Sejdlr 
ve Vezir-i azam Ali Paşa'dan mukarrer-nflme almasını başar,ştır. 
Müteferrika Mehmed'in durumu aydınlı~a kavuşıurması jki yıldan 
fazla sürmüştür. Burada da bizim için önemli olan, bu ııfada anlaş
mazlıklann çözümlenmesi ile geçen süredir. Rea1.l'\ 6urada kime 
karşı sorunıludur. Kime tl\ bi olacaktır. Gerçi h~~a'lgJ bir şikayetinin ve 
meselesinin halledilmesi için, teorik olarak doğ\1'~ doğruya padişaha 
arzda bulunabilme hakkına sahiptir. Aftla bu, uygulamada kolayca 
başvuruiabilen bir yol olmasa gerektir;. Qiinkü, ilkin devrio teknolojik 
şartlan buna imkan vcrmemck!,ı:dir. Bil- deve kervanının ortalama 
hızının saate 3-3,5 km. olduğı.ı, at'ın ~~ndan daha hızlı fakat, daha pa
halı olduğu düşünülürse, im~ratorlufUn herhangi bir yerinden, lstan
bul'a gidilmesinin pek kol"( ol"lıiyacağı anlaşılacakor. Siciller üzerin
de yaptığımız araşormalar da bunu doğrulamaktadır. Nitekim ls
tanbul'a nisbeten ya}cıp Ankara sancağında siciliere kaydedilmiş 
fcrmanlann, İstanbul'dan çıkış tarihleri ilc, Ankara'da mahkemeye 
geliş tarihler};.('~ an az bir aylık zaman geçmiş bulunduğu 
görülmckıe~ır. ~jVd~rumda, rcilya ister istemez mahalli yöneticilerle 
karşı karş\ya kai.acak, örneğin kanunnamelerdc, ayni mahsul vergi
lerinin en yalqn pazara götürütmesi öngörUidüğü halde, en azından 
bu hususta sİpahinin isteğine uyacak, sancakbcyi ve beylerbcyi gibi, 
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çok daha fazla yetki t~yan görevlilerin usulsUziUklerine dayanılmaz 
hale gelmeden ses çıkaramayacaktır. Genel hatlan ilc vcrdi~iz bu 
bilgileri göz önünde bulunduraralt tirnar rejimine, dcvrin prltlannın 
yarato~ dcsanıralizasyonu gerekliren bir ekonomik sistem olduğu ka
dar, bölgesel güçlere a~lık veren, onlara ister istemez devletçe bazı 
yelkilerin devredilmesine sebep olan bir yönetim sistemidir demek 
yanlış olmayaeakur sanım:. 

§ .. btizam usul ii (mukataalar) ve mali malikine si.ıstem.i 

Karşılaşu~ mali ihtiyaçlar bakımından, benzeri ekonomik koşul
lar içindeki bUtUn devleı.lcrde, de~şik şekillerde uygulanmış olan 
illizam usul!l, Osmanlı imparatorlujtunda da kuruluş yıllanndan itiba
ren görülmüş ve tirnar rejimi ilc bir bUtllnU tamamlayan unsur olarak 
varolmuştur. XVI. yüzyılın ortalanna d<>ltru, illizam usulü, para eko
nomisinin gittikçe delter kannınası sonucunda, tirnar rejimini de içine 
alarak oldukça yaygın bir duruma gelmi§ıir. Önceleri ticaret madde
lerine konan restmler ve pfldiş:lh haslannm gelirleri, h~Jatı nakit 
olarak temin etmek amacı ilc ittizama verilirken, soııı:llan bUtUn 
dirlik sahipleri, tasarrufu altındaki gelir kaynaklan nı illiuma vermejte 
başla.ınışlardtr. lltizam usulü, bir gelir kaynaıtuuo (maden oea~, 
tuzla, darphlne. güınrük, ispence, dalyan v.b.) )ıllık gelirinin asgari 
delteri genellille maliye tarafından tespit edilmiş hazine defterlerinde 
yer alan mukataalann, muayyen bir rJ için temin edebilcce~ azami 
kıymeti de düşünülerek, arttırma usul~ ile ve peşin belli bir mebldlt alı· 
oarak mültezimlere bıralalması demekti. Mülte--timler arturma konusu 
olan mukataa)'l getirec:cıı; gelir, "bep olaca~ masraf ve bırakaca~ Ur 
hakkındaki tahminlere göre kıymeı.lendirdikten sonra, devlete )'lllık 

olarak ödemeyi kabul edebilecekleri miktara dair tekliflerini yaparlardı. 
Hazine, bunlar a~pda, ch yüksek teklifi yapan mültezime, tahvil 
aclı verilen ve gentllik\~ 3, 6, 9 yıl arasında dcıtişen bir devre için, 
o mukataa)'l vergilendirme hakiuru devrederdi. Bu süre içinde mül
tezim, devletin saıtlaclı~ mali, idari ve adU kolaylıklardan faydalana
rak kanunların çizdilti sınırlar içinde, tam bir müteşebbis gibi hareket 
eder

1 
arttınıı~da sapıanan miktan hazineye ödedikten sonra, kalan 

kıs~ıru kendi §ahsl ve meşr\l k!rı olarak kazanırdı. Mukataanın öne
mine gllre mUltezim bir şahJ.s olabileceği gibi, bir ortaklık ta ola· 
bilmekte, ya da bir kaç mukata:ı topluca bir miıltezime verilebilmek
te idi. Burada, yukanda genel hatlan ile anlaımajta çalışu~ız bu 
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uygulamayı, belgelerden örneklerle açıklamak yerinde olacaktır. 
Çarşı ve pazarlardaki işlemlerde kanun ve ~er'e aylurı davranışlarda 
bulunanlardan, yani verilen narhıan fazla fiyata satan, kanunlarda 
belirtilen ve esnaf arasında sürüp gelen gelenekiere aylurı nitelikte 
üretimde bulunan üreticilerden alınan cerlmelere, çarşı ve pazara 
gelen ve paAkende olarak saulan maddelerden alınan vergilere 
ihtisab rüsuınu denirdi. Bu rüsuınu alan muhtesib idi. Mühtesiblik 
OsmanWarda ya eminlik, ya da mültc:ziınlik yolu ile görülmüştür. 
Yani devlet ya kapıkuUanndan birini bu iş için görevlendirmiş, ya da 
bu görevi, dolayısı ile verginin toplanmasını belli bir para almak süre
riyle bir §3hsa bırakmışor. Bir üçüncü şekilde emin-i mültezimliktir. 
Emin-i mültezim, bir mukataayı, eminlik uhdesinde kalmak üzere, 
başlangıçta toptan bir ödemede bulunmak suretiyle iltizama alan 
kimse idi. Bu durumda, devlete peşin para ödedigi için tayin edilen 
eminlik ücretini, muhasebesi görülürken mahsuben almaktadır. İJte 
imparatorluk dahilinde ihtisab mukataası, büyük meblağlar getir
diğinden genellikle ittizama verilmek suretiyle i§letilme yoluna gidil
miştir. Örneğin Konya şeriyye sicillerindeki Şubat sonlan ı563 uıri)ıİi 
bir kayıttan, Konya ihtisab mukataasının artırma ile ittizama verildi· 
gini ve daha fazla para veren Pirgayib'in eski mültc:zim Seydi b. Ali'· 
den görevi devraldıgını öğreniyoruz. Ertesi yıl, yani ı564'd,c mukataa, 
Mustafa Bey adlı bir kapıkuluna verilmiJtir. 2 Ekim 157ı tarihli bir 
sicilden de anl'4J.Idı#tna göre, o tarihte ihtisab mukataası, beylerbeyi 
l:ethüdası tarafindan İbrahim Çavuş b. l•mail'e, yıllıgı 6o.ooo akçadan 
iltizam edilmiştir. 28 Eylül ı 583 tari"'1i bir muhtesiblik beraundan 
da öğrendiğimize göre, Ankara ihtisab 'vç odun mukataası, ı ı Eylül 
ı58o tarihinden itibaren üç yıllığına 38o, ooo akçaya Mehmed b. 
Hao Mahmud'a v~. Bu ömeklcr mültcz.imin bazen bir şahıs 
olabildiğine dairdir ki bunlan ç$ltmak mümkündür. Bir diğer 
örnekte ise a~agıda görüleçegi ~zere daha kanşık bir görünümle karşı 
k.arJıyayız. Şöyle ki, yeniçerilerin ct ihtiyacını karşılamak düşüncesiyle, 
ipek, sof, ve salıliyan gibi büyük ölçüde ticareti yapılan maddelerden 
% ı oranında zarar-ı lı.assabiye adı ile alınan bir vergi mevcuttu. An
kara, Çanlo'?, Tosya, Kastamonu, Sivrihisar, Kalecik ve Koçhisar ile 
çevrelerinde işlenen ve sablıı.n soflardan alınan zarar-ı kassabiye 
vergisi mulı.aataŞJ, ı Safer ıoo8 (23 Ağustos 1599) tarihinden itibaren 
yılda ~~oo.ooo akçadan üç yıllıgıoa 1.200.000 akçaya istanbul'da Balat 
sakinlerinden Yahudi Aslan tarafından illizama alınmışa. Bilahare 
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belgeden anladı~ımıza göre yeni mültezim Yahudi Aslan, Yasef 
veled Abraham'ı tahvil sonuna kadar kar ve zaran mUştereken karşı
lamak üzere mukataaya ortak etmiştir. Bu sicil kayıtlanndan, Aslan'ın 
Istanbul'da kaldı~ ve mukataayı Ya.sef'in yönettiği anlaşılmaktadır. 
Yaserin ıoo8 A~stosundan ıoog A~mosuna kadar mukaıaa müddeti
nin ilk yıhnda Çankın, Sivrihisar, Tosya, Kalecik ve Koçhisar kasaba
lannda vergi toplama baklanı, ıoo.ooo akçaya Yahudi Bayram'a 
bırnko~ da belgelerin verdiği bilgiler arasındadır. Bu mukataan.ın, ı o 
A~tos ı6o2 (21 Safer ıoıı) tarihinden itibaren iki tahvil müddetine, 
yani alo yıUı~na, 2.!)00.000 akçaya bu kez Kassablar kethUdası 
Mehmed'e illizama verilmiş oldu~nu görüyoruz. Ancak Mclımed 
KethUdanın ihaneti nedeni ile idamından sonra tahvil müddeti sona 
ermeden tekrar iltizama verilmesi gerekmi} fakat, 21 Mart ı6o4 
(ı Zi'l-kade ıoıs) tarihinden b~lamak üzere mukataa, Damga ve 
Cendere mültezimleri tarafindan illizama alınmış ve her iki mukaıaa 
k!r ve zaran beraber karşılamak üzere birleştirilmiştir. 

Yukanda uygulaması hakkında örnekler verdiğiqılz iltizam 
usuiOnün eskiden beri geçerli oluşu ve XVI. yllzyı,ldıl.n itibaren 
gittikçe yaygınl~ması sonucu, aslında bir özel teşebbüs erbabı olan 
mUltezimlerin, mali ve mülki bir yönetici olarak, yönetim siste
ıninde yer almalannın, merkezi otorite yönilnden desantralizasyona 
kayan bir zaaf iken, bir de mali zanıretler1 mukaıaalarda ikinci 
derecede şahıslan da söz sahibi yapın!§fır. Örneğin, Ankara'da 
zarar-ı kassalıiye mUlteziıni olan Yater/'fi. ıoo8 yılından, H. ıoog 
yılının Ağustosuna kadar, mukataaya dahil Çankın, Sivrihisar, 
Tosya, Kalccek, ve Koçhisar kasabalannda vergi toplama hakkını, 
too.ooo akçaya, Yahudi llayram'a bırakmı§or. Aynı usullln hemen 
bütün mukataalarda geçerli 9lduğunu gösteren pek çok belgeden söz 
etmek mümkündür. Öf11.eğin, ıo Zi'l-kade g88 tarihli şcr'iye sicili 
kaydında, Bursa ilıtisabuı.a dahil arşıncılık mukataasının, ayda 4400 
akçaya, bir b~ka fihsa devredildiğini öğTeniyoruz. Yine aynı JCkildc, 
damga mukataası ile birlikte iltizama verilmit olan ihzariye mukata
ası, mülıe:ziınler ı:arafından, 23 Recep 991 tarihinde, ikinci bir tahsa 
verillllht:U. QilrluUyor ki, bu sistem, aslında askeri olmayan, geleneksel 
devıe~ yön~timi kadrolannda bulunmaması gereken şahıslan, yctki
ledc donatarak rcAyA üzerinde görevlendirıni§tir. 



OSMANLI lMPARATOlU.UCUNDA DESANTRALIZASYON 683 

İltizam usulünde kaydedilen bu genişlemenin ana faktörü, dev
letin artan masraflanru karşılamak üzere varolan vergi kaynaklanm, 
nakdi mekanizmarun içine katmak zaruretidir. Verginin tahsil, hatta 
tahakkuk etmesinden aylarca önce, önemi artan bir peşine yatırma 
zorunluluğu, artırma şartlanndan biri haline gelince, ~asen askeri 
sınıf mensuplannın elinde bulunan iltizamlara. çoğunluğu gayri 
müslimlerin teşkil ettiği sermaye sahibi bir zilmre daha hllim olmağa 
başlamıştı. Asıl hedefi, mümkün olduğu kadar yüksek kar elde etmek
ten ibaret bulunan mülteziınler, vergi kaynaguun korunması ile ilgilen
mediği için, mukataalar, ekonomiyi tahrip edici bir karakter kazan
ınağa başlamıştı. lşıe bu yüzdendir ki, gelecek yıllann mali kaynak
lanm yıpranmaktan korumak, re~ya.ıun gilvenliğini sağlamak için, 
bazı mukataalar, kayd-ı hayat şartı ile iltizama verilrneğe başlanmıştı 
ki, buna mali maliUne sistemi diyoruz. Esas itibari ile, ı6g5'de yü
rürlüğe giren bu sistem, mali zaruretlerin doğurduğu bir vetirenin, 
XVII. yüzyılın sonlannda ulaştığı aşamada normal sayılabilecek bir 
sonucu olmuştur. Sistemin gay~i, sık sık değişen, zarar eden, ortadan 
kaybolan mültezimlerin tahrip ettiği vergi kaynaklannı koru"ö' ve 
devam ettinnek idi. MaliUne sistemi, nakdi ekono~ yeni 
şartlara uydurulmuş şekli ilc tirnar sisteminin bir çeşit ikyası veya 
diğer bir deyişle tirnar ile iltizam usullerinin bir bileşimi.fbi düşünü
lebilir. Ancak, malikane sahası içinde bulunan reayi~Ja;- vergi ödeme 
kabiliyetine az veya çok tesir eım~i muhıem;, her uı~ıu sorun ve faa
liyet bakımından malikanenin tasvip ve tavassutuna kesin bir şekilde 
bağlı idi. Kaza organlan dışında hiçbİıj,fahal,lroıoritenin müdahale 
eıme yetkisi yoktu. Malikane sahib~ ~u ,itibarla, imparatorluğun 
iktisadi hayatı üzerinde fevkalade_.geniş r,t,tıd ve imkanlada donatılmış 
bir hüviyet olarak karşımıza ~~tad:ır. 

Zamanla mukaıaa usuJül'ldfı J.mıezimlerin görev ve yetkilerini 
ikinci şahıslara bırakma fğilımı, malikane sisteminde de kendini 
gösterdi. Mukaıaasırun yanı başında kalarak vergileri bizzat tahsil 
etmek üzere yaratılmış ~rünen malikaneci tipi, zamanla iyice belirgin
leşen bir şekilde"İsta~P,;ul'da oturan ve malikAnesini iltiıamla idare 
ettiren bir ç~t "bııwer haline girmişti. Bu husus imparatorluğun 
mal! tarihin1 ~gile.;dirdiği kadar, sosyal ve toplumsal bakımdan da 
oldukça bi.lyü~ önem taşımaktadır. Vergi kaynağını en iyi vergilen-
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direbilecek mültezimler, genellikle mukataa mahallinde yerle§miş, 
sayılan mahdut, zengin ve nilfuzlu adamlardı. Titizama aldıklan 
mukataayı, malikAne sahibine ait bütün hak ve yetkileri de temsilen 
vergilendirecekleri için, alaiade mültezimlerden çok daha geniş şekilde 
istismar imkanını buluyorlardı. Ma!iklne sahipleri, bu tip kimseleric 
mücadelelerinde çoğu kez başanlı olamıyorlardı. Nihayet zamanla 
bu mültezimler de a'yln hAline gelmişlerdir. 

Görülüyor ki, başlangıçtan beri başvurulan bir mali usul, zamanla 
çok büyük idari ve içtimal neticeler doğurmuştur. Osmanlı imparator
luğu, teoride çok sıkı bir merkeziyetçi yönetim tarzı gösterdiği halde, 
kuruluşundan itibaren yönetim anlayışında ve usulünde, desantrali
zasyona kayan bir esnekliğe sahiptir. Bu esneklik, XVII. ve XVIII. 
yüzyıllarda, karşıJaşı.lan yeni şartların etkisi ile, desantralizasyonu 
(adem-i rnerkeziyet'i) çok açık hale getirmiştir. XVIll. ve XIX. yüz
yıllarda derebeyi olarak nitelenen güçlü a'ylnların ortaya çıkı§t, 
kanıımza göre bu açıdan incelenmelidir. 

§ 5· Yönetimde a 'yiin ve eşrıifın rolü 

Eski devirlerden itibaren bütün İslam ve Orta-D~ devletlerinde 
olduğu gibi, Osmanlılarda da toplumun bütün ketımieri ve bütün 
zenginlik kaynaklan, hükümdann kuvvetini ~rumak ve devam 
ettirmek ile yükümlU sayılmış ve insanlar b~hca iki sınıfa aynlnuştı. 
Yukanda Osmanlı toplumu hakkında bil~ken genel durumlarına 
değindig-irniz gibi birincisi bükUm~oritesini temsil eden yönetici 
sınıf askerller, diğeri de rel1 ~di. ~onumuz açısından burada bizi 
ilgilendiren, askerller değildir. {'\sljnda yöneticiler zincirinin gittikçe 
genişleyerek merkezi otoritenin ~eayı~ üzerindeki etkisinin azalmasına 
sebep olduğunu ve bu durumqn XVII. yüzyıldan itibaren yeni görünen 
bir yönetim karakteri kazıındığuu, daha önce belirtmiştik. Şimdi relyl
dan olup da, ma]ıallt r.önetimde söz sahibi olan ve kuvvetini üçUncü 
kaynak servetten alaıl kimselerin yönetim alanındaki fonksiyonundan 
babsedeceğiz. Böylelikle, lsllm şehirlerinde, Batılı araştıncıların öne 
sürdükl~· gi~l,j!halinin iradesinin yönetirnde biç payı olmadığı görüşü
nUn d k dı:ığru olmadığını kanıtlamak istiyoruz. Osmanlı şehirlerinde, 
mı-r~e:ı:1 o oritenin kuvvetle hissedildiği, merkeze çok sıkı gibi görünen 
k~tın varlığına rağmen, şehirli kendini ilgilendiren meselelerde 
tOptan dikkat dışı bırakılmış değildir. Örneğin aşağı.da geniş şekilde 
değineceğimiz a'y11n ve eşrM denilen bir gıırup şehirli, şehri ilgilen-
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diren her hususta söz sahibidir. En yü.kseğinden en küçüğüne kadar 
bütün görevilieri şiU.yette bulunabilmekte, gereğinde değiştirebil
mektedir. Bunun dışında mahalle sakinlerinin, imam, yiğitb~ ve 
mUtevelWeri kendilerinin seçtiğine dair pek çok belge vardır. Esnaf 
guruplan da, yöneticilerini, kendi aralanndan seçerek kadıya onaylat
m'tk suretiyle bir yerde hilr iradelerini kullanmakta idiler. 

Mahalle ileri gelenleri, esnaf guruplanrun liderleri şehirlinin 
onayı ile yönetim görevleriru yüklerurlcrken, ailelerinden getirdikleri 
sosyal değerleri de taşımaktadırlar. YaıU zengindirler, görgülüdürler 
ve bu durumlan ile devlet ile reaya arasında düzenli ilişkileri sağlar
larken, özellikle merkezi otoritenin zayınadığt zamanlarda, özerk 
bir yönetici durumunda gözilkmekte ve bu bususiyetleri devlet tara
fından da tanınmaktadır. Aynea şehirlerdeki imamlar, hatibler ve 
şeyhler, din! hüviyctleri ile önder durumundadırlar. Örneğin, 
Ankaralı Hace Seydi b. Hacı Hasan'ın tereke kaydına göre, nakit 
menkul, gayr-i menkul serveti, ı. 121.309 akça idi. Yine, 17 Haziran 
1599 (22 Zi'l-ka'de 1007) tarihli bir sicil kaydında, Ankara boyac~an 
yiğitbaşı ve ketbuda seçerlerken, onların görevleri şöyle belirtilmekte
dir: " ... . . eğer şakird çıkarmaktır ve eğer sair husustur ye hMiya 
abı\1~-i maluilse-i ~ezbur~~n ittifakı il~ _ola~ _z~ ti'tÜJ.lni men ve 
reddır, bunun rey'-ı reşldi uzere ola". Bılindıği uzere.J:tu sırada Ana
dolu'nun bir çok yerinde olduğu gibi, Ankara {If c;e17les"inde de çeşitli 
celMi guruplan saldırarak zarar ve ziyan "vero/Atedirler. Devlet 
görevli asker ve yöneticileri ile bu s1,dınlahlaıi rellyayı korumak 
için tedbir alırken, belde sakinleri de kel)di olanaklan ile korunmanın 
yollannı aramaktadırlar. Yukandaki ifadedt n de anlaşılıyor ki, esnaf 
guruplan da sı kı bir teşkilata saliif. olduklanndan bu sırada önemli 
rol sahibi olmuşlardır. Öyle ki şehlin korunmasında, her esnaf lideri 
ayıu zamanda bir başbuğ ~1~\ı:' şehirlerini korumak için görev 
yüklcnmektedir. t 

fşte Osmanlı toplu~unda devlet ve reaya arasında, bem ahalinin 
temsilcisi, hem de devlet cmirleriıUn reayaya ulaşmasında ve uygu
lanmasında rı göfevWerin yardımcısı olan bu gııruba, incele
diğimiz belgelerde eşraf ve a'ylln denmektedir. Genel anlamda 
şehir ileri get~fJi diye tanımlayaeağtmız bu gurup, zengin tüccar
lardan, esliıafın yaşlı ve güngörm!lşleri.nden (Çoğutılukla esnafa 
ketbüda ve yiğitb~ olanlar da bunlardır), ulemil, imam, ba.tib 
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gibi tanınnuş din adamlan ile ünlü tarikat, tekke ve dviye şeyh
lerinden oluşmuş görünmektedir. Bu yargımtzı Ankara şcr'iye 
sicillerinden çıkardığımız şahıs adlan ve bunlann meslekleri des
teklemektedir. Örneğin, eşraf ve a'y!ln arasında zikredilen Hatun 
mahallesinde sakin Kasım Halife b. Taceddin, Molla Ali b. Ve
li, Rüstem Na'al mahallesinden fahrü'l-a'y!ln Musühiddin Halife 
b. Hacı Davud din adamlandır. Bir kapıkulu askerini, çarşıdaki 

dükkanlan basarak yağmaladığı için şikayette bulunaniann temsilcileri 
görünen ve a'y!ln-ı şchr'den olduklan belgelerde belirtilen el-hl'ıc 
Mahmud b. Ali, Şah Melımed b. İbrahim, el-Mc Hasan b. Hüseyin 
esnaftandırlar. Ekmeğe ııarh verilmesini isteyen Nefs-i Ankara eşr!lf ve 
a'yaııından Seyyid İbrahim b. Abdüssclam, Seyyid Nimctullah 
b. Seyyid Mchmed, Seyyid Mahmud b. Seyyid İbrahim, Ustad Behram 
b. Abdullah, Hacı Ahmed b. Veli, Ustad Ali b. Mehmed, Hacı Hasan 
b. Hüseyin ve Hacı Mahmud b. İbrahim, Yusuf b. Emre adlt kimseler 
içinde seyyid ünvanını taşıyanların Peygamber soyundan geldikleri 
inancı ile devlet tarafindan da itibar edildikleri ve i!,Z~ giyimleri, 
vergiden muafiyetleri ile üstüıılüğe sahip buluııdukla!lf malilmdur. 
Ustad diye aııılanların da esnafdan olacaklan açıktııjlbrahim Çelebi 
b. Mustafa ve Ahmed Çelebi b. Ahmed, Ankara' dj Zağfirancı haruru 
inşa ettiren Hacı İbrahim ve Hacı Edhem'in ~yuııdan ve büyük bir 
tüccar ailesindendirler. İbrahim Çelı;Pi uz'lıı yıllar Ankara'da şehir 
ketlıüdalığı yapmıştır. ıs Ocak ı6o& raıihli bir kayıtta geçen a'y!ln-ı 
vilayetden kethüda-i şehr ve Jiacı ~aı,yve sair tüccar taifesi ifadesi 
tüccarlann a'y!lndan oldukla~ııı açıkşa göstermektedir. ıo C. Evvel 
1009 tarihli bir kayıt, kahve r~~.. unun toplaııışı ile ilgilidir ve burada 
bilgisine başvurulan Şeyh İn~ ullah Baba b. Şeyh Baba, Bayramiye 
tarikatının şeyhlerinden v,p, cı Bayram soyunda ndır. 2 ı C. Ewel 
ıoıo tarihli bir b~~a bel~ede, şehir ketMdasının yanında Şah Bey 
ve Mehmed Bey li· Ca[i!r gibi askerllerin de a'yan arasında anılması, 
şehirde oturak ı..l'apıltıillanrun da giderek nüfuzlu sakinler arasına 
katıldıklarını ~östermek bakınırndan çok ilginçtir. 

Görülüy,or ki, çeşitli zümrelere mensup yukanda saydığımız 
kim~~ '{C\,Jbenzerleri, zenginlikleri ve bilgileri ile, soyluluklan ile 
~ehriJt Jlefi gelenlerini te~kil etınektedirler. Bunlann Osmanlı şehir 
y~ne'tim ve toplumundaki rollerini belgelerin ışığı altında şöyle sıra
lamak mümkündür: 
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a) A'y1ndan biri şehir kethUdası olarak tayin edilmektedir. 
Şehir kethüdllsının, şehri ilgilendiren her husuııa ve devletle ilişkilerde, 
rdyl\run temsilcisi durumunda bulundu~nu görülmektedir. 

b) Her mahallenin çqiıli ihıiyaçlanru karıılannk ve bu arada 
vergisi ödenmek üıere ihdas edilmiş görünen mahalle avl\nz akçası 
vakıflannın ve di~er cvkafın tevliyet ve nezareti genellikle a'ylindan 
kimseler tarafından yUrUtülme.ktedir. 

c) Şehre gelen yiyecek maddelerinin ve çqitli ürünlerin pazar 
fiatının saptanmasında satıcı ve alıcının zarar görmemesi için eşrM 
a'yl\ndan kimseler de kadının ve muhtesibin yarunda bulunmaktadır. 

d) Ayni vergilerin toplanmasında büyük önem taşıyan h:uad 
zamaru, kadı siciline kaydedilirdi. Reiy~nın, dirlik ve vakıf sahipleri 
taralindan zarara upaulmasının önlenmesi için, mahsül un toplanabi
lece~e a'yan-ı vil~yet'in tanıklık emıesi gerekiyordu. 

e) Ülkenin para dilzeni gibi, ekonomik hayatın esası olan konuda 
da qrlif ve a'ylin ön plandadır. Öm~in, ı6oo yılındaki para ayarlı\· 
masında 2 ı Ajustos ı6oo ( ıı Saf er ı oog) gilnU Ankara'ya Dergflh-ı 
Ali çavuşlarından Mehmcd Çavuş tarafından ı2o adet öm~k" sikke 
getirilmiş ve a'yln ve eşnf mahzarlannda keşf olunduktan sonra 
sikke tashihine baflanınışur. 

f) Şehrin korunması, adAletin tesisi, şehirdeki her çqit yöneti
ciden kanunlara ve şer'e aykın turumda bulunanlar olursa azie
dilmesinin sa~lanması ya da daha dirayetli ltitnselerin görevlendi
rilmesi gibi şehir s1kinlerinin pıldişAhtan istçkleri, genellikle eşr1f 
ve a'yan tarafından arzda bulunmall Jtırcti ile gerçekleştirilebil

mektedir. Örnc~in, eelAll saldırılannın en yo~un bulunduğu bir 
sırada, Aralık bafl:ın ıoo4 (Ev!hir-i Şaban ıoı3) tarihli bir kayman 
öğrendiğimize göre, Ankara qriifuıdan Abdurrahman Efendi, Kurşun
lu camii imamı Muslihiddin K'alife ve yanındakiler mahkemeye 
gelerek, Mehmcd ÇaVIJ}'un şehre serdü olmasını istemişlerdir. Mart 
ıoo5 (Şevval ı o ı3) tarılıinde Ankara yeniçerileri serdan Abdi Çavu} 
hakkında a'y1n-ı vilttyet "nice defa eşkiyayt men ettiğinden sonra 
nice vechile vill\ycte ııafidir ve şer-i şerlfe mutl' ve münkaddır, yine 
yeniçerilere $CrÇar olmasını" dileriz diye genel istcğin terelimanı 
olmu§lardV". Haziran sonları ıoos (Evahir·i Safer ıoı4) tarihli yeni
çeriler a~ası \aymnknmı Mustafa imzalı bir mektupla "Ankara 
yeniçerilerine serdAr olan Mustafa'nın ef'al ve elVanndan amme-i 
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nıls şli kran ve nzll llzre olmayub hakkında a'ylln-ı vilAyetden arzlar 
vllrid olub ref'i gerektiğinden" yerine İbrabim atanmıştır. 3 Eylül 
ı6o6 (28 R. Ahir 1015) tarihli ferman, "a'ylln ve eşdf'm, beldeleri 
eşkiyll işgalinde kalma$1 nedeni ile, kendilerine yardım diletinde 
bulunmalan Uzerine, "bedele-i mekktırl"nin kaldınldığına dairdir. 

Görülüyor ki, a'yl\n ve eşrM dedij!'imiz gurubu n kuvvet kaynaj!'ını 
başlıca servet ve din teşkil etmektedir. Toplumda iml\m, hatib, ~eyh 
Unvanlı Jcimseler bilgilerinin verdij!'i üstünlükle, topluma önderlik 
eı.mektedirler. Bundan önemlisi, çoj!'ıınluğu bUyük rüccarlann teşlcil 

ettij!'i bir gurup zengin kimse, sadece önderlik yapmakla kalmayıp, 
bUyük mukataalan iltizama alarak, geniş vakıflann nl\zırlık ve müte
vellilik gibi memuriyetlerini yllklenerek, maiJ yönden askeri sınıfa 
borçlar vererek, onlarla yakın i~kiler içinde bulunmaktadırlar. Za
manla bunların askerller ile bütünlqıiklerini ve bu yolla daha da önem 
taşıyan mevkiiter kazandıklannı görüyoruz. Mültezim olarak, d~ru
dan d~ya reAyA üzerinde bazı yetlcilere sahip bulunduklanndan 
başka, vezlrlcre, beylerbeyilere ve sancakbeyilere verdik!sri borçlarla 
ayn bir itibarlan olduj!'ıınu gösteren bol belgelere sahüliz. 

§ 6. Des&ntraliı:asyonun (Adem-i merk eziyet'çilitin) 
yüzeye çıkmastDA yol açan etkenler 

Yukanda genel hatlan ve iç ~elişkj]eriııe dcj!'indiğinaiz, ki Asi k 
Osmanlı devlet düzeninde, görllldattu gibi kau bir merkezcilij!'in 
mevcut olmadıj!'ı açıkça anlaşılmakt'l(lır. Nihayet XVI. yüzyılın son
lannda başlayıp ve bütün XVU . yii.Zytla damgasını vuran büyük iç ve 
dış olaylar Osmanlı düzenini gittikçe merkeziyetçilikten uza.klaşura
cak, hatta XVIII. yüzyilda Türkiye'de bir nevi derebeylik diyebile
~ei!'imiz yeni bir dUllenin ot taya çıkmasına sebep olacaktır. 

Osmanlı topl~m\lnurr yarattıj!'ı kendine özgü ve desantralizasyona 
yeşil ışık tutan, bir devlet düzeni sayesinde, imparatorluk XVI. yüzyı
lın başlarmda Balkanlarm ve Yalan-Doğunun sahibi durumuna gel
mişti. Hiç şüphesiz bu gelişme; desantraliz.asyona uygun 4Jcyişlerine 
raj!'ılıeıı, toprak mülkiyeti, iktisad 1-malt hayat, kişilerin devlet ile ve 
kençl: arafırındaki hukukf ilişkilerini aynnub şekilde düzenlemiş 
kllf\uıılann oldukça iyi uygulanmasırun bir sonucu olmuştur denilebilir. 

Ancak, bu yilzyılın ilcinci yarnından sonra, Osma.nlı merkeziyetçi
mutlak yönetimi, devlet lrurumlannı ve ekonomisini sarsan bunalımlı 
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bir evreye girmişti. Genellikle aı'a§tırmactlar, Osmanlı devletinde, 
desanıralizasyonunun belirgin bal almaya baJladığı, bu devrenin 
başlangıcını Kanuni'ye kadar indirerek ırı. Murad'ın saltanatı ile 
kesin bir şekilde belirlendi~ hususunda hemf'tkirdirler. Gerçekten de 
llL Murad ve ~lu lll. Mehmed zamanlanndaki sosyo-ekonomik 
deği§im ve gel~meleri kısaca gözden geçirdi~mizde sapıanacaktır 
ki, böyle bir tarih yaşaousı merkezci feodalizm gibi görünen hükümet 
düzenini ytkıp, Türkiye'yi eo az XVI. ytızyıhn ikinci yansından 
itibaren dcsantralizasyoo (adem-i merkeziyet) süreci içine atrruşur. 

Arşiv ve kütüphane malzemesi, sözün(! etti~miz dönemden iti
baren meydana çıkan derin ve genel d~ikliklerin devlet mekanizma
sında c:sasen mevcut olan desantralizasyooun, baJka bir deyişle adem-i 
merkeziyetçili~n somutlaşmasını hazırladığını göstermektedir. 

Işte burada, yukandan beri anlatmat-ı çalıştığımız, esascn sis
temde var olan çeHşkilerin yeni şartlar alunda çıkan bir sonucu, 
desantralizasyona en önemli dört etkeni tartışmak istiyoruz. Bunlardan 
biri XVI. yüzyıl içinde Osmanlı impnratorlugundaki nüfus harek,et
leridir. İkinci olarak dikkatı çeken etken, askeri sistemde qıeydana 
gelen değişmedir. Üçüncü etken ise, XVI. yüzyılın ikinci ve XVH. 
yü.zyılın ilk yansında meydarıa gelen büyük fiat enflasyOnunun içer
di~ mali buhrandır. Nihayet dördüncü etken cel111 fetrctidir. 

Tahrir deliericrindeki istatistiki veriler XVI. yüzyılda (),_ 
manlı imparatorlu#Unun Avrupa ve Asya'daki ntlfusuoda önemli 
bir artma oldugunu göstermektedir. An~k aynı delierlerdeki kayıtlar 
ziraat alanlannda da blr genişleme olllı~gıınu göstermekle beraber, 
toprak-nüfus arasındaki dengenin, lkinci-indeki daha fazla artış nedeni 
ile bozuldugu anlaşılmaktadır; Jlu hal ise, gelişme ve ge~lcme Kanuni 
devrinden itibaren durdugu için Xvl. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren devletteki dcsantralizasııoou güçlendiren sosyal kargaşalığın 
birisi olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Hakikaten bu dönemde 
Anadolu'da yeniz yurbuz, ocahız bir sınıfın ortaya çıktığı ve sayıca 
çokluk arzetti~ göılenmektedir. Devrin kaynaklarında "Gurbeı 
t!l'ifesi", "Levendıl.t" isimleri ile geçen bu sıruı; köylerdeki toprak 
darb~ nedeıı,l ilc bir geçim aracı bulabilmek için Anadolu'ya yayıi
mağa başl,mıtJartlı. Başlangıçta bunlar sınırlarda garib-yiğit, gönülltl, 
kale muhaüzı, donannında lcvend, ve aznb, nihayet paşalano biz
metinde saruca ve sckban askeri olarak i§ aramağa koyulmuşlardı. 

~tJJN. c. .rznrm. , 
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Devlet ise ancak garib - yi~t ve gönüllülerden yararlık göstereniere 
ulufe ve tirnar vermekte idi. Ancak yukanda da d~diğimiz gibi 
s&ü edilen yUzyılın ikinci yansından itibaren yayılış durunca, bü
yük askeri seferlerde gönüllü ve donanınada lcvend ve azab olarak 
görev alınış sayıca çokluk yunsuz genç, Anadolu'ya işsiz ve dirliksiz 
geri atılmışlardı. Bu suretle de binlerce garib-yiA-it ve gönüllü, Anado
lu'da kaynamağa başlamıştı. İçlerinden bir kısmı ilmiye sınıfına gir
mek için eA-itimin parasız olduğu medrese ve imaretlerde kümelen
meğe başlamışlardı. Böylece Anadolu'da ufak medreselerde binlerce 
sOhte toplanmıştı. Sayılan XVI. yüzyıl ortalanndan itibaren iyice 
artan bu sObteler guruplar halinde köylere yürüyerek açıkça eşkiya
lığa başla.ıruşlardı. Aynca devletin ihtiyacından çok fazlaya varan 
medrese öğrencileri 5treniınlerini bitirdiklerinde gidecek yer bulamı
yorlardı. Bu nedenle de yer yer soygunculuğa ve toplu hareketlere 
girişerek uzun süren sCıhte isyanlan yaratular. Özellikle sılhıe karga
şalıklan II. Selim'i takibeden dönemde devleti için ciddi bir mahiyeı 
kazanacaktır. 

İkinci etken bu dönemde timarlı sipahi ordusununcartık önemini 
yitirmesidir. Bu hal ise klasik Osmanlı rejimini u!melinden sanan 
idari, mail ve sosyal bozukluğa ve bölgesel güçlerin dirilişine en ba.J 
neden olmuştur. Kapıkulunun artması ve Anadolu'da geniş ölçüde 
yayılmalan ilk neticelerinden biridir. ıssg'da Şelıdde Bayczid'in 
isyanından sonra, emniyet düşüncesi bu yayılışa sebeb olmuştur. 
Şcr'iye sicil kayıtlannın da doğruladığı gibi aruk bundan sonra şehir 
ve kasabalara, vergi vermey<;n. ve adli muafiyetleri olan imtiyazlı 
bir zümre olarak iyice yerleşen ye11içeri ve alu-bölilk silvarisi; vergi 
miiltezimi, tahsildar ve ıısayipJş)erinden sorumlu olarak Anadolu'da 
hakim bir duruma gclmiı\erdi. Bu hal ise klasik şehir yönetimini 
de~tirmeğe yetmif, yeıliçcri ve sipahi isyanlannın çıkışını haı.ır

laıruştı. Bu yayılış bir yana, esasen kapıkulu sipahileri ve yeniçeriler, 
şehirde ve daha geniJ olarak sancakta, p3.di~h otoritesini yürürlükte 
ruımak için garnizonlar halinde oturmakta idiler. Bunlann en yüksek 
rütbelilerinin -yal ve ekonomik yönden şehirde söz sahibi olduklannı, 
oca&ıı ibtiyulan diye anılan bu kişilerin mal-mOik sahibi olduklannı, 
§'bir üretimine kauldıklannı, ticareıle uğraşuklannı görmekteyiz.. 
Aıfnca- kapıkulu askerlerinin §ehirde yemişeilik, kasaplık, ekmekçilik 
v.b. SlınaıJara intisap ettikleri; acemioğlanlarının köylerde gczginei 
olarak ticaret yapııkianna tanık belgeler de vardır. Kanunnl\melere 



OSMANLI IMPARATORLUCUNDA DESANTRALİZASYON 6gı 

bakarak bu güne kadar yeniçerilerin ve di~er kapıkulu askerlerinin 
sıla bir ocak disiplini altında, evlenmeden, sadece askerlikle uğra§nk
lan, ancak emeklilik dönemlerinde normal hayata geçebildikleri ve bu 
durumun XVI. yüzyılın sonlannda bozularak karga§alı~a d~üldil~ 
ve yeniçerilerin esnaf arasına, kanştığl sanılıyordu. Oysa belgelerden 
öyle anl"§§lıyor ki, özellikle ta§radaki kapıkullan aynen timarlı 
sipahilcr gibi banşta kendi hayatiamu ya§amaktadırlar. Üstelik bunlar 
öylesine şehir hayatına kanşmışlar, faaHyetleri o kadar benimserunişti 
ki, o zamanki durumlannın bid'at, ocak kurallanna aylun, yeni orta
ya çıkmış bir v!kıa oldu~a dair hiçbir izlenim, belgelerden uyanma
maktadır. Öte yandan kapıkulunun imtiyazlı durumundan faydalan
mak maksadı ilc yerli Türk-Müslüman halktan birçoklan, türlü yoUar
la yeniçeri sıfatı takınmışlardı. Ancak burada hemen değinmek yerin
de olur ki, devrin askeri yenilikleri karşlSında sipahl silvarisi esasen 
işe yaramaz hale gelmişti. Bunun üzerine yeniçeri sayısı artınlarak, 
Anadolu Türk halkı arasından tüfenkH sckban askeri çoğaltılmağa 
başlanmış, tirnar ordusu ihmal edilmişti. Bu yeni durum ise k!llsik 
Osmanlı düzeni için çok derin sonuçlar doğurmuştu. Çünkü e>j'll:t 
askeri arasında artık timarlı sipahi ba§ta gclmemckte, vil:iye&ve san
cakbeylerinin kapılannda besledikleri sekbanlar kanuni kii'ruluşlar 
olarak onlann yerini almakta idiler. Her valinin maddi olanaklanna 
göre, kapısında ulufe ödeme esasına göre topl~ğl Jw :fskerler, teş
kilatlan ilc her yönden pa.dişllh kapıkullani1 9c}tzemekte idiler. 
Daimi hizmet gören bu ulufcll tüfenkH ruıker menş/itibanyle Anadolu 
yaylasında artan nüfusun genç unsurlanJöy d~ikanWan, uzak kale
lerde veya Magrib korsanlan yanında ·y~t uelarda tirnar ümidi ile 
gönüllü olarak hizmete giden leve)ldle~d'ı,ı gelınekte idiler. Bunlann 
önemi bilhassa 1559'da llsi Şclızade )tayezid'in Yevınlü ordusunun 
esası olmalarından sonra meıdanfıçlkmıştı. Bundan dolayı da sekban
lar 1590'lardan itibaren Osmar\ıJordusunun brlkemiğini teşkil etme~e 
baş.lamışlardı. TüfenkH sckban askeri için gerekH para, sekban akçası, 
abaHden salma surctiyfktoplanmakta idi. Seferler sırasında bölük
leri fazlala§tınlan aekb , aynı zamanda asayiş işlerinde de kullarul
mağa ba§lanllll§tl"' 

Nüfus artınae ve askeri sistemde meydana gelen bu radikal 
dcgişikli~in ortaya çıkardığl sorunlar yanı sıra, XVI. yüzyılın ikinci 
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ve XVII. yüzyılın ilk yansında meydana gelen büyük fiat enflasyonu
nun içerdi~ mali buhran, devletin uzun yıllar desantralizasyona 
dönük biçimde geli§tirmeğe çalıştığı yapıyı kökünden sarsmağa yet
mişti. Şöyle ki, 158o yılından itibaren Amerika'da üretilen ucuz ve bol 
gümüş, Osmanlı imparatorluğurıa akmağa başlamış, pahalıya gitti~ 
için tüm Levant pazarlannı istil! etmişti. Bu hal ise Osmanlı impara
torluğunda İspanya'da olduğu gibi, bir enflasyon yaratmış ve devletin 
iktisadi-mali bayaunı, sıruflarJ, müesseseleri alt üst eden bir etki 
yapnuştır. Çünkü akça değerini sür'atle kaybetmiş ve fiatlar birden 
bire yükselmişti. Bu enflasyonun ortaya çıkardığı her türlü anormal 
durum, yani paranın değerinin düşmesi, kalp paranın çoğalması, 
spekülasyon, faiz badlerinin yükselmesi, akçaya dayanan tüm Osmanlı 
mal.iyesini ve buna bağlı olarak da iktisad i hayatı içinden çıkılmaz 
sorunlarla karşı karşıya getirmişti. Hemen belirtmek yerinde olur ki, 
fiat artışlanndan en çok etkilenen defterlerde yazılı sabit gelire bağlı 
onbinlerce dirlik ve ulufe sahipleri olmuştur. Bunlar da başta timarlı 
sipahiler, kapıkulu ve vakıf! ara bağlı din! zümre! erdi. ,Askeri sınıf, 
mali düzenin bozulması ve hayat pahal.ılığı karşısında her türlü 
suistimallerin içine girmi§lerdi. Öte yanda sayılan~ hayli artan ve 
içine Türk karışmJŞ maaşlı askerlerin, gümü~1 değeri düşürülmüş 
akçalarla, reel ulufelerinin azalnlmasına g()şt~röikleri tepkiler, deva
lüasyonlann merkezci görünen hiikümet ~istemini temellerinden 
sarsan bir başka etkisine yol açnuşur. Devalüasyonlar sonucu Desant
ralizasyon ortanunı güçlendir;rı bir b~a gelişme de, kanunnıune içi 
vergilerin hiç değişmeden kalj!\(S'• dirlik sahibierinin gelirlerinin sabit
leşmesidir. Çünkü küçük riına~ sahiplerinin reel gelirlerinde büyük 
azalmalar kaydedilmi,ı• ve b~ıJar uzak ve masraflı seferlere iştirak 
ederniyecek kadar f~leş~tı. Mail olanaksızlıklar nedeni ile yapılan 
sefer çağnsına oJumllf!ecvap vermeyenierin timarianna ise kanun 
gereği el konuqca bl'ıhlar da rahatlıkla, kitleler halinde, bölgesel 
güçlerin e'F"da ıoplanmakta tereddüt gösıenniyorlardı. Aynca 
desantraliza519na dönük biçimde işleyiş içindeki eyaletlerdelci memur
lar, ~-i örf .4e, enflasyon ve devalüasyonlar yüzünden reel gelir 
kayıpJartiJ\ tclafi etmenin yolunu köylüyü saymakta bulmuşlardJ. 
ŞJ'!Ic .f!,lii§vet yaygın hal aimJ§, ahlak düşmü§, yüksek dirlik sahipleri 
rı~YAıJıtı resimleri iki misli fazla isterneğe başlamışlar ve tekalif-i 
Şakk}.. yüklemişlerdi. Görülüyor ki, dirlik sahiplerinin hepsi reel gelir 
kayıpianna uğramışbr. Ancak, iktisadi olaylar sonucu, büyük dirlik 
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sahipleri ile küçük dirlik sahiplerinin tutumlan farklı olmuş ve bu 
olaylar yapıda derin farklılaşmala.ra yol açınt§tır. Zira halk adeta 
arkalannda devlet otoritesinin desteği bulunan büyük dirliklere sahip, 
resmi kişilerin hizmetk~ durumuna düşmüştü. İşte merkezi hükü
metin, kitlelerin belli bir sosyal ve iktisadi istikrar ve güvenli~ni saı
lama görevini büsbütün yapamaz hale gelmesi, daha da ötode kitleleri 
soyan bir zorba görüntüsü kazanması, bunlann, bu görevi yerine 
getirecek yeni güçler aramasına (ki bu güçler esasen bünyede vardı), 
ve onların ctralinda toplanmasına yol açınışu. Gerçekten de para 
darlığı yüzünden çi!Ucrini çubuklarını boı;mak zorunda kalan, ya da 
şehirlerden köylere el atmış ehl-i örfün koltuğunda hayat şartlan son 
derece ağırlaşan Anadolu köylüsü içinden dağılanlar, esasen gizli veya 
açtk olarak desantralizasyon unsurlarını bünyesinde banndıran düzeni 
temelinden sarsmağa yetecek olayiann çtkmasına sebep olmuşlardı. 

Nihayet XVI. yüzyıl sonlanna doğru ehl-i örf aleyhine olan 
şikıtyetler, çoğunca resmi kişilerin devriye bölükleri ile halka musallaı 
olarak onları soyduldan noktasında toplanmaktadır. Nitekim ~I. 
Murad'ın ısgı'de yayınladığı bir adalet fermanında sÖZ diı:ıiCiPiez 
ehl-i örfün devriye bölükleri ile köylere gelmeleri halinde, kö~illerin 
bunlara karşı elirenrneğe geçmelerinin, bir hak olarak bildirilmesi 
merkez hükümetinin aczinin en açık dclilidir. III. Mehmed'in ısg6'da 
yayınladığı fermanda da aynı anlam vardı. B'\adalef lermanında da 
suçlanan, merkezi hükümetle bağlan kopmuş, .19e9ci sınıfu. Nihayet 
Anadolu'da ve Rumeli'de ehl-i örfün giriştiğ\'idem-i merkeziyetçi 
davranışlara ı 6og tarihli adaletnıtmode dilf,a da 'geniş yer verilecektir. 

Bu suretle bir taraftan nüfus artması, 'Öbür taraftan para sistemin
deki bozulmanın Osmanlı ida~ diizeni üzerindeki etkileri bunlarla 
kalmaınt§, yukanda da değfdifi9liz gibi, imparatorluğun askeri, 
mali ve sosyal bakımiardıyı tfmd müessesesi tirnar sisteminin de 
soysuztaşmasını hazırlamışur. 

Enflasyon ve dev~asyonlar, aynı zamanda devlet maliyesini 
yeni kaynaklar piılm~ ve vergi sisteminde değişikliıe gitrneğe 
zorlaıruşu. Yukafi.da ilglit yerlerde yeri geldikçe işleyiş biçimine değin
di~miz, Oswal)lıl~ klıtsik vergi düzeni, şehirlerde ticaret, endüstri 
ve öteki kazanç~'ferini vergilendirme esasına dayanan mukaıaalardan 
ve hepsi de mirl toprak ekip biçen köylUierden bunun karşılığında 
tUrlU isimlerle toplanan icar ve kiralardan oluşmakta idi. Bu alanlar-
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daki tüm vergilerin, resimlerin miktan ise devletin koyduğu kanunna
melerle akça birimi olarak adeta sabitl~tirilmişti. Bunun dı)ında 
devlet, harp il!n ettiği zaman, sırf sefer giderini karşılamak üzere 
tekıliif-i divartiyye adı ile bir vergi daha almakta idi. XVI. yüzyılın 
ikinci yansından itibaren kanunnAme çerçevesindeki vergilerin mik
tannda bir değişme olmadığı için akça değerindeki düşme yüzünden 
bu çeşit vergilerden elde edilen gelir de önemini kaybetmişti. Bu 
durumda devlet, savaş girişimlerinin ölçeğindeki ve fiatlardaki artış 
sooucu kabaran hareamalanru karşılayabilmek için, gelir kaynaklannı 
bir hayli zorlamak mecburiyelinde kalmışıı. Başka bir deyişle avanı-ı 
divaniyye denilen mükellefiyetler kullanarak, yeni bir vergi sistemine 
geçmişti. Böylece devletin, mali buhranı eskiden aldığından daha 
büyük bir fazlayı rell)"adan kendisine aktarmak sureti ile giderrneğe 
kalkışması, elbetteki, yönetim birimleri içindeki desantralizasyon 
unsurlannın belirginleşmesinde önemli bir rol oynamışıır. Bu arada 
devlet bizzat, beylerbeylerinin de sekban askeri toplamak için salma 
yolu ile halktan aynı mahiyette bir vergi toplamalarınjl ~in vermişti. 
Diğer taraftan gelirlerin arıırılması için alınan bir ~ğer ıedbir de, 
devletin kontrolünden çıkarak mahallt güçlerin denetimi alıına ginrtiş 
tirnar diriikierin doğrudan doğruya hazinenin ~eQ.etimi alıına alınması 
şeklinde idi. Ancak bunlar da hazineye ~c,li.t getirecek mukataalar 
olacak yerde, saray mensuplan, ~pıkulla,n 've nüfuzlu şahıslar için 
arpalık ve başmaklık haline gelme~e bı!Vayınea, sistemde esasen var 
olan çelişkilerin, ne derece kanşık hal aldığı ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü, tirnar rejimi bozulup yerini iltizamla idareye bırakmış, 
üstelik arpalık olarak kendil(rine verilmiş sancaklann idaresi de 
mültezimler eline terk edilın4ı:i'! 

Kısaca XVI. yü~,.ortalanndan itibaren, merkez ile taşra 
arasındaki dengeıüiı ti~ek birinci aleyhine bozulmasına yol açan, 
devlet ve toplum düzeninde geliştiğini gördüğümüz, bu olaylar 
ı !>96 yazında birdenbire dikkatleri Anadolu'ya çekecek derecede 
büyüyecek~ İşte o zamarun dilinde celW ferreti olarak adlandırılan 
bu olaylar çotiOsa bir zamanda merkezi hükümet düzeni diye bir şey 
bıraknla:ıtğı gibi Anadolu'yıı desantralizasyon unsurlarının yönetimi 
ifn,ı: itı;n.iştir. Ekonomik durumlan bozulan bürokratlar, timarlılar ve 
araZilerini kaybetmiş ve fakirleşmiş reayanın sürdürdüğü bu isyanlar, 
Ana'Cıolu'yu tam bir anarşi içine iunişti. Ayaklanmalann başında çok 
kez Osmanlı bürokratlanrun bulunması ortam hakkında iyi bir fikir 
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vermektedir. Bu isyanlar gerek idari, iktisadt ve gerekse sosyal yönler
den Anadolu şehir ve köy düzeninde uzun yıllar onarılınayacak derin 
yaralar açımşlardır. Nitekim incelediğimiz belgeler bu arada yayın
ladığımız Kitab-ı Müstetab, eelall fetreti devrinde Anadolu'nun 
baştan başa harabe haline geldiğini ve düzende desantrazfuasyonun 
kesin hatlan ile meydana çıkugıru teyit etmektedirler. Nitekim Osmanlı 
devlet düzeninde başlamış ve daha da güçleome eğilimi gösteren 
desantralizasyon yöneı.imini, merkeziyetçiliğe döndürme çabalanna 
başlanmış olması (Buna dair geniş bilgi Kitab-ı Müstetab mukaddi
mesinde mevcuttur) da genel yargımızı doğrulamaktadır. 

§ 7· XVll · XIX. Yüzyıllar arasında genel görünüın 
a'yıinlık · derebeylik kurwnunun ortaya çıkışı 

Yazımızın başında sorduğumuz, XVII. yüzyılda kurumlarda 
meydana gelen bünye değişiklikleri birden bire mi olmuştur, yoksa 
sistemde esasen var olan çelişkilerin yeni şartlar alunda çıkan bir 
sonucu mudur, sorusuna yeter cevap olabileceğine inandığııt112 bu 
görünümlerle gelen köklü değişiklikler, bu yüzyıla damgasını vura~ak
ur. Nihayet XVIII. ve XIX. yüzyıllarda bu damga geçerıilJğini 
ispatlayaeak ve kurumsal değişmeye uğramış yapı gerçek. anlamda 
ortaya çıkacaktır. Devlet merkezinin, kuruluşundan ~eri yaşanusın· 
daki padişah, divan ve ordu olarak, kademeli üç organ ?ldinde bölüm· 
lenen merkez örgütü, XVII. yüzyılla birlikte Y~Jçeri, alu - bölük 
halkı ve ulcma deyimlerinin belirttiği üç gücün albna girmişti. Nitekim 
bunun sonucu merkezci düzen iyiden iyiyli bozulmuş, kurumlar bünye 
değiş.ikliğine uğramıştı. Köprülülerin ~nlı merkezci düzenini 
yeniden topariama çabalannı, Viyana ıM'"gunu ile ( ı633) Karlofça 
yenilgi anlaşması ( ı6gg) arasınalı, ,4ıfrf cephede sürdürülen savaş, 
başanb kılamamışu. Çünkü yu yiizfıl' gelindiğinde klasik şeklinden 
tamamen aynlmış olan mer}.e2 ve taşra idaresindc, yönetimin temeli 
sancak idaresi de bünye dc~ikliğine uğramakta devam etmiş, bunların 
idaresi mütesellirnlere erilmişti. Arpalık olarak verilen sancaklarda 
görev alan mü tesellimler ise, o sancağın güçlü yerli ailelerinden gelme 
kimseler olduklahne\an!~erkeze ka.rşı eyaJetlerde yeni bir idareci suuf 
ortaya çıkmastba yoilÇınışur. Bu sistem XVIII. yüzyılda iyice yerleş
miş, birçok{ s~lar mütesellimlikle idare edilmeğe başlanmıştı. 
Diğer taraftan çı:şitli nedenlerle zeamct ve tirnar usulünün bozulması, 
hasların iltizama verilmesi, tirnar ve zeametlerden boşalaniann mu ka-
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ıaa haline sokularak mOltezimlere ihale edilmesi giderek desantrali
zasyon dilıenini gUçlendimıişti, yönetirnde ıimdi timarlı sipahiler, 
saneakbeyleri yerlerini mütesclliınlere bırakıruşlardı. Devlet mukaıaa 
haline getirdi#) yerlerin bir kısmını merkez hazinesine bağlayıp, 

idaresini buradan yollanan mütesellimlere bırakırken, bir yandan da 
çeşitli bölgelerde sivrilmi§ Irimselere birçok yerin gelirini "ber veeh-i 
malikAne" olarak verrnek zorunda kalmııur. Böylece Rumeli ve 
Anadolu'da ÇC§itli yollarla servet ve şöhret elde etmiş olan ailelere 
mensup kimseler taırada idareyi hem fülen hem de resmen ellerine 
geçirrni§lerdir. Bunlar arasında, Karaosman~ ve Çapan· 
oğullan gibi, diğerlerinden güçlü olan, bu iki aile ilc birlikte Canikti 
Ali Paşa Anadolu'yu adeta aralannda paylB§mıJiardı. 

Özellikle XVIII. yüzyılın ikinci yansından sonra devlete ait 
olması gereken mirl arazinin hemen hemen bütilnilnü kontrollan 
altına geçiren ve devrio yazışmalannda bile zaman zaman kendileri 
için derebeyi tabiri kullanılan, bu aileler aruk siyasi nüfuz ve kudreti 
de ellerinde bulunduruyorlardı. Öyle ki, a'y~n ·dcr&~ aileleri, 
irsl egemenlik sOrdUren vasal prenslikler haline dön~~t.ıliüştü. BunJnn 
merkeze karJı koymuı olan bürokral paıalardan ayıran en belirgin 
ayrıcalıklan, derin mahalli kökleri olması ve bölge rell.ylsının bunlann 
siyasi liderlerliklerini merkeze karp destekiemiş olmalandır. Aynca 
birçoklan, paıalar gibi birkaç yıl içinde eriıcı halkıru soymarnJflar, 
aksine bölgelerinde devletin yapamaz hale geleli#), gUvenligi sağlama 
gibi bazı sosyal görevleri yerine getitmiş, bu arada kendi ordulanru 
tesise!IIı4lerdir. Nitekim 1767-74 Osmanlı-Rus saV3§1Dda, a'y!ln
derebeylerinin sağladığı ?k ı-mali yardım kBr§ılığında, merkez, 
bu aileleri tanımak ve on! bağımsız statüleri.ni hukukUeıtirrnek 
ihtiyacını hissetmişı;i, 

Nihayet XIX'. yilıyılın bB§lannda Rumeli'de güçlü bir derebeyi 
olan Alemdar Mustafa Pap'run lsıanbuı Uıerine yürüyerek iktidan 
merkezi hükllmctin elinden alması ve bunu takiben II. Mahmud'un 
pll.~h olma.ı bu ıürdc yeni bir dönemin b3§1amasına yol açDUJtı. 
Bu olay bize gösteriyor ki, hükümet ve p!lclişlhı devirmek, ulema
yeoiçeri mCTkez gUcünün dışında aruk, ınırada gelişen bir gUçle de 
olmaktadır. Hele Alemdar'ın, kendisi gibi Anadolu'da zorla ya da 
meril,.ez hükümetinin isteği ile idareyi fiilen ve resmen elegeçirmiı 

olanlan merkeze çağırması, onlarla hükümet ve memleket meselcleri.ni 
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tartışarak kararlar almaşı, padişMıın ve onun hükümetinin gelenekael 
otorite anlayışına indirilmiş en önemli darbe idi. Gerçi Alemdar'ın 
çağnsına biltOn derebeyler kaulnıışlardı, Ancak içlerinden ikisi, 
Ccbbar-ı.llde ve Karaosman-oğlu bu davete icabet etmişler ve bilyilk 
bir kuvvet gösterisi ile lsıanbul'a girm41erdi. Istanbul'da b~layan 
görüşmelerden sonm bir anl~ma imı.alanmıştı. Osmanlı tarihinde bir 
b~ka örneğini görenıediğimiz ve Sened-i ittifak olarak adlandıruan 
bu anl~ma metni incelendiğinde görülmektedir ki, XVII. yüzyıldan 
itibaren imparatorlukta fiilen gerçekleşmi~ olan dcsantralizasyoncu
feodal duruma hukuki bir nitelik verilmek istenmiştir. Ancak bu 
anlaşma yürürlüğe girmeden, Alemdar'ın ve onun getirmek istediği 
düzenin ı8o8'de ortadan kaldınlmaşı ile birlikte geçersiz bir belge 
olm"} ve unutulmll}tur. Bu yüzden uygulaması yapılmayan Sened-i 
ittifak üzerinde fazla durmada yarar görmüyoruz. 

Alemdar'ın öiOmünden sonra II. Mahmud'un a'y~-derebeylerin 
dine geçmiş t~ra idarcsini, yeniden merkezi hükümetin denetimine 
koymak için bazı tedbirler atmağa b~ladı~nı görmekteyiz. ~u 
tedbirler arasında ı834'de ey1Uet ve sancak idaresini yeniden dü~en
lemek gelmektedir. Ancak uzun bir süreç içerisinde olgu~l4arak 
yerleşmiş ulan bu düzeni kökünden sokup atmak hiçbir zaman mümkün 
olamadı~ndan, Il. Mahmud da bu kuralın dışına çıkamamış, onun 
iyi niyetli çabalan da merkeziyetçi biridareye dön~ii 13!layamam~u. 

Tanzimat fermanı ile imparatorlukta her alanda oldu~ gibi, 
merkeziyetçi idare alanında da yeni bir dönem b~la~ ve bunu 
yeniden tesis için girişilen çabalar imparawrluğun yıktiışına kadar 
sürmüştür. Çünkü ~u da bir tarihi ger9e~tlr ki, ağalann ve a'y~nın 
~ra hayatında ve siyası tarihin#(lç ehem'lniyetli rolleri, II. Mahmud' 
dan sonra da çeşitli biçimler alunda devam etmiş ve bu temel sosyal 
yapı, menfaatleri ve hayat göri!Jtl ile, ad değişikliklerine rağmen, 
yakın zamana kadar Türk siyasi hayatının alt yapısını teşlcil edegelmiş, 
ön planda görünmemekle beraber siyasi hayatta kitlelere dayanan 
a~lığını daima hissetıirmiştir. 

§ 8. Soauç 

Buraya kadat anlauıklanmızdan sonra, Osmanlı devletinin siya
slU ve sos~-ekQnomik yapısı üzerindeki genel gözleınierimize dayalı 
şu sonuçlan çıkarabiliriz: 
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a) Osmanlı devleti kurulu~unda, büyük ölçilde uclardaki kuv
vetlerin, soylu Tork ailelerinin yan bağımsız gaza hareketlerinden 
güç alan, yönetiminde adem-i merkeziyet hususiyeıleri ağır basan 
bir devlet görünilmündedir. Öyle ki, uelardald beyler, zaman zaman 
Osmanlı p1di}!luna danışmadan gaza yapabilmekte, elde edilen 
topraklan maiyetinde bulundurduklan askerlere tirnar veya mUik 
olarak verebilmektedirler. 

b) Bu durum tA Il. Mehmed'in icraaunı uygulamaya koyabildiği 
zamana kadar silrmüştür. ll. Mehmed'le birlikte merkezi - mutlak 
bir imparatorlu#un temelleri aulmış, yönetim örgütünün dayandınl
dı#ı sistemin, teorik temeli oluşturulmuştur. Bu teorik temelde, eski 
Orta-Doğu imparaıorluklannın, Orta-Asya TOrk hakanlıklarının ve 
islılmiyetin fikri katkılan meezedilmi~tir. Il. Mehmed kendinden önce 
kurulmuş olan merkez askerini, genellC§ıirerck doğrudan doğruya 
kendisine bağlı kul sistemi ile, askeri ve mülki yönetirnde kendisini 
son söz sahibi lulmak istemiştir. Ancak buna rağmen, başlangıçtaki 
ndem-i merkeziyet hususiyeıleri, devrin teknolojik ve ekonog;ıik şartlan 
nedeni ile tamamen ortadan kaldırılmamışur. 

c) Tirnar sistemi, esas itibari ile para ekonomisinin çok geliş
mem~ olmasından ve ulaşım olanaklanrun sınırJılı~ndan doğmuştur. 
Ülkenin ekilebilir topraklanndaki üretimden, devletin vergi olarak 
aldı~ pay, ayni mahsul olarak toplandığı.rtdan, merkezi hazineye 
aktarmak çok gOçtU. Bu yiizdcn, bu g9lir)rrin toplanması ve tasarruf 
haklu devlete karşı yükümleııilcn bazı hizmetler karşılığı, devlet 
görevlilerine bıralulıyordu. P~wşılh ile reaytı arasında yer alan bu 
görevlilerin, hükOmdann mutlak iradesine bağlılıgt, kuvvetli bir kul 
sistemi ilc gcrçeklqtirilmek istenmişti. Fakat bölgelerinde bu yönetici
lere de zaman w: mekana g!)re geniş yetkiler verilmek zorunda kalın
ması, dcsantralizn~gn (a'dem-i merkeziyet) özelliğini, bir ölçUde 
sistemin içinde saklı ıub:nu~tur. 

d) Aynca, Osmanlı de\Cietindc hem yönetim birimleri, hem de 
topraklann tamamı tirnar rejimi uygulamasına t!lbi tutulmamışur. 

Taşra yönctiıı:ıinde, salyaneli cy~letlcr diye anılaniann yanında, 
yu~~k; pciıklık olarak, irsl snncakbeylerinin yönetimine bırakılan 
saııcıil<lar ve hükUmet adı ilc Do!tıJ Anadolu'da kabile beylerinin 
yönetimindeki bölgelerin, merkcıl hükümet ile ilişkileri, tirnar siuerni 
içindekilere nazaran daha serbc:sııir. Tirnar rejiminin uygulandıgı 
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topraklarda, selıltin ve vilzera hılslan, vakıf topraklan da, "serbest" 
dirlikler olmalan nedeni ile, buradaki reaya, merkezi hilkilmetten 
önce, bu dirlik sahiplerinin iradesi ile karşı karşıya idi. Buradakilerin 
güvenliğinin sağlanması, vergilerin toplanması doğrudan doğruya 
dirlik sahiplerinin ve vakıf miltevellilcrinin yetki ve görevi içinde idi. 

c) Maliyede uygulanan ittizam usulil ve bu usuliln XVII. 
yüzyılın sonlannda "malikılne" sistemine dönilşmesi, bilyük ölçüde 
adem-i merkeziyet eğilimlerini kuvvetlendirıniştir, Mukatan adı 

verilen vergi kaynaklannın, ı:engin tüccarlara, ki çoğu gayri mUslim
dir, verilmesi, reayıl üı:erinde söz sahibi ayn bir zümrenin oluşmasına 
neden teşkil etmişti. Mülteı:imlerin de ikinci şahıslara görev ve yetki 
vermeleri sonucu, aslında kılr hedefi güden ve birer öı:el teşebbüs 
erbabı olan bu zümre mensuplannın, servetlerinin yanında sosyal 
yönden de üstünlük sağlamalan sonucunu doğurmuş, XVII. yüzyılın 
sonlanndan itibaren de, bu mukataalann kayd-ı hayat şartı ile illiza
ma verilmesi, çok kapsamlı sonuçlan beraberinde getirmişti. 

Tirnar rejiminin de bozularak bu dönemde ittizam usulüne.J'ö
nüşmesi, milltezimlerin daha da kuvvetlenmelerine sebep olııı!!ş'tur. 

f) Mukataalan elinde tutan, askeri sınıftan gelen göreqlilcrin en 
yakın yardımcısı görilnen ve sosyal hayatta, taşıchklap değerlerle, 
evleomeler yolu ile onlarla bütünleşen bu zümre, toplum" içinde "eşraf 
ve aylin" adı ile yer almış, çok önemli f<ll!biy~r yüklenmiştir. 
Eşraf ve a'yan'ın başlangıçta reıl.yıl'nın devlel ile iU§kilcrinde, bir 
önder, bir temsilci fonksiyonu var ikC!'l sonMan bunlar, reliy!nın 
asıl yöneticisi durumuna geçmi§ler ve s&yal-siyasal statillerini, kuşak
tan kuşağa aktarmışlardır. 

g) Bu görünilmierin ışıtılaJ!fda, Osmanlı imparatorluğunda 
ka u merkeziyetçi bir düze.ııjıı,_ varlır,ndan söz etmek hatalıdır. Çünkü 
Osmanlı sosyo-ekonomik ojiışiln}ımda merkezin en güçlü göründilğü 
dönemlerde, dilzenin merkezcı olmayan önemli unsurlan içerdiği 
hiçbir zaman unutuJwamalıdır. Nitekim bu unsurlann varlığından 
ötürüdür ki, XVU. yiliyıldan itibaren merkezci olamayan bir sistem, 
oldukça kola,ywda düzenin hakim biçimi haline gelebilmiştir. 
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