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Giriş 

Osmanlılarda kazaskerliğin teşkilinde, orduda asker arasında çıkan ihti

laflann halli ve terekelerin taksimi için duyulan kadı ihtiyacı ile kaza ve ted
ris görevinin düzenli bir şekilde çalışması için kadıların ve müderrislerin ta
yin edilmesi ve bunlarla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi gibi başlıca iki 
önemli ihtiyacın rol oynadığı bilinmektedir. 

Osmanlılardan önceki İslam ve Türk Devletlerinde bu iki görevi birlikte 
yürüten bir makam bulunmamakta ve kadılkudatlık, ordu kadılığı, kadılleş
ker, kadılaskerlik makamlarının belirli ölçülerde yukarıdaki görevleri ira et
tikleri görülmektedir. Bu itibarla Osmanlı öncesi İslam Devletlerinde, bu 
müesseselerin incelenmesi ve genel manada durumlarına göz atılması 
Osmanlılardaki müesseseyi tanımada faydalı olacaknr. 

Halifeler Devri 

İslam ordularında askerler arasında çıkan ihtilafların halli için daha Hz. 
Peygamber devrinde hakimierin (kadıların) tayin edildiği bilinmekle birlikte 
bu konuda sistemli uygulamanın Halife Ömer zamanına rastladığı görül
mektedir. Hz. Ömer askeri birliklere kadılar tayin etmiştir. Mesela Yermuk 
savaşında Ebüdderda'yı, Kadisiye .savaşında Abdurrahman b. Rebi'atü'l
Bahili'yi ordu kadısı olarak görevlendirmiştir1 • Bu dönemde bazı askeri bir-

• 1982 yılında hazırladı~ Doçentlik tezimin bazı kısımlannın çıkanlması dışında hiç 
değiştirmemiş metni olan bu çalışmayı o tarihte jüri üyesi olarak inceleyen hocatarım Prof. Dr. 
M. Kütükoğlu, Merhum Prof. Dr. B. Kütükoğlu, Prof. Dr. N. Göyünç, Prof. Dr. H.G. Yurtaydın 
ve Prof. Dr. E. Merçil'e, ayrıca Prof. Dr. H. Hatemi'ye ve metni daktilo edip tashihlerini yapan 
eşim N. lpşirli'ye katlulanndan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunanm. 

1 Taberi, Taribü'l-ümem ve'J-mulük, Kahire 1939, V, 594 ve lll, 9 ve oradan naklen F. Atar, 
İsJJ.m Adiiye Teşkilatı (Ortaya Çıkışı ve işleyişi), Ankara 1979, s 180. 
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liklerde ordu komutanlarının aynı zamanda asker arasındaki ihtilaflara bak
tıkları kaynaklarda belirtilmektedir2• Ancak bu davaların örfi veya şer'i ol

dukları hususunda kesin bilgiye sahip değiliz. Halife Ömer zamanında başla
yan ordu kadısı tayinin kendisinden sonra gelen halifeler zamanında da de
vam ettiği tahmin olunabilir. 

Endülüs Emevileri'nde asker arasındaki ihtilaflara kadı'l-cünd denilen 
kadılar bakıyordu. Sonradan I. Abdurrahman zamanında bütün İspanya ül
kesinin kadısı için Kazı'l-cema'a terimi kullanılmışur3 • Bu makamın, 

Abbasiler'den itibaren bazı İslam devletlerinde görülen Kadılkudatlığın ilk 
örneği olduğu ileri sürülmekte ise de" bu husus teyide muhtaçtır!~. 

İlk defa Abbasiler zamanında ortaya çıktığına yukarıda işaret edilen ve 
İslam hukuk tarihi açısından büyük önem taşıyan kadılkudatlık başlangıçta 

sadece bir ünvan olarak Bağdad kadısı Ebu Yusuf (ö.l82/798)6 tarafından 

kullanılmıştır'. Bu çok ünlü hukukçunun bu unvanı alması kadılkudatlığın 

tanınmasına, önem ve itibarının artmasına sebep olmuştur. Önemli dini-hu
kuki konularda karar vermek, ülkedeki bütiin kadıların tayin, azil ve diğer iş
lemlerini yürütmek8 gibi, idari ve kazai işler, aynı zamanda Abbeisi 
Divanı'nın üyesi de olan kadılkudaun görevleri arasında idi9• Başlangıçta 

Abbasi Ilalifelerinin başkanlık ettiği Divanü '1-Mezalim' e de sonraları 
Kadılkudatlar bakmışlardır10• 

2 Taberi , aynı e~ı·, Il, 650 ve oradan naklen Atar, s. 180. 
s E.Tyan, "Kadı" El2, IV, 374: Tyan aslında bu ismin yeni olmadıjtını, Yermuk harbinde 

(15/636) birliğin kıldısına kılzı'l<emi\'a denildiğini belirtmektedir. 
4 A. H. Berki, Büyük Türk Hükümdan İstanbul Falibi Sultan Mchmcd Han ve Adalet 

Hay;ıtJ, İstanbul1953, s. 35-36. 
roJ. Schacht (/sJaın Hukukuna Giı·iş, Çev. M. Dağ-A. Şener, Ankara 1977, s. 60 vd.)'da 

Abbasiler'deki merkeziyetçi temayülün kıldılkudaıJık makılmııun doğınasıııa yol açtığım, kazı'l
cema'a ile arasında sathi benzerliğin olduğunu, müessesenin eski Iran'daki Mobedi\n-ı 
mo bed'den gelmiş olabileceğini ileri sürmektedir. 

6 Ebu Yusuf Yakub b. lbrahim imam Ebu Hanife'nin en meşhur öğrencisidir. En meşhur 
eseri Kitabü'l-hacic'tır. 

7 Kasım Kufralı, "Ebu Yusuf'. İA. IV. s. 59. 
8 Corci Zeydan (Medeniyet-i lsi;ııniyc Tarihi, çev. Z. Megamız. İstanbul 1328, I, 219) kadıl

kudatların önceleri sadece Bağdad kadılannı, sonradan ise bütün kadıların tayinlerini 
yapoklarını söylemektedir. 

9 Uzunçarşılı, Osmanlı Devl~t Teşl;llatJna Mcdhal, Ankara 1970, s. 5. 
ıo B. Üçok, isl;ıın Taı·ihi, Emcvileı··Abbasileı·. Ankara 1979, s. 151. 
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İlk Müslüman Türk Devletleri 

Genellikle ilk Müslüman Türk Devletleri olarak bilinen Karahanhlar, 
Gazneliler1 1, Büyük Selçuklular ve Harizmşahlar gibi Devletlerde adli ve hu
kuki teşkilata temas edilmesi Osmanlılar'daki müessesenin daha iyi tanınma
sına yardımcı olacaknr. 

Karahanhlar'da12 idari konulardaki ihtil3.flara ve devlet memurlarının 
haksız uygulamalarına mezatim mahkemeleri, şer'i davalara ise her şehrin 
kadısı bakıyordu. Bau Karahanlılar'ın başkenti Semerkant'ta ise başkadı 
(kadılkudat) oturuyordu. Ayrıca asker arasındaki ihtilaflarabakan kadılasker 
bulunmakta idi15. Doğu Karalıantı Devleti'nde de ayni adli sistemin olması 

kuvvetle muhtemeldir. 

Büyük Selçuklular'da şer'i meselelere her şehrin kadısının bakuğı, 
Bağdad'ta ise başkadı (kadılkudat) 'nın bulunduğu bilinmektedir14• 

Başkadının görevleri konusunda geniş bilgiye sahip değiliz. Orduda asker 
arasındaki ihtilaflara ise ordu kadılan ve "dad-beğler" bakıyordu15 . Ordu 
mensuplarının şer'i konulardaki ihtil3.flarına ise kazaskerlerin baknğı belir
tilmektedir1~. 

Kinnan Selçukluları'nda benzer bir teşkilat görülmektedir. Şer'i yargıyı 
kadılar yürütmekte, merkezde yani Bedresir'de ise başkadı (kadılkudat) 
oturmaktadır17\ 

Harizmşahlar'da, ortaçağ Müslüman Türk Devletlerinde olduğu gibi, 
şer'i mahkemeterin başında kadılar bulunuyordu. Şer'i kazayı payitahttaki 
kaza divanı idare ediyordu ve başında akde'l-kudat unvanını taşıyan bir alim 
bulunuyordu. Bütün kadıların tayin-azil işlemleri de bu makama ait bulunu-

11 Gaz.neliler üzerine yapılmış olan ımışurnıalarda adli teşkilata pek temas edilme~ tir. 
Ancak o devirde kurulmuş olan Türk-İsHim Devletlerindeki teşkilata paralel bir yapıya sahip 
olduğu ileri sürülebilir. 

12 Karahanlılar 382-607(992-1211) tarihleri arasında Miveraünnehr ve Doğu Türkistan'da 
hüküm sürmüşlerdir . 

13 Reşat Genç, Karaha.{)b Devlet Teşkilau, Ankara 1981, s. 267-68. 
H İbrahim Kafeso~lu, Su/can Melikşalı Devı'indeld Büyük Selçuklu İmparatorluğu, istanbul 

1953, s. 149. 
15 Mehmed A. Köymen, "Alp Arslan Zamanı Selçuklu Askeri Teşkilatı", Tarilı Anıştı'lnal:ın 

Deııfisi, V /8-9, s. 7. 
lô i. Kafesoğlu, "Selçuklular'', İA, X, İstanbu11966, s. 400. 
17 E. Merçil, Kimıan Selçuklul:ın. İstanbul 1980, s. 305. 
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yordu18• Ayrıca orduya mensup kimselerin şer'i kazaya ait işlemlerini görmek 
için ordu kadılan19 mevcuttu, fakat askerler tarafından işlenen suçlardan do
layı cezalandırma askeri amirierin yetkisi dahilinde idi. 

Eyyiibiler ve Memluklar 

Kadıaskerliğin teşkili hususunda Eyyylıbiler'iu .. ' özel bir veri vardır. Bazı 
araşnrmacılar kazaskerliğin ilk defa Eyylıbi devlet teşkilanna.ı ortaya çıknğı 
kanaanndadır2ı. 

Eyylıbiler'de kaza teşkilannın başı Kadılkudat(başkadı) dır. Hükümdar 
tarafından bir menşurla tayin edilen başkadı ülkedeki kadıların tayin-azil ve 
diğer işlemlerini yürütür, vakıflara balr.ardı22• Ordu için ayrı bir kaza teşkilan 
vardı. Bunun başında ise mevki itibariyle kadılkudatdan sonra gelen kadılas
ker bulunuyordu. Bunlar seferlerde ordudaki dava ve ihtilaflara bakar ve 
Darü'l-adl'de toplanularda hazır bulunurdu23• Her iki yetkili de muhtemelen 
Şati'i mezhebinden idi. Fanmi ve Eyylıbiler'e varis olan Memluklar, bu dev
letlerin özellikle Eyylıbilerin pek çok müessesesini benimsemişlerdi24 • 

Diğer İslam Devletlerinde olduğu gibi Memluklar'da da şer'i-dini otori
tenin en üst yetkilisi kadılkudat idi. Bunlar Darü'l-adl adı verilen mahke
mede mezhepleri ile ilgili davalara bakarlardı. EI-Melikü'z-zahir Baybars 
(1260-1277) zamanında dört mezhep için ayrı ayrı kadılkudatlar tayin edil
miştir. Şafı'i kadılkudan Darü'l-adl'de diğerlerinden üstün mevkideydi25• 

Dini teşkilatta kadılkudattan sonra kadılleşkerler gelmektedir. 
Merkezde Şafi'i, Hanefi, Maliki mezheplerden birer kadılasker 

bulunuyordu. Bunlar daima hükümdarıo maiyetinde bulunarak temsil 
ettikleri mezheplere mensup askeri sınıfın şer'i ve hukuki işlerini 

18 Aydın Taueri, CeWüddin Hıiıizmş;ilı ve Zamanı, Ankara 1977, s. 134. 
19 F. Köprülü, "H:irimzşahlar" .lA. V, 282. Müellif burada ordu kadılığı ile birlikte kazasker 

tabirini kullanmakta fakat kaynak belirtınemekıedir. 
20 Eyyübiler, 564-IX. asır sonu (1169-XV. asır sonu) arasmda Mısır, Suriye, Oiyarbekir ve 

Yemen bölgesinde hüküm sürmüştür. 
21 Cl. Huart, "Kazasker", lA, VI, s. 572; Uzunçarşılı, Medlıal, s. 387; Kaldy Nagy, "Kadı 

' asker", E/2, IV, 375. 
22 Ramazım Şeşen, SeıaJıaddin Devrinde Eyyübiler Devleti, (H.569-589/M. 1174-119S), 

İstanbul 1983. 
23 Keza, s. 189. . 
24 F. Kôprülü, Bizans Müesseselel'inin Osm;ınlı Müesseseleı'ine Tesiri, İstanbul 1981, s. 57. 
25 Geniş bilgi ve kaynaklar için bk. Tekindağ, Berkuk Devrinde Memluklu Sultanbğı, 

İstanbul 1961, s. 147-48. 
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yürütürlerdi. Kadıtaskerler kendi görevlerini ilaveten, veki~ü'l-haslık gibi 
başka görevler de üstleniyordu26• 

Merkezden ayrı olarak Şam, Haleb, Trablusşam ve Safed naibliklerinde 
(Nibü's-saltanatlık) Şafi 'i ve Hanefi olmak üzere ikişer, Hama naibliğinde ise 
sadece Hanefi kazılasker bulunuyordu27• Memluklar'a has olan bu şekildeki 
kazaskerlik makamlarının nasıl bir ihtiyaçtan çıktığı izaha muhtaç bir husus
tur. Daha önceki İslam devletleri teşkilatlarına benzememektedir. 

Anadolu Selçuklulan ve Beylikler 

İlk Müslüman Türk Devletleri gelenek ve teşkilatını devam ettiren 
Anadolu Selçukluları'nda hukuki-şer'i müesseselerde aynı karakteri göster
mektedir. Şer'i davalara kad~lar bakar ve Hanefi fıkhına göre hüküm verir

lerdi. Memleketteki askeri sınıfa ait davalara, miras meselelerine kadıtasker
ler bakarlardı. Adalet ve kaza sahasında en yetkili kişi Konya'da oturan ka
dılkudat (başkadı) idi28• 

Anadolu Selçukluları'nda her kadının kendi bölgesinde kadılkudatın ise 
bütün ülke vakıflanna nezaret ettiği görülmektedir29• Ancak kadılaskerlerin 
de sık sık vakfiyeleri tasdik ettiği vesikalarda görülmektedir30. Selçuklularda 
bu şekilde müstakil olarak kadıtaskerler (kadılleşker) bulunduğu gibi, bazan 
bu görevlerin Konya51 veya Aksaray kadısının uhdesinde toplandığı da gö
rülmektedir. 

Anadolu Beylikleri içerisinde kazaskerliğin kesin olarak bulunduğu bi
linen Karamanoğullarıdır32• Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde çeşitli tahrir 
defterlerinde "el-kazi bi'l-askeri'l-Karamani", "Kazasker-i İbrahim Bey", 
"Karamanoğlu Kazaskerinden hüccet" kayıtları açık bir şekilde bu beylikte 

26 M. Orhan Üner, Memluklar'da Dini ve Adli Kurumlar, Enurum 1978, s. 98-99. 
27 Tekindağ, aynı~. s. 148. 
28 Uzunçarşılı, Medhal, s. 122. 
29 Osman Turnn, Türkiye Selçuklulan Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1958, s. 45. 
30 O. Tum n, "CeHUeddin Karntay Vakıflım ve Vald'iyeleri", Belleıen 12/45 (1948). s. 149. 
31 Osman Turnn, Resmi Vesikalar, s. 46, kadılık menşurl:m hakkında yapılan açıklamalar, 

Prof. Turan, ll.Kılıçarslan zamamnda Aksamy'ın bir askeri üs olması dolayısiyle kadısının aynı 
zamanda ordu kadısı (kazasker) olduğunu (El-Veledü'ş-şefik, Fatih Ktb, Yzm. 4519, s. 264'e 
istinaden) ifade etmektedir. (aynı eseı·, s. 46). 

32 Cl. Huart, ("Kazasker", iA, VI, s. 522)'de Karnmano~ulları Beyliği'nde arazi işlerine 
kazasker unvanını haiz bir bir kadının bakuğı söylenmektedir. 
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kazaskerliğin mevcudiyetini göstermektedir39• Diğer Anadolu Beylikleri'nde 
bu müessesenin bulunduğuna dair bilgiler şimdilik bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, Osmanlılardan önceki Türk ve İslam Devletleri'nde her 
şehirde şer'i kazayı icra eden kadıların bulunduğu, bu kadıların üstünde ise 
merkezde oruran başkadının görev yaptığı görülmektedir. Önemli şer'i ko
nularda karar vermek, kadıların bütün işlerini yürütmek b<\şkadının en 
önemli görevidir. Ancak tedris işlerini tedvir ettiğine dair araştırmalarda 
bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca örfi hukuka bakan yetkililerin (bacibler, dM
beyler, mezalim mahkemeleri) bulunduğu bilinmektedir. Askeri yargıya ge~ 
lince askeri zümrenin ihtilaf ve meselelerini halletmek için ayrıca kadıların 
tayin edildiği görülmektedir. Eyyı1biler, Memluklar, Anadolu Selçukluları ve 
Karamanoğulları'nda bizzat kadılasker, kadılleşker ismiyle kadılar bulun
maktadır. 

Bu babsin başında belirtildiği gibi, Osmanlılardaki kazaskerlik, önceki 
devletlerin hiçbirine benzememekte, özellikle XV ve XVI. yüzyıllarda 

Osmanlılarda kazaskerlerin geniş yetkileri bulunmaktadır. İslam 
Devletlerinde görülen kadılkudatlık Osmanlılarda bulunmamakta, buna kar
şılık onun yetkilerinin büyük bölümü Osmanlılarda kazaskerde toplanmak
tadır. 

Selçuklularda toprak, dil ve ırk ortaklığı sebebiyle onların tabii varisi 
olan Osmanlıların gerek Anadolu Selçuklulan, gerekse Memluklar ile sıkı 
münasebetleri bulunmaktaydı. İlk devir bilginlerinden bazılannın Mısır'da 
tahsil yapmış olmaları dolayısıyla Osmanlılar, Memluklu müesseselerini ya
kından tanıyorlardı. Ancak Osmanlılardaki kazaskerliğin merkezilik vasfı, 
yetkileri ve bilhassa tek mezhep uygulaması gibi özellikleri düşünülürse, 
Anadolu Selçuklularını model almış olmaları ihtimali daha kuwetlidir. 

KAZASKERLERiN OSMANU DEVLET TEŞKİLATINDAKİ YERİ 

I. Osmanlılarda Kazaskerliğin Teşkili ve Gelişmesi 

Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir uç beyliği olarak Biıans'a karşı fetih ve 
gazalarda bulunan Osmanlı Beyliği, kısa zamanda gelişerek bir devlet statü-

33 Uzunçarşılı, Medhal, s. 140 ve 155. Bu sayfalarda çeşitli t.ahrir kayıtları verilmektedir; 
Aşıkpaşa-zade, TAO, Ali Bey neşri), İstanbul 1332, s. 86'da "Karamanlı Kazaskeri" Kadı 
Mürsel'in ismi geçmektedir. 
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sünü kazanmıştır. Bu yeni devletin, bir taraftan toprakları devamlı genişler

ken buna parelel olarak müesseseleri de teşekkül ediyordu. 

Osmanlı Devleti, kendisinden önceki İslam Devletleri kurumlarına, bil
hassa sıkı ilişkiler içinde bulunduğu Selçuklu Devleti teşkilanna yabancı de
ğildi. Bu sebeple Devlet, kendi müesseselerini teşkil ederken onlardan çok 
istifade etmiştir34 • Ancak, bunları doğrudan doğruya benimsernek yerine, 
tedrici bir yol takip ederek ihtiyaçlara ve ileri gelen ilim ve devlet 
adamlarıyla istişareler yaparak alması dikkate değer bir noktadır. 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu döneminde, ilmiye sınıfından gelenler, 
devletin kuruluşunda ve teşkilatianınasında faal olarak çalışmışlardır. Bu de
virde ilim adamlarıyla devamlı İstişare edilerek onların bilgi ve tecrübelerin
den geniş ölçüde faydalanıldığı gibi, ayrıca birtakım önemli görevlere tayin 

edilerek ilmi ve idari sahalarda bizzat istifade olunduğu görülmektedir35• 

Osmanlıların bu tatbikatı Selçuklulardan aldığı kuvvetle tahmin olunabilir. 
Çünkü Selçuklu vezirleri genellikle ilmi kudretiyle tanınmış kimselerdi. 

Esasen o zaman, vezirleri tanınmış alimlerden seçmek iftihar vesilesiydis6• 

Ancak böyle bir yol takip edilmesinde ilk Osmanlı hükümdarları Osman 
Bey, Orhan Bey ve Murad Hüdavendiğar'ın olgun tecrübeli şahsiyetlerinin 
şüphesiz çok büyük rolü olmuştur. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'e yaptığı 
vasiyet ve bilhassa bilginlerle istişare konusundaki tavsiyeleri, devlet 
kurucusunun temayülünü göstermesi bakımından önemlidir87• 

Bu devirde, ilim adamlarının birçok devlet görevlerine tayin edildikleri 
bilinen bir husustur38. Osman Bey kendi zamanında fetbedilen yerlerde ada
let ve huzurun sağlanması için büyük bir titizlik göstermiştir. Başta Edebalı39 

34 F. Köprülü, Osmanlı Imparatorluğu 'nun Kuruluşu. Ankara 1972, s. 182. 
35 Aydın Taneri, Osmanh DevietPnin Kuruluş Döneminde HüKümdarlık Kunımunun 

Gelişmesi ve Sar.ıy Hııyau ı-e TeşJJJau (An.karn 1978, s. 162-63)'nda buna dair birçok örnekler 
verilmektedir. 

36 M. Akdağ, Türkiye'nin lı-cisadive İçrimai T111·ihi, ı. isıanbull974, s. 262. 
37 ''T111m buyruğundan gayri iş işlemeyesin. Bilmediğini ulema-i şeri'atden sorup istif3ar 

edesin. Tahkik bilmeyince bir işe mübaşir olmayasın" Mehmet Neşri, Kicalrı Cihan-nüma, nşr .• 
F.R. Unat-M. A. Köymen, ı, Ankara 1949, s. 144-45. 

38 Sinaneddin Fa ki h, Çandarb Halil ve oğlu Ali Paşalar, Davud-ı Kayseri gibi bilginleri 
örnek olarak verebiliriz. 

39 Şeyh Edebalı'nm hayatı için bk. Mehmed Mecdi, Hada'iku'ş-Şaka'iK, İstanbul 1269, s. 
20-21; Osmanlı Müellilleri, ı. İstanbull333, s. 16. 
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ve Dursun Fakih40 gibi bilginler olmak üzere bu dönemin ıllimleri vasıtasıyla 
adaletin tevziine çalışılmıştır. 

Osman Bey zamanında kimlerin resmen kadı olarak tayin edildiğini bi
lemiyoruz. Ahmed Lutfi Efendi, Osman Bey'in ülkenin her beldesine birer 
kadı tayin ettiğini ve halkın işlerinin hallini onlara bıraktığını söylemekte'11, 

Neşri de "Ol zamanda Cenderelü Hayreddin Paşa, Bilecik kadısı idi; kadılığı 
ona Osman kendü vermişdi, Orhan sonra İznik' e kadı kıldı" demektedir-12. 

Osman Bey'in kuruluş ve gelişme gayretleriyle geçen saltanat dönemin
den sonra, Orhan Bey zamanında teşkilatlanmaya hız verilmişti. Orhan Bey, 

eğitim ve öğretim konusu üzerinde önemle durmuş, İznik'in fethinden 
sonra ilk medreseyi burada teşkil ederek, müderrisliğine Davud-ı Kayseri'yi 
getirmiştir43. Böylece eğitim ve öğretim alanında ilk ciddi adım atılmış olu
yordu44. 

Orhan Bey'in 730 (1329)'da Çandarb Halil'i Osmanlı Beyliğinin 
merkezi İznik'e kadı olarak tayin ettiği, daha sonra Bursa kadılığını ona 
verdiği bilinmektedir45• İnönü, Eskişehir, Bilecik, Karacahisar, İzmit, 
Yenişehir gibi fethedilmiş olan yerler birer kaza olarak teşkil ediliyor ve 

başlarına kadı ve subaşı tayin edilerek askeri işlerin dışındaki bütün idari, 
adli ve beledi işler kadılara bırakılıyordu. Bütün bu kadıların başında ise 
Bursa kadısı bulunuyordu. Divan'a da dahil olan Bursa kadısı kadıların tayin 
ve azil işlerine bakıyor46, vakıfları tasdik ediyordu. Eğitim, kaza ve hukuk 

alanındaki bu büyümenin yanında müesseseler de çok büyük bir hızla 

·lO Bk. Mecdi, s. 21; Mehmed Süreyyıı, Sidll-i Osmani, III, İst<~nbul 1311, s. 254. 
·ll A. Lutfi, Mir'at-ı Adalet yahud Taı·ihçe-i Adliye-i Devlet-i Aliyye, İstanbul 1304, s. 2. 
'12 Neşr1, ı, 154; Aşıkpaşa-zade, s. 52; Oruc b. Adil, Tevıiı'İlı-i Aı-i Osman, nşr., F. Babinger, 

Ha11over 1925, s. 20. 
43 Arif Bey, ("Devlet-i Osmaniye'niu Teessüs ve Tekareuru Devrinde ilim ve Ulema". 

Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, ı, İstanbul 1922. s. 139) Osmanlılar'da ilk 
medresenin Orhan Bey zamanında İzmit'te kurulduğunu fakat şöhret bulamadığım, İznik 
payitaht olduktan sonra burada kurulan medresenin tamndığım söylemektedir. 

'14 Orhan Bey ve Murad Hüdavendiğar devirlerinde eğitim ve öğretim süratle gelişmiş, bu 
dönemde İznik'te Orhan Bey. Süleyman Paşa Medreseleri, Hayreddin Paşa Darülhadis'i; 
Bursa'da ise Orhan Gazi, Lala Şahin Paşa, Hüdavendiğar ve Esediye Medreseleri yapılmıştır. 
Yıldırım Bayezid devrinde ise medresderin sayısı çok artmıştır. Bu devir medreseleri ve eğitim 
hay-.ıtı için bk. Mustafa Bilge. İlk Osmanlı Medreselel'i, İstanbull984. 

45 Neşri, I, 154-55; Uzunça.rşılı. Çandaılı Vezil' Ailesi, Ankara 1974, s. 6. 
'16 T. Gökbilgin, "Orha.n", İA, IX, 405-6. 
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gelişmekteydi. Daha sonra etraflıca temas edileceği üzere kazaskerliğin 
kuruluşunda bu gelişmenin büyük rolü olmuştur. 

Bilindiği üzere askeri alandaki ilk ciddi teşebbüs, Orhan Bey zamanında 
olmuş, gittikçe artan asker ihtiyacını karşılamak üzereVezir Alaeddin Paşa 
ve Kadı Çandarb Halil'in tavsiyelerine göre Türk gençleri arasından Yaya ve 
Müsellem teşkilatı kurulmuştur~7• Ancak mevcut askeri teşkiat kafi gelmeıpiş, 
orduyu geliştirmek için devamlı çalışmalar yapılmıştır. · 

A Kazaskerliğin Teşkili 

Devamlı büyüyen orduda, bilhassa sefer sırasında asker arasında çıkan 
ihtilafların halli ve böylece disiplinin sağlanması çok önemli bir husustu. 

Başlangıçta Bursa kadısı, bizzat sefere katılarak asıl görevine ilaveten bunu 
da yürütüyordu. Fakat onun sefere katılmasıyla merkezdeki işler aksıyordu. 
Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, toprakları devamlı olarak genişleyen 
Osmanlı Devleti'nde fetbedilen yerlere kadılar tayin edilmesi ve bunlarla il

gili muamelatın ifası da gerekiyordu. Önceleri bu işi de başkadı sıfatiyle 
Bursa kadısı yapıyordu. Aşağıda görülüceği gibi bilhassa bu iki husus kazas
kerlik makamının teşkiline sebep olmuştur. Kazaskerlik I. Murad'ın salatana
nnın başlarında teşkil edildiği bilinmekle beraber, kuruluş tarihi ilk devir 
kaynaklarında farklı olarak verilmiştirtS. 

Gerek 11. Bayezid devrinin (1481-1512) derleme tarihlerinde, gerekse 
sonradan yazılan eserlerde, kazaskerliğin teşkili hakkında çok kısa bilgi bu
lunmakta, bunlann ise birbirinden alındıkları kanaatı h asıl olmaktadır''~. 

Muahhar olmakla birlikte bunlar arasında müessesenin teşkil sebeplerini 
aşağıda görüleceği gibi en derli toplu veren Hoca Sadeddin Efendi'diı-00. 

Kuruluş gayesi hakkında kaynaklarda ancak dolayısıyle bilgiler verilen 
bu müessesenin başına, büyük bir teşkilatçı , tecrübeli bir bilgin olan 

47 Uzunçarşılı, Osmanh T;u-ihi, 1, Ankara 1972, s. 508. 
48 Anonim Tevıiı·ih-i J\1-i Osınıin (nşr., F. Giese, Breslau 1922, s. 20)'da 752 yılı olayları 

içinde verilmekte; İdris-i Billisi (Heşt Bibişt, Ayasofya ktb., nr. 3541, vr. 159a)'de 762; Hoca 
Sa'deddin (Tiicü't-Tevıirib, 1, İstanbul1279, s. 69)'de 763 olarak kaydeonektedir. 

<t!l Yukanda verilen tarihlere ilaveten Aşıkpaşa-zade, s. 52; Oruç b. Adil, s. 20; Neşri, I, 190-
91; Solak-ıade Mehmed Hemdemi, Tarih, İstanbul1298, s. 28; Müneccim-boışı, S:ılıiiifü 'l-ahbiir, 
III. İstanbul 1284, s. 392. 

50 Hoca Sa'deddio, Tiicü 't-teıiıib, I, 68-69. 
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Çandarb Kara Halil'inili tayin edilmesi çok iyi bir başlangıç olmuş, bu sayede 
müessese tanınmış ve gelişme yolunu .tutmuştur52• Kazaskerliği döneminde 
Kara Halil'in en önemli icraau Konyalı Kara Rüstem ile yapuğı istişareden 
sonra yeni bir ordunun kurulmasını sağlamış olmasıdır63• Böylece 1826 
yılına kadar devam eden, Yeniçeri ocağının kurulmasında onun 
teşkilatçılığının büyük etkisi olmuştur. Ancak Kara Halil'in bu ocağın 
kurulmasındaki çalışmaları, Kazaskerliğinden doğan bir görev olmayıp, 
onun ilim ve tecrübesinden kaynaklanan bir tecrübe idi. Aynı şekilde gerek 
kazaskerliği gerekse vezirliği zamanındaki hizmetlerinden biri de devlet mali 
teşkilaunı vücuda getirmesidir5'1• 

Kara Halil kısa süren kazaskerlik görevinden sonra vezirliğe geçmiştir. 

Vezirliğe geçiş tarihi kesin olarak tesbit edilememektedir. Anonim Tevirih-i 
Al-i Osman vezarete geçişini zikrediyor, fakat tarih belirtmiyor55• Uzunçarşılı, 
anonim bir Tevarih-i Al-i Osman 'a istinaden vezarete geçişini 766 (1365) 
veya biraz önce olabileceğini yazmaktadır5G. Hammer ise Kazaskerliğe tayi
ninden dokuz sene sonra 771-72 (1369-71) tarihinde veziriazam olduğunu 

belirtmektedir ki bu yanlış olsa gerektir57• Böylece Hayreddin Paşa, Bursa 

kadılığından kazaskerliğe, oradan da vezirliğe geçmiştir58 • Kuruluş döne
minde kazaskerlikten vezirliğe geçen birkaç kişi daha bulunmaktadır. O de
virde bu uygulama bir teamül haline gelmiştir59• 

51 Daha önce belirtildiği gibi kadılkudatlık unvanını ilk defa Ebu Yusuf gibi meşhur bir 
hukukcunun kullanmış olması bu makamın kısa zamanda tamnmasına ve parlamasına sebep 
olmuştur. Bu gelişme Osmanlı'ya benzemektedir. 

52 Hayatı için bk. Uzuııçarşılı, Çandanlı Veziı· Ailes~ s.56-93. 
53 Kara Rüstem, Kazasker Çandarlı Halil Efendi ve Padişah I. Murad arasında geçen 

konuşmaları Anonim Tevıirih-i Al-i Osman (Gieze neşri (N. Azamat, İstanbul 1992, s. 24-25) 
etraflıca vermektedir; ayrıca bk. Neşri, Cilıannüınii, I, 196-99; Aşıkpaşa-zade , s. 54-55. 

54 Uzunçarşılı, Çandaı-lı Veziı· Ailesi, s. 12. 
55 Anonim Tevıi.rih-i Al-i Osman (Giese-Azamat neşri) s. 24-25. 
56 Uzunçarşılı, Çandaı-lı Vezir Ailesi, s. 9; a.mlf, "Murad I", İA, VIII, 588. 
57 Hammer, Devlet-i Osmaniyye T:u·ihi (Atii Bey). I, İstanbul 1329, s. 206. 
58 Çandarb ailesinden birkaç kişiyi, Fatih devrinde Manisa Çelebisi'ni misal olarak 

verebiliriz. 
5\l Hüseyin Hüsameddin, ("Orh:uı Bey'in Vakfiyesi" TTEM, 16. sene, nr. 17(94), İstanbul 

1926, s. 297) de kadılık ve kazaskerlikten vezirliğe geçişin sebebini anlatırken meratib-i ilmiye 
Bursa kadılığı, sonra kazaskerlik, sonra vezaret olduğunu yazmakta ve vezaret, nişancılık 
'"'zifesini de haiz olduğundan mutlaka Ara b ve Acem üsanına vakıf şer'-i şerife, usul ve furü'a 
aşina bir zata tevcih edilirdi demektedir. 
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Halil Paşa ile başlayan kazaskerliğe sonra Çandarlı Ali Efendi (Paşa) ta
yin edilmiş ve bu aileden birkaç kişi bir iki fasıla ile arka arkaya bu göreve ge
tirilmişlerdiı-60. Ancak bunlann hiçbirinde Halil Paşa'nın teşkilatçılığını bul
mak mümkün değildir. Bunlar sırasıyla Halil Hayreddin Paşa, Ali Paşa6ı, 
İbrahim Paşa62, Halil Paşa63, Süleyman Paşa64 ve nihayet II. Bayezid devrinde 
İbrahim Paşa65'dır. Bu aileden İsa Paşa'nın kazaskerliği şüphelidir66• 

Osmanlı cemiyetinde kazanın önemi ve zarureti, kazaskerliğin 
teşkilinin, fetva makamı o lan şeyhülislamlığın teşkilinden67 çok önce 
gerçekleştirilmiş olmasından anlaşılmaktadır. Ancak bu önemine rağmen ilk 
kazaskerlerin hayatları ve icraatları ve bu devirde müessesenin işleyişi 

hakkında sıhhatli ve tatminkar bilgilere sahip değiliz. Bilindiği gibi bu 
dönem müesseseleri hakkında daha sonraki devirlerde yazılmış tarihler çok 
az bilgi vermektedir. Genellikle birbirinin tekranndan ibaret olan bu bilgiler 
pek yetersizdir. Şaka'ik-i Nu'maniye ve tercümesinde ilk devir kazaskerleri 
hakkında ancak birkaç satır bilgi verilmekte, bazılarının ismi bile 
geçmemektedir. Vakfıyelerden ise sadece isimler ve tarihler konusunda 
istifade etmek mümkündür68. 

Kadıların bakuklan davalardan ücret almaları usulü, kuruluş devrinde 
cereyan eden bir olay üzerine kabul olunmuştur. Yıldırım Bayezid zama
nında kadıların rüşvet aldıkları ve halkı bizar ettikleri hakkındaki şikayetle-

60 Bu tarihi seyri önemli ve kayda değer bulan, Nev'i-zade Ata'i, Halil b. lsa'nın hayatını 
verirken kazaskerlik ile Çandarb ailesi ilişkisini anlatmaktadır, Hada'iku'l-haka'ik li tekmileli'ş
Şw 'ik, s. 122. 

6ı Uzunçarşılı. Ç;ındaıiı Veı.i.r Ailesi, s. 31-55. 
62 Uzunçarşı lı, age., s. 46-55. 
63 Uzunçarşı h, :ıge., s.5f>.92. 
64 Aynı şekilde medreseden yetişen Süleyman Paşa b. Halil Paşa (ö. 1455?) hayatı ve 

kazasker olarak tasdik ettiği vakfiyeler için bk. Uzwıçarşılı, age., s. 93-95. 
00 Uzunçarşılı, age., s. 100-106. 
!l6 Uıunçarşılı, (Çand:ıı·Jı Veıir Ailesi, s. 108), Yavuz Sultan Selim'in culusundan sonra 

Nişançılık ubdesinde kalmak üzere Anadolu Kazaskerliğinin de İsa Paşa'ya verildiğini 
söylemektedir. Ancak bu asaleten göreve tayin olmayıp, belki bir süre vckaleten kazaskerliğe 
bakması olabilir. Nitekim buna benzer bir vekalet olayı Mahmud Paşa için de varittir. Kazasker 
Ali Efendi'nin hacca gitmctSi üzerine Mahmud Paşa kazaskerliğe vekalet etmiştir. (Küçük 
Nişancı, Taı·.ih, İstanbul1279, s. 162; ve Memikıbmime, Ali Emiri Ktb., 43, vr. 50a dan naklen Ş. 
Tekindağ. "Mahmud Paşa", İA. vır, s. 184.q 

1;7 Bu konudaki değişik görüşler için bk. Ekrem Kaydu, "Osmanlı Devleti'nde 
Şeyhülislamlık Müessesesinin Ortaya Çıkışı", İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Ankara 1977, sayı 
2, s. 201-210. 

68 Bk. TOEMve ITEM de Hüseyin Hüsameddin'in makaleleri. 
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rin artması Yıldırım Bayezid'e aksetmiş, Padişah da bunun üzerine kadıların 
şiddetle cezalandırılmasını Çandarb Ali Paşa'ya emretrniştir69. Kazaskerlikten 
veziriazamlığa gelmiş olan Ali Paşa, bu konularda tecrübe sahibi olduğun
dan, kadıların geçim sıkıntısı çektiklerini bu sıkıntının onları yanlış yola sev
kettiğini söylemiş70, vaziyetin ciddiyetini gören Sultan Bayezid bundan sonra 
kadıların baktıkları davalardan belli ücret almalarını uygun görmüştür. Bu 
hadiseden sonra kazaskerleri aziederek ahlaken mazbut bir kimse olan Şeyh 
Ramazan'ı71 tayin etmiş, ona köyler, şehirler ve kaleler vermiştir72• 

Yıldırım Bayezid'dan sonra baş gösteren bunalım devrinde kazaskerlik 
müessesesi açısından önemli olan bir başka gelişme görülmektedir. Bilindiği 
üzre, Ankara bozgunundan sonra Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri 
başlamış, şehzadeler bulunduklan yerlerde istiklallerini ilan etmişlerdir. 

Musa Çelebi Edirne'de hükümdarlığını ilan ederek kendi adına akçe 
kestirmiş ve iki buçuk yıl müddetle saltanat sürmüştür. Ümeradan Kör 
Melikşah'ı vezir, Mihal oğlu Mehmed'i beylerbeyi ve Sımavna kadısı oğlu 

Şeyh Bedreddin'F3• kazasker yapmıştır71 . Bu durum kazaskerliğin üç esas 
makamdan biri olduğunu, şer'i-hukuki otoriteyi temsil ettiğini, padişahın 
iradesine meşruiyet kazandırdığını göstermektedir. Şeyh Bedreddin'in, 

Musa Çelebi zamanındaki kazaskerleğinden yararlanarak tırnarlar tevcih 
etmek, birçok mansıblar vermek suretiyle devlet kadrolarına adamlarını 

yerleştirdiği ve kendisine taraftar topladığı anlaşılmaktadır75• 

Fetret Devri'nde Amasya'yı merkez edinen Mehmed Çelebi'nin 
kazaskerlik görevini ise, İbrahim b. Halil Çandarlı yapmıştır. Böyle.ce 
şehzadeler idaresinde bölünme temayülleri gösteren Osmanlı ülkesinde bir 

69 Hadisenin ıafsiliu, Padişahla nedimi arasında geçen ilgi çekici konuşma için bk. 
Teıııirih-i Al-i Osman (Giese neşri). s.31-33. 

70Hüseyin Hüsameddin, "Molla Fem\ri", TTEM, 16. sene, nr., 18, (95), İstanbul 1926, s. 
373. 

71 Mecdi, s. 70; Uzunçarşılı, Osmanh Tarihi, I, 317,327. 
72 "Bayezid Hünkar beylik tahtma oturunca ... adaleti ile götürdü, ... Şeyh Ramazan 

yoksullar takınundandı, ... ona köyler şehirler kaleler verip kadıasker yap u", Şükrullah, 
Behcetü't-tevıiı'ib, N. Atsız terc., İstanbul1949, s. 56. 

73 Şerefeddin Yaltkaya, "Bedreddin Simavi", İA, Il, 444-46. 
7'1 Uzunçarşılı, Osmanlı Taıilıi, I , 339, 362; 
75 Tevarih·i Aı.-i Osman (British Museum, Or. 7056, vr. 83b) dan naklen M. Akdağ, aynı 

eser, I, 345. 
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süre ıçın iki kazasker görmekteyiz76• Fakat bu geçici durum Mehmed 
Çelebi'nin 816/1413 de ülkenin tek hakimi olmasiyle son bulmuştur. 

Çelebi Mehmed ve II Murad'ın saltanatları döneminde birçok 
kadıasker, kısa ve uzun sürelerde görev yapmışur.Bu devirde müessesenin 
teşekkülü ve gelişmesi açısından önemli olabilecek olaylara kaynaklarda 
raslanmaktadır. 

Kadıaskerlik müessesinin kuruluşundan sonra gelişmesinde ikinci 
devre, Fatih Sultan Mehmed'in saltanan ile başlamışur. Hatta daha doğru br 
ifade ile müessenin gerçek yetki ve sorumluluklarını bu devirde tespit 
edildiğini söylemek gerekir. Fatih'in Osmanlı devlet teşkilaunı, görevliler 
arasındaki hiyerarşi ve protokolü düzenleyen meşhur kanunnamesinde 
kazaskerlere yer vermiştir ki bunları 1) Kazaskerin görev ve yetkilerini 
belirleyen hükümler, 2) Teşrifata dair olanlar şeklinde iki grupta toplamak 
mümkündür. Daha sonraki bölümlerde kazaskerlerin hukuki görevleri 
teşrifattaki yeri incelenirken bu hükümlere temas edilecektir. 

B.K.azaskerligin Bölünmesi 

a) Kazaskerlig-in ikiye ayrılması: 'fukarıda kuruluşu hakkında topluca 
bilgi verilen kazaskerlik, Fatih'in saltanatının son yılında ikiye ayrılmıştır. 
Ancak bu konuda değişik görüşe sahip olan Hüseyin Hüsameddin ilk devir 
vakfiyelerinde kazaskerlik tasdik ibarelerindeki isimlerden hareketle Edirne 
ve Rumeli'nin fethinden itibaren Divan-ı hümay(ın'da bir vezir, iki kazasker, 
iki beylerbeyi, payitaht kadısı ve bir de defterderin bulunduğunu, beylerbeyi
lere Rumeli ve Anadolu Beylerbeyisi denildiğini, kazaskerlerde böyle bir tak
simin bulunmadını, bunun Fatih'in saltanatı sonlarında olduğunu belirt
mektedir. H. Hüsameddin, buna bir misal olarak Ramazan 802 (1400) de 
tanzim edilen Yıldırım Bayezid vak.fıyesindeki şahitleri göstermektedir. 
Burada Çandarlı Ali b. Halil şahittir. Diğer şahitler ise Veli b. Kemal el
Bursai (Kazasker Kemal Çelebi-zade Veliyyüddin Efendi) ve İsa b. Yusuf el
Ankaravi (Kazasker Mecdüddin İsa Çelebi)' dir. Buna benzer başka örnekle
rin bulunduğunu bildirmektedir. 

Yıldırım Bayezid zirnanında kadıların rüşvet olayında iki kazaskerin az
ledildiğini, yerlerine Şeyh Ramazan ve Karahisari Alaeddin Ali Çelebi'nin 
kazaskerliğe tayin edildiklerini ve 791 (1388-89) tarihli Gülçiçek Harun 

76 Uzunçarşılı, Osmanh Tarilıi, I, 317, 327. 

Bclleterı C. LXI, 39 
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Vakfıyesi'ni kazaskerlerin tasdik ettiklerini söylemektedir77 . Mücerred isim
lerden hareketle o devirde iki kazasker bulunduğunu ileri sürmek oldukça 
zordur. Çünkü tasdik ibarelerinde şahidierin isimlerinin yanında, her zaman 
görevlerine yer verilmemiştir. Nitekim, H. Hüsameddin'in gösterdiği misal
dede ismin yanındada "kazasker" kaydının geçip geçmediği açıkça belirtil
memiştir. Kazaskerliğin Fatih Sultan Mehmed'in saltanatı sonunda ikiye ay
rıldığı kesin olarak bilinmekte78, ancak ayrılış tarihi kaynaklarda değişik ola

rak verilmektedir79• 

İkiye ayrılma olayı Şaka'ik ve Mecdi'de etraflıca anlatılmaktadır. 
Kazasker Mevlana Muslihiddin'inBO sertliği ve açıksözlülüğünden çekinen ve 
aleyhinde Padişah'a söz söylemesinden korkan Karamani Mehmed Paşa, bir 
gün Fatih Sultan Mehmed'e saltanatının dört erkanından olan vezirlerin 
dört olduğu, bu sayede devlet işlerinin düzenli bir şekilde yürüdüğünü söy
lemiş; kazaskerlerin de iki olup, Muslihiddin Efendi Rumeli, Hacı Hasan
zade81 de Anadolu kazaskeri olursa, bu iki alimin gücünün ve bilgisinin bir
birine eklenmesiyle Osmanlı Devleti'nin kuvvet bulacağını, şer'-i şerifın is
tihkamına sebep olacağını ifade etmiştir. Fatih Sultan Mehmed bu fikri uy
gun görerek Muslihiddin Efendi'yi Rumeli, Hacı Hasan-zade'yi ise Anadolu 
Kazaskerliği'ne getirmiştir82 . Muslihiddin Efendi, bağımsızlığını ve 
yetkilerini sınırlayan bu emr-i viliyi kabule kesinlikle yanaşmamışsa da 
Veziriazam Karamani Mehmed Paşa kendisini ziyaret ederek kazaskerin iki 
olmasının faydası hususunda pek çok delil ileri sürerek ikna etmiştir83• Her 
ne kadar kaynaklar ikiye ayrılmasına sebep olarak Veziriazam ile 
Muslihiddin Efendi arasındaki gerginliği gösteriyariarsa da bu, zahiri ve 
bölünmeyi süratlendiren bir faktördür. 

77 Hüseyin Hüsameddin, "Molla Fenı\ri", TTEM, XVI, 18 (95), İstanbul1926, 373-375. 
78 Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, s. 228-9; a.mlf., İlıniye, 151-2. 
79 Müneccimbaşı, (Cami'ü'd-düvel, Nuruosmaniye ktb., ıır.3142, II, vr. 301b) de 885 

olarak; eş-Şa.kfi'iku'n-Nu'roaniyye, Beyrut 1975, s. 87) ve Mecdi (s. 162-S)'de ikiye ayrılışılll 886 
olarak vermektedir. 

80 Mecdl, s. 161-6; Ali, Künhü'J-ahbaı-, Ünv. ktb., TY 5959, vr. 117b-118a; Osmanlı 
Müellifleıi, II, 3. 

81 eş-Şaka'iku'n-Nu'ınaniyye, s. 97; Mecdi, s. 179-80; Medresesi için bk. C. Baltacı, 
Medı·eseler, s. 218. 

82 Karamani Mehmed Paşa'nin, Hacı Hasan-zade'yi kazasker yapmak için bu kadar 
gayretine mukabil, Hacı Hasan-zade'nin de padişah huzurunda Muslihiddin Efendi'nin 
Karamani hakkında söylediği her şeyi kendisine naklettiği rivayet edilir. Mecdi, s. 163. 

83 "Diviin-ı Osroani'de sadr bir iken iki olduğuna cevap semtinde bin türlü makaddemat 
tertib edip, ol ffizıl-ı feridi kazaskerlik iki olmağa ikna eyledi" Mecdi, s. 163. 
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Tarihi gelişmeye bakılırsa, kazaskerliğin teşkilinde olduğu gibi, ikiye ay
nlmasında da, beylikten cihan devleti haline gelen devletin zaruretleıinin 

bunu gerektirdiği görülür. Bilindiği gibi, bizzat Fatih'in doğuda ve banda 
yaptığı fetihler ve ilhaklar ile Anadolu'da ve Rumeli'de birçok yeni kazalar 
teşkil olunmuştu. Buralara kadılar, naibler, muhzırlar tayin edilmesi ve bun
larla ilgili işlemlerin yürütülmesi lazımdı. Ayrıca Il. Murad ve Fatih devirle
rinde eğitim ve öğretimde büyük bir gelişme olmuş, pek çok medreseler ya
pılmışnr. Buralarda vazifelendirilen müderris, muid ve diğer personelin. ta
yin ve azil gibi işlemlerini de süratle yürütülmesi gerekiyordu. 

Nihayet Divan-ı Hümayün bu devirde çok değişmiş Divan üyelerinin 
yetki ve sorumlulukları artmışo. Divanda kazaskerin de kendine ait olan ko
nularda karar vermek ve dava dinlemek gibi oldukça önemli ve yüklü bir gö
revi bulunmaktaydı. Fatih, kanunnamesinde kazaskere ahkam yazma yetki
sini tanımışBot, bütün bu şer'i belgelerin tasdikinde son merci kazasker olmuş
tuı-85. Bütün bunların kazaskerliğin ikiye ayrılmasında müessir olduğu mu
hakkakdır. 

b) Arab ve Acem Kazaskerliği: Yavuz Sultan Selim devrinde bir ara mer
kezi Diyarbekir'de olmak üzere Arab ve Acem kazaskerliği ihdas edilerek 
böylece kazaskerliğin üçe çıkarıldığı görülmektedir. Esasen, devletin merke
ziyetçi karakteri ile bağdaşmayan bu kazaskerlik86 bir süre sonra lağvedilerek, 
Anadolu kazaskerliğine ilhak edilmiştir. Hakkında fazla bilgi bulunmamakla 
beraber, bu göreve getirilenlerin biyografilerinde müessesenin kısa seyri ta
kip edilebilmektedir. 

Yavuz Sultan Selim, Haleb ve Arab diyarını fethettikten sonra idris-i 
Bitlisi'yi87 Diyarbekir'de sakin olmak üzere Arab ve Acem kazaskeri yapmışn. 
Daha sonra bu görevi Amid kadısı Abdilihay Çelebi'ye88 vermiştir. 923 
(1517)'de Mısır'ın fethinden sonra bu bölgenin çok genişlemisiyle Arab ve 
Acem kazaskerliği müstakil hale gelip, İstanbul Kadısı Mehmed Şah 

84 Fatih Kanunnıimesi, A.Özcan neşri, s. 36. 
85 H. İnalcık, (Fatih • Devri Üzerinde Terkilder ve Vesikalaı·, 1, s. 213) li.Murad'ın 

vasiyetnamesini Kazasker Molla Hüsrev'in ta.sdik ettiğini, kazaskerin bu gibi muameleler için son 
merci olduğunu, kadılar tımıfıııdan verilen karar ve hüccetlerin kazasker tarafından tasdik 
edildiğini söylemektedir. 

1 

86 C. Üçok-A.Mumcu, Tüd; Hukuk Tarihi, Ankara 1976, s. 227. 
87 eş.Şak.a'ik-i Nu'maniyye, s. 190-1; Mecdi, s. 326-7; Osıruınlı Müe1lif1eıi, III, 6. 
88 eş-Şakıi'iku'n-Nu'maniyye, s. 304-5; Mecdi. s. 505-ô. 
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Fenari'ye89 tevcih edilmiştir. Ancak Hale b yolunda vuku bulan bir olay bu ka
zaskerliğin Anadolu'ya ilhakına sebep olmuştur. Mehmed Şah Fenari Haleb 
dışında Padişah'ın yanında giderken aurun serkeşliği sebebiyle üzerine ça
mur sıçramış, bu haclisede uğursuzluk gören Yavuz Feniri'yi Edirne kadılı
ğına tayin etmiştir. Bu üçüncü kazaskerliğe bir müddet Anadolu Kazaskeri 
Kadri [Kidiri] Çelebi bakmış, daha sonra Piri Paşa veziriizam olunca bu ka
zaskerlik ilga edilerek Anadolu kazaskerliğine ilhak edilmiştir90• Kazaskerlik 
XVI. yüzyıldan itibaren gelişmiş ve teşkilatını tamamlamış bir müessese ola
rak görülmektedir. Osmanlı İlıniye geleneği bu dönemde iyice teşekkül et
miş, kazaskerin Divan-ı Hümayün'daki görevleri, teşrifattaki yeri belli olmuş
tur. Ayrıca XVI. asırdan itibaren kaynakların çoğalması sebebiyle gerek dev
let teşkilatındaki yeri, gerekse idari ve kazai görevleri hakkında fazla ve sıh
hatli bilgiler bulmak ve herbirini ayrı ayrı incelemek imkanı hasıl olmakta
dır. 

II. Kazaskerlerin Tayin ve Azilleri 

A. Kazaskerlerin tayinleri 

Kazaskerlerin tayin ve azil keyfiyetierini incelerken onların yetişme tarz
larını, kazaskerliğe yükselineeye kadar geçirdiği mesleki tecrübeyi, bulun
dukları görevleri hatırlamak faydalı olacaktır. Konuya bu yönden baktığı
mızda esas itibariyle birer kadı oldukları görülmektedir. Böylece İslam hu
kukunda kadılara mahsus olan genel hükümlere ve bunun yanında Osmanlı 
örfi hukuku ve teamüllerinde bu konudaki hükümlere tabi olacaklardır. 
Cemiyette hayati hizmet icra eden kadılar ve onların mensup olduğu kadılık 
müessesesi üzerinde İslam hukukunda önemle durulmuş, bu kimselerde 
bazı ehliyet şartları aranmıştır. Bu şartlar şüphesiz kazaskerler için de 
geçerlidir91• 

İkinci önemli nokta ise kadıların tayin edilmeleri hususudur. İslam hu
kukunda bu yetki doğrudan doğruya devlet başkanı (veliyyü'l-emr)'na ta-

89 eş-Şili'iku'n-Nu'miiniyye, s. 228-9; Mecdi, s. 38&-7; C.R, Walsh, "Fenari-zade", El2, ll, 
879. 

90 Ata'i, s. 189.da İdris-i Bitlisi'nin oğlu Ebülfazl Efendi'nin biyografisinde bu bilgileri 
vermektedir 

91 Bu şartlar kadının hür, müslim, biiliğ, adil, hakim, fehim, emin, meôn ve salah-ı hi\1 bir 
kimse olmasıdır. Ebü'l-Uiii Mardin, "Kadı", İA, VI, 43; 6. N. Bilmen, Hukiikı İslamiyye ve 
IsuıaJıatı Fıkhiyyc Kamusu, VUI, İstanbul 1970, s. 213 ve devammda kadıların evsafı ve kadılı~n 
adabı konusunda birçok vasıflar sıralanmakta ve izah edilmektedir. 
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nınmış bir haktır. Ancak devlet başkanı bu yetkisini dilerse bir vekiline 
(vezire)tefviz edebilir92• Osmanlı Devleti'nde tam anlamıyla bu tefvizin cari 
olduğu görülmektedir93• incelediğimiz dönemde kazasker tayinleri veziri
azam arzıyle yapılmakta idi Ancak sefer zamanlannda veziriazamın tayin ve 
azil yetkisinin sonsuz olduğu, her türlü tevcihau padişaha sonnadan yaptığı 
bilinmektedir94• XVII asırdan itibaren şeyhülislamın salahiyetinin tedricen 
artmasıyla kazasker ve mevalinin tayinleri, veziriazamın muvakatını almak 
şartıyla şeyhülislama bırakılmıştır95. 

Veziriazam "küçük telhis" ile tayini padişaha arzeder ve tasvibini 
isterdi96• Mesela, Ahi-zade Abdulhalim Efendi'nin97 Zilhicce 1011 (ı603)'de 
Rumeli kazaskerliğinden azli ve yerine Damad-zade Mehmed Efendi 'nin98 
tayini için Veziriazam Yemişçi Hasan Paşa, bu kişiler hakkında kısa bilgi 
vermekte ve padişahın tasvibini istemektedir99• -Bu tasvib sağlandıktan sonra 
tayin ruusa kaydedilmektedir100• Nitekim Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'nın 
yukanda belirttiğimiz telhisine, padişih müsbet cevap vermiş ve Darnacl 
Mehmed Efendi'nin tayinini ruusa şöyle işlemiştir: "Ba-hatt-ı hümayfın, 

Kazaskerlik-i Rumeli sabıka Rumeli kazaske ri olup, Galata kazasma 
mutasamf olan Mehmed Efendi'ye verilmek buyuruldu. 2l.Zilhicce ıoıı" 

(ı .Haziran. ı 603) 101• 

92 Ebü'l-Uiıi Mardin, :ıym madde, s. 43. 
\IS Tevkii Abdurrahman Paşa, "Kanunname", MTM, 1/3, s. 498 de bu tefviz "Amme-i 

mesillih-i din ü devlet ... taklid-i kazı\, nasb-ı mevll\...cemi' menasıb-ı seyfiyye ve ilmiyenin tevcih 
ve azli .. .içün bizzat cenab-ı padi.şıihiden vekil-i mutlak..." şeklinde fade edilmektedir. 

94 Uzunçarşılı, Merkez-.Bahriye, s. 115, 161. 
95 Tevkii Abdurrahman Paşa , "Kanunname", s. 538-9 da "Şeyhülislam olanlar umümen 

ulemaya uısaddur ederler. Tertib-i silsile-i ınevıili ve müderrisin şeyhülislam efendilere 
müfevvazdır. Kanun üzre yazıp, ashab-ı istihlakı vekil-i sa ltanatıl arz ve i'lıim eder. Amma 
kazaskerlikler ve bazı büyük mevleviyetler vekil-i devletin re'yine muhıacdır" denilmektedir. 

96 Kazaskerlik, nikabet, mevleviyet ve payeler için "Küçük telhis" yazılırdı. C. Orhonlu, 
Telhisleı·, s.XXI. 

97 Atıi'i, s. 495-7; Sicill-i Osmam, lll, 302. 
98 Ati'i, s. 561-2; Sicill-i Osmıini, IV, 143. 
99 Telhisin metni için bk. TSMK, Revan ktb., 1303, vr. 74b'den naklen Orhonlu, Tcllıisleı; 

s. 84-5, nr. 96. XVIII. yüzyılda kazaskerlerin tayininde nufuz ve salahiyetleri iyece artan 
şeyhülislamiarın söz sahibi-olduğu anlaşalmaktadır. 19 Şa'ban 1171 (28 Nisan 1757) de vefat 
eden Rumeli Kazaskeri Abdurrahman Efendi yerine sabık Anadolu Kazaskeri Veliyyüddin 
Efendi Şeyhülislıim ıavsiyesi "ba-işaret-i cenıib-ı Şeyhülislami" ile tayin emri çıkmışur. Vahdeti 
Ebübekir Efendi, Vukıi 'ac-ı Divamyyc, Üniv. Ktb., 1Y. 1529, vr. 43a-b. 

ıoo İlıniye suufı mensuplarımn tayinlernin ruus defterlerine kaydedildiği bilinmektedir. N. 
Göyünç, "XVI. yüzytlda Ruüs ve Önemi", Tarih Dergisi, XVII/22, s. 18. 

ıoı BA. MAD., nr. 18155, s. 135. 
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Muhtelif ruus defterlerinde kazaskerlerin tayinlerine ait kısa kayıtlar bu
lunmaktadır: "Kazaskerlik-i Rumeli, sabıka kazaskerlikden müteka'id olan 
Mevlana Abdurrahman Efendi'ye verilmek buyuruldı".ı02."Kazaskerlik-i 
Anadolı, Edirne kadısı Mevlana Ma' lul-zade Efendi'ye verilmek buyuruldı"103 

kayıtlarını örnek olarak vermek mümkündür. Kazasker tayinlerinin sık sık 
zikredildiği biyografik eserlerde ve tarih kitaplarında ise, tayinler hakkında 
açıklayıcı bilgiler pek verilmemektedir104• 

B. Kazaskerlerin azli 

a) Genel olatak kazaskerlerin azli: Devlet erkanının tayinlerinde olduğu 
gibi azilleri hususunda da padişahın geniş yetkiye sahip oldukları daha önce 
belirtilmişti 1 o5• Padişahların XVI. yüzyılın sonlarından itibaren giderek yo
ğunlaşan bir şekilde, üst seviyedeki diğer görevliler gibi kazaskerleri de az
lettiklerini görmekteyiz. Aslında kazasker ve mevilinin görev süresi bir hayli 
kısalmıştı. Ancak çoğu kere bu süre bile beklenilmeden azlediliyordu100• 

Kazasker ve kadıların sık sık "edna babanaler ile" görevden alınmaları o dö
nemin tarihçi ve gözlemcileri tarafından şiddetle tenkit edilmiştir. Mustafa 
Selaniki III. Murad'ın ölümü üzerine, saltanatın genel bir değerlendirmesini 
yaparken birçok hususu tenkit etmekte, bu arada bilhassa kadıların ve kazas
kerlerin keyfi bir şekilde aziedilmelerinden acı acı yakınmaktadır107• 

Koçi Bey ise IV. Murad'a takdim ettiği meşhur risilesinde eskiden ule
manın en ilim ve faziletlesinin şeyhülislam, ondan aşağısının Rumeli kazas
keri ve bu tertib üzere derece derece aşağı mansıblara inildiğini belirtmek
tedir. Bu usUle uygun olarak tayin edilen şeyhülislamların "müddetü'l-ömr" 
azi olunmadıklarıru, kazaskerlerin de 10-15 yıl görevde kaldıktan sonra ma-

102 BA. KK. Ruüs, nr. 225, s. 86.(28.M.981/3l.Mayıs. 1573). 
ıoo BA. KK. Ruüs, nr. 225, s. 86.(28.M .981/3l.Mayıs. l573). Ruus defterlerinde bu şekilde 

kısa tayin kayıtlarına daha sonraki defterlerde de rastlanrnaktadır. bk. BA.KK. Ruus, nr.217, s. 
120 (2.R.1071/5.Aralık 1560). 

I04 Bk. Tarilı-i Silsile-i Ulemfi, Süleymaniye ktb, Esad Efendi yzm. nr. 2142, vr. 441>45a. 
I05 Isıarn hukukunda veliyyü'J.emr (devlet başkanı)'iıı kadıyı azietme yetkisine her zaman 

sahip oldu~unu kaynaklar belirtmektedir. F. Atar, aynı escı·, 103-4. 
ıoo Daha XVI. asrın ilk yarısında normal süre beklenilmeden görevlerde değişikliğin 

yapıldığı görülmektedir. Mevlana Abdülvasi Efendi 927 de İstanbul kadılığına, iki g\ın sonra 
Anadolu kazaskerliğine; yine aynı sene içinde Rumeli ka:zaskerleğine tayin edilmiştir. eş

Şakıi'iku'n-Nu'mfilliyye, s. 234; Mecdi, s. 394. Burada normal süre beklenilmeden terfi 
ettirilmektedir. Bu durum azilden farklıdır. 

107 Selanihl Mustafa Efendi, Tarih-i Selfiniki, Ha:z: Mehmet İpşirli, s. 427-430. 
' 
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zul olduklarında 150'şer akçe tekaüd tayin olunduğunu söyledikten sonra 
kendi zamanında buna riayet edilmeyişinden şikayet ekmektedir108• 

b) Azil sebepleri: Kaynaklar çoğu kere azil sebeplerini belirtmeyerek sa
dece değişikliği zikretmekle yetiniyorlar. Azil sebepleri belirtilenler arasında 
ise bazı benzerlikler bulmak ve buna göre bir sınıflandırma yapmak müm
kündür. 

1. Hastalık sebebiyle mazul olanlar veya aziini isteyenler: Rumeli kazas
keri Müeyyed-zade Abdurrahman Efendi, Yavuz Sultan Selim'le birlikte 
Çaldıran seferine katılmış, dönerken Çoban köprüsü mahallinde Yavuz "ak
lında ihtilal fehm eyleyüp" Müeyyed-zade'yi Şa'ban 920 (1514) de kazasker
likten azletmiştir109• Anadolu kazaskeri Ma'lül Emir Efendi nikris hastalığın
dan "umur-ı Divanıyeye kıyam edemeyüp" zaruri olarak Şa'ban 954 (1547) 
de ayrılmayı istemiştir110• Rumeli kazaskeri İvaz Efendi Divan-ı Hümayün'da 
sadrında otururken aniden rahatsızianmış ve hekimlerin "ilaç-pezir olmaz, 
za'f-ı piri galibdir" demeleri üzerine kazaskerliği Zilka'de 994(1586) de 
İstanbul kadısı Abdülbaki Efendi'ye verilmiştir111 • İvaz Efendi'nin bu sırada 
yaşı 90'nın üzerinde bulunuyordu112• Rumeli kazaskeri Ebussufıd-zade 
Mustafa Efendi'nin rahatsızlanarak "maraz-ı su-i mi'de ile uzun süre Divana 
gelemernesi sebebiyle kadı ve müderris mülazimleri, işlerini yürütmekte sı
kıntı çekmeye başlamışlar ve 17 Zilka'de 1007 (ll.Mayıs.1599)da Mustafa 
Efendi mazul olmuş'.l.lr113• 2. Veziriazamla ilişkilerinin bozulması: Her ikiside 
Divan-ı Hümayün üyesi bulunan fakat temsil sahaları değişik olan sadra
zarola kazasker arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olmuş bu durum ge
nellikle kazaskerin azliyle neticelenmiştir. Şüphesiz bu azilde yetki. sahibi 
kimse padişihtır11". Rum Mehmed Paşa, Küplü (Küpeli) oğlunu 872(1467-
1468) de kazaskerlikten azl ettirmiş yerine Mevlana Viidan kazasker olmuş
tur. Rüstem Paşa bu olay için sebeb zikretmektedir115• 

ı os Koçj Bey, Risale, Aksüt neşri. s. 34. 
109 Mecdi, s. 310. 
ııo Ata'i, s. 130. 
lll SeHiııiki, Taıih, s. 173-4. 
112 Bu durum kazask~rlikte yaş tahdidiıün bulunmadığını göstermesi bakımından dikkate 

değerdir. 
113 SeHiniki, Tarilı, s. 812-3; T;uih·i Silsile-i Ulema, vr. lOlb. 
11" Daha önce belirtildiği gibi Yıldınm Bayezid zamanmda kadılarm rüşvetle suçlanması ve 

hapsi olayının, kazasker ve Bursa kadısının aziini sağlamak için Veziri.ı\zam Ali Paşa tarafından 
tertib edildiği ileri sürülmektedir. H. Hüsameddin, "Molla Feniiri", TTEM, 17/16, s. 373. 

115 Rüstem Paşa , Tev:irih·i Aı.; Osman, Üniversite ktb., TY., 2438, vr. 137a. 



616 MEHMET lPŞİRLİ 

Rüstem Paşa'nın sadareti döneminde zaman zaman kazaskerlerle ihtilafa 
düştüğü ve sahip olduğu nüfuz sayesinde azillerini sağladığı görülmektedir. 
Bunlar arasında Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi'nin 958 (155l)'de azli bil
hassa önemlidir. Sinan Efendi sadece azil edilmekle kalmamış, hakkında 
tahkikat açılmış, fakat sonunda berat etmiştir. Kazaskerlerin idari görevleri 
bölümünde etraflıca incelenecek olan bu olayın Lüstem Pcı )a'nın garazının 

neticesi olduğu bilinmektedir116• Bu olayda Rumeli kazaskeı·\ Bostan Efendi 
de yine Rüstem Paşa'nın tavrı yüzünden mazül olmuştur. Rüstem Paşa 960 
(1553)'de alınıp, yerine Ahmed Paşa veziriazamlığa tayin edildiğinde Bostan 
Çelebi'ye yeniden görev vermiş, ayrıca suçsuz olduğu sabit olduğundan iki 
yıllık parasını teslim etmiştir117• 

3. ilmi yetersizlik sebebiyle azil: Fatih Sultan Mehmed, Rumeli tarafın
dan seferden dönerken sohbet ettiği Kazasker Manisa-zade Muhyiddin 
Efendi'den Arabça bir beytin manasını sormuş, kazaskerin üzerinde dü
şünme isteğini bilgisinin yetersizliğine ve daha çalışması gerektiğine hamle
derek Muhyiddin Efendi'yi azledip, Sahn müderrisliklerinden birini vermiş
tir1111. 

4. Görevde ihmal yüzünden azil: Rumeli kazaskeri Zekeriyya Efendi 119 bu 
sebeple azil olmuştur. Miri malı tahsilinde kusuru görülen kadılar habse ve
rilmiş, İstanbul'daki kadılar (mülazemet için İstanbul'da olan kadılar olsa 
gerek) suhte ve danişmendleri "Ulemaya bu ihanet nedir, cümlemize sirayet 
eder" diyerek tahrik etmişlerdir. Bazı kadılar ihanet suçu ile Yedi Kule'ye 
bahsedilmiş ve Rumeli kazaskeri Zekeriyya Efendi Şevval 998 (1590)de azle
dilmiştir120. Aynı şekilde Rebiulevvel 1039 (1629)'da Rumeli kazaskeri 
Mevlana Hasan Efendi "müla.zimin-i kuzattan" birkaçının şikayeti sebebiyle 
beş buçuk ay içerisinde azil olunmuşturl21 . 

5. Siyasi ayaklanma ve mücadele sebebiyle azil: Böyle bir sebeple idamla 
sonuçlanan bir olay Anadolu Kazaskeri Taci-zade Ca'fer Çelebi olayıdır. 

Yavuz askerlerin giriştiği yağma ve ayaklanma hareketinde Ca'fer Çelebi'nin 
de parmağı olduğu kanaatına varmış, kazaskeri huzuruna çağırarak askeri 

I IU Ata'i, s. 249. 
117 H. C . Yurt:lydm, Matnıkçı Nasuh, Aı1k<lra 1963, s. 65-6; Ata'i, s. 130-1. 
118 Mecdi, s. 230. 
ll9 Ata'i, 322-4; Rif at Efendi, De1•hatü'l-meşıiyih, s. 35-6. 
120 Selıiniki, Taıih, s. 22~. 
l2l N. Aykut, Hasan Bey-zıide Tarihi, ll, (Bas1lmamış doktora teıi),ls~::~nbul 1980, s. 374. · 
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tahrik edenin cezası nedir diye sormuş, Ca'fer Çelebi'nin "Eğer isbat edilirse 
idamdır" demesi üzerine 921 (1515) de idam ettirmiştir 122 • 

Şehzide Mehmed (III Mehmed) in 991 (1583) deki sünnet düğününde 
yeniçeri ve sipihiler arasında çıkan kavgada ileri gelen bazı devlet erkanı ile 
birlikte Rumeli Kazaskeri İvaz Efendi 123 ve Anadolu Kazaskeri Abdülgani 
Efendi124 mazul olmuşlardır125 • 

6. Diğer sebepler: Bunların dışında, Kanuni Sultan Süleyman Korfo'~tı 

seferinden dönerken yolda Rumeli Kazaskeri Muhyiddin Efendi ve Anadolu 
Kazaskeri Kadri Efendiler'le sohbet esnasında, Kazaskerler, Maktul İbrahim 
Paşa'nın katli sebebini sormuşlar, bunu kendisine bir sır olarak saklıyan 
Kanuni sinirlenmiş, o gün her iki kazaskeri de azletmiştir127• 

Saltanat değişikliklerinde bazan üst seviyedeki devlet ricalinin, bu arada 

kazaskerlerin de değiştiği görülmektedir128• Nitekim, Il. Selim ve lll. 
Mehmed'in cüluslarında kazaskerler azledilmiştir. Il. Selim, Sigetvar se.ferin
den dönen orduyu babasının ölümü üzerine yolda karşılamış, Semendire 

salırasına konulduğunda yeni padişah veziriazama "Tezkire-i Hümaylın" 
göndererek Rumeli kazaskeıi Hamid Efendi ve Anadolu Kazaskeri Perviz 
Efendi'yi azletmiştir. Bu azle Padişahın Hocası Ataullah Efendi'nin telkini
nin, bir de kazaskerlerin "şarabı babanız merhum kaldınnışlar idi, bolayki si
zin zaman-ı şeritinizde dahi memnii' olaydı" şeklindeki ikazlarının sebep ol
duğu bilinmektedir129. 

III. Mehmed'in 1003 (1595)'te cülusunda Rumeli Kazaskeri Sun'ullah 
Efendi ve Anadolu Kazaskeri Ali Çelebi Efendi azledilmiştir. Selaniki, bu 
aziilere III. Mehmed'in şehzadeleğinde gönderidiği şera'amamelerin kazas-

122 Taci-zade Ca'fer Çelebi'nin hayatı ve idam olayı için bk. i. Erüıışal, "Tac;izlidc Ca'fcr 
Çelebiasa poet and statesrnan", Boğaziçi Üniversitesi Deı'l!isi, IV, Istanbul 1978, s. 135-6. 

129 Ara'i, s. 291-2; Sicill-i Osmiim~ nı, 606-7. 
124 Ara'i, s. 294-5; Sic;j/1-i Osmılnı~ III, 341. 
125•N. Aykut, :ıynı tez, II, 114. 
126 Kanuni'nin 943-944 (1536) daki "sefer-i Koıfu" denilenitalya ve Adriyatik seferi. 
127 Arai, s. 186 (derkenar). 
128 Osmanlı saltanat teamillünde saltanat değişikliği görevde azli gerektirmektedir. Bu 

konunun İslam amme hukukunundaki durumu için bk. Bilmen, Ka m us, Vlll, 249. 
l2') Selaniki, Taı·iJı , s. 51-2. 
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ker nezdinde geçmemesinin sebep olduğunu yazmaktadır130• Bunlann dı
şında şüphesiz daha pek çok sebeple kazaskerler azledilmiştir. Kaynaklar 
çoğu kere bunları kısa bir haber olarak verip geçmektedirısı. 

m. Kazaskerlerin Maaş ve Gelirleri 

A. Memuriyetteki Maaşlan 

a) lünar ve Has tasarruf etmeleri: Osmanlı Devleti'nde askeri sınıf ola
rak bilinen zümrenin maaşlan, deviriere ve mevkilere göre özellikler ve deği
şiklikler göstermektedir. Bu itibarla, konuyu kesin bir kaideye bağlamak veya 
ortaya koymak oldukça zordur. Osmanlı merkez teşkilaonın en üst seviye
deki yetkililerinden olan kazaskerlerin bilhassa erken devirdeki maaş ve ge
lirleri hakkında bilgilerimiz bir hayli eksik ve sınırlı bulunmaktadır. Bu de
virde gerek kadı ve kazaskerlere, gerekse diğer devlet ricaline bazı yerlerin 
gelirlerinin tirnar ve has şeklinde verilmesinin yaygın bir uygulama olduğu 
belgelerden anlaşılmaktadır152• Yıldınm Bayezid'in Şeyh Ramazan'ı kazasker 
olarak tayini Behcetü't-tevirih'de "ona köyler, şehirler, kaleler verip kazasker 
kıldı" şeklinde ifade edilmiştir133• İstanbul'un fethinden hemen öneeye ait 
855 ( 1451) tarihli mu fassal Aydın defterinde "karye-i Ödemiş umar-ı 
kazasker" kaydı 134 ve yine aynı defterde daha önceki devri yansıtan "karye-i 
Yenice, merhum Hüdavendigar Aydın Eline gelicek kazaskere vermiş" kaydı 
çok erken dönemlerde kazaskerlere maaş karşılığında tırnar tevcih edildiğini 
göstermektedir13ı~. 888-891 (183-1486) tarihleri arasında önce Anadolu sonra 

130 " •.. ve kazasker refine vech beyan edenler. padişah hazrederi şehzadeli~i halinde 
müstahiklar hakkında gönderdikleri şefli'atııame-i şerifleri geçmeyüp belki ba'is-i luraman 
olduğudur dediler". Selaniki, Tarih, s. 441-2. 

131 Selaniki, Receb 1006 (1598)'da Rumeli Kazaskeri Kuş Yahya Efendi'nin aziini verirken, 
belli bir sebep zikretmemekte, sadece "azlini icab eder niçe kusur sudur edip, bir gice ııageharu 
uçurdular" demekle yetinmeluedir, Seliiniki, Taı'ih , s. 724-5. 

132 Bu devirde dini-bzii görevde bulunan kadılara, nrublere, imamlara, hocalara, 
hatiblere, fakihlere, piskoposlara, metropolidere ve katibiere tirnar tahsis edildiği 

görülmektedir. Halil İnalcık, "1431 tarihli tirnar defterine göre Fatih devrinden önce tirnar 
sistemi'', IV. Tüı·.k Taı·ih Kongresi Tebliğleri, (Ankara 10-14 Kasım 1948) Ankara 1952, s. 136. 
Vezirazam, di~er vezirler ve mirimiran (beylerbeyi) gibi üst seviyedeki yetlillilere verilen has ve 
tirnarlar için bk. A. Taneri, Osm;mlı İmpanıtoı·Juğu'nun Kuruluş Doneminde Vezir·i A'zaınlı.k. 
Ankara 1974, s. 79-80. Ayrıca Hikmet Akın, Aydınoğullaı'l Tarihi Hakkında Bir Aı-aşurma, 
Ankara 1968, s. 127-136 arasında örnekler buunmaktadır. 

133 Şükrullah, Behcetü't-tevıirih, (N. Atsız tercümesi), İstanbul1949, s. 56. 
131 BA. Tapu Defteri, nr. 1, s. 37 den naklen H. Akın, age., s. 128. 
135 BA. Tapu Defteri, nr. 1, s. 33 den naklen H. Akın, age., s. 128. 
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Rumeli kazaskerliği yapmış olan Çandarb İbrahim Çelebi'ninde, Edirne ha
valisinde 10827 akçe hasılh tirnar tasarruf ettiği görülmektedir136. 

XVI. asırda kazaskerlere has tahsisinin devam ettiği bilinmektedir187• 

Kanuni Sultan Süleyman devri başlarına ait Anadolu Eyaleti tahrir defte
rinde138 Anadolu kazaskerinin hasları dört köy bir ihtisab ve yirmi bir değir
men olup bunların hasıl 122519 akçe olarak verilmektedir139• Uzunçarşılı, 

XVI. asır ortalarına kadar kazaskerlerin arpalıklarına has denildiğini belirt
mekte ancak bu konuda kaynak zikretmemekte, sadece Tapu Defteri nr. 166 
daki "hasha-yı Kadri Çelebi, Kadıasker-i Anatolı" kaydını misal vermekte
dir~<~o. ·Bunu teyid eder mahiyette, Kanuni devri başlarında Nefs-i Tatar 
Pazarı'nın Anadolu kazaskerinin tasarrufunda olduğu ve 18250 akçe hasılı 
bulunduğu görülmektedir14ı. 

Erken tarihli bazı Avrupa kaynaklannda da kazaskerlerin tirnar ve has 
tasarruf ettiklerini teyid eder şekilde bilgiler mevcuttur. 1534 yılında 
Ramberti tarafından yazıldığı tahmin olunan risalede ileri gelen devlet er
kanı arasında kazaskerler hakkında bilgi verilirken, her bir kazaskerin takri
ben 6000 duka tirnar gelirleri (feudal incame) olduğu belirtilmektedir"'2• 

Yunus Bey yine aynı tarihlere ait olan risalesinde kazaskerlerin 6-7 bin duka 
yıllık tirnar gelirleri olduğunu söylemektedir1·13. 

b) Kazaskerlerin Mevacibleri: Kazaskerlerin ilk devirlerde tirnar ve has 
tasarruflarına dair kaynaklarda bilgi bulunduğu halde bu dönemde ayrıca 
maaş aldıklarını gösteren bilgiler şu anda bulunmamaktadır. Bu konuda ilk 

13ti BA. T:ıpu Defteri. nr. 20 den naklen T. Gökbilgin, XV-XVI. AsıJ'laı·d:ı Edirne ve P:ışa 
Liııası, Vakıfl:ıı--MüllJer·MukacaaJaı·, İstanbul 1952, s. 418. 

137 BA. MAD. nr. 519,937 (1530..31) tarihli mukata'a defteri Filibe ve Mülhakaunın aşar ve 
sair rüsumu mahsulaunı ihtiva etmekte, ba:ıı köylerin Rumeli ve Anadolu kazaskeri haslan 
olduğu görülmektedir. 

138 BA. Tapu Defteri, nr. 438, s. 5, Uzunçarşılı, İlıniye, s. 158 de defterin eski numarası 
olan 881'i vermiştir. 

139 BA. Tapu Defceı·i, nr. 1051 de "An hasha-yı kadıasker-i vilayet-i Rumeli" ve "Hasha-i 
kadıasker-i Anatolı" kayıtları geçmektedir. Uzunçarşılı, İlıniye, s. 158 de yine defterin eski 
numarası olan 332 verilmiştir. 

!40 BA. Tapu Defteı'i, nr. 166, s. 490 ve oradan naklen Uzunçarşılı, İlmiye, s. 119. 
141 T. Gökbilgin, "Kanuni Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti, Livaları, Şehir 

ve Ka.sabaları", TTK Beliete n, XX/78 (1956). s. 253. 
H2 Ramberti Risalesi'niıı aslı İtalyanca'dır. İngilizce tercümesi, A. H. Lybyer, The 

Govemment of tlıe Ottoın:ııı Eınpire in the Time of Suleiman tlıe M:ıgnificent, Cambridge 
1913, s. 239-261 sayfaları arasmdadır, bk. Kazasker maddesi, s. 247. 

14.~ A. H. Lybyer, :ı ynı eser. s. 265. 
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kesin bilgiye Fatih Kanunuarnesi'nde rastlanmaktadır. Burada 
"Kadıaskerlerime hazineden günde beşyüz akçe ve Yeniçeri ağasına günde 
dört yüz elli akçe ... verile" denilmektedir1'14• Şaka'ik-i Nu'miiniye ve Ter
cümesindel<l!\ kazaskerlerin biyografileri verilirken mazuliyet maaşları ge
nellikle zikredildiği halde"'6, görevdeki maaşları hakkında hemen hiç bilgi 
verilmemektedir. Kazaskerler hazineden aldıklan maaşa ilaveten aynı za
manda tirnar da tasarruf ediyorlar mı yoksa maaş ve timardan birini tercih 
mi ediyorlardı? Bu hususta şimdilik kesin bir hüküm vermek mümkün gö
rünmemektedir. 

Fatih Kanunnamesinde maaş konusundaki bilgiden sonra XVI. yüzyılın 
ortalanndan itibaren Osmanlı bütçelerinde kazaskerlere hazineden tahsis 
edilen maaşlar hakkında derli toplu bilgiler bulunmamaktadır. 933-934 

(1527-1528) yı lına ait Osmanlı bütçesinde kazaskerlerin mevacibleri hak
kında bilgi bulunmamakta147 fakat 954-955 (1547-1548) mali yılına ait büt
çede148 Anadolu ve Rumeli kazaskerlerine hazineden mevacib ödendiği gö
rülmektedir 149• 

Hicri 974-975 (1567-1568) mali yılına ait bütçede ise1 ı;o Rumeli kazasker
lerine ayda 17165, senede 205980 akçe; Anadolu kazaskerlerine ay.da 16918, 
senede 203016 akçe ödendiği, toplam miktannda 408966 tuttuğu görülmek
tedir. Bu miktarlar gün itibariyle hesaplandığında Rumeli kazaskerlerine 
572 akçe, Anadolu kazaskerine 563 akçe yevmiye verildiği görülür. Bundan 

144 Faıilı Kanunııiiınesi, s. 48. 
1·15 Mehmed Mecdi, Hadfi'iku'ş-Şal\a'ik, İstanbul 1269. 
Hfi Mazuliyet maaşları hakkında aşa~da bilgi verilecektir. 
147 Barkan, "H.933-934 (M. 1527-1528) Mali yılına ait bir bütçe örneği" İktisat Fakültesi 

Mecmuası (İFM), XV/l-2. İstanbul 1955, s. 314. Bu bütçede cema'at-ı mevali arasında 
kazaskerle.r zikredilnıektedir. 

1•18 Barkan, "954-955 (1547-1548) Mali yılına ait bir Osmanlı bütçesi", İFM, XlX/1-4, 
İstanbul 1961. s. 263. K:lzaskerlerin mevacibleri bütçenin "İn':imat ma'a s:iliyiııe tasadduk ve 
nökeriye ve teşrif' kısmında \'erilmektedir. 

149 Bu bütçede beş kazaskere maaş ödendiği gözükmektedir. Bu durum ilk bakışıa şaşırtıcı 
gibi görüumekte ise de, bütçenin kapsadığı bir yıllık dönem incelendiğinde Şeyh Muhyiddin ve 
Muslihiddin Efendiler'in Rumeli K:lzaskerliği; Seyyid Muhyiddin, Muslihiddiıı Sinan Efendilerin 
Anadolu K:lıaskerliği yaptıkları görülür. 

150 Barkan, "H. 974-975 (M. 1567-68) Mali yılına ait bir Osmanlı Bütçesi" İFM, XIX/1-4, 
İstanbull961, s. 309. K:lzaskel'lere "salyılneha" faslından para ödenmektedir.Açıklayıcı·bir notta 
"kazasker me,ı:icibi dahi biledir, am dahi salyılne deyü kayd ederler" denilmektedir. 
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takriben bir asır sonlara ait 1079-1080 (1669-1670) mali yılına ait bütçede151 

ve 1070-1071 (1660-1661) tarihli mukayeseli bütçede Rumeli kazaskerinin 
yevmiyesi yine 572 akçe; Anadolu kazaskerinin yevmiyesi 563 akçedir1ö2• Ayn 
Ali, ulema-yı izamın, Devlet-i Osmaniye'de Beytülınal-i Müslimin'den hisse
dar ve "hazine-i amireden vazifehar" olduklarını söylemekte ve Şeyhülislama 
750; Rumeli kazaskerine 572, Anadolu kazaskerine 563 akçe yevmiye öden
diğini yazmaktadırt53. 

Burada önemli bir problem görülmektedir: Yüzyılı ~an bir süre içeri
sinde, özellikle III. Murad154 ve ID. Mehmed devirlerinden itibaren gittikçe 
artan enflasyon karşısında eşya ve hizmet fiyatlarında görülen büyük aruşa 
rağmen 165 kazasker mevaciblerinin sabit kalışı ş~ırtıcı ve izahı zor bir du
rumdur. Şu kadarı söylenebilirki biraz sonra görüleceği gibi kazaskerlerin 
çeşitli kaynaklardan büyük miktarlara baliğ olan gelirleri bulunmakta, hazi
neden aldıkları mevacib onların yanında sembolik bir miktar olarak kalmak
tadır. Değişik kaynaklardan sağladıkları bu gelirler devamlı artmaktadır. 
Nitekim, emekli olunca diğer gelirleri kesildiğinden mazuliyet ma~ları hiç
bir zaman sabit kalmamış, zamanın akışı içinde devamlı artış göstermiştir. 
Defterde ayiara göre kısım kısım verilen miktarlara ait aylık ödeme tezkire
lerine Ali Emiri Tasnifi'nde raslanmaktadıı·1156• Küçük Rfıznamçe'den yapılan 

ödemelerde mevacibin miktannda pek değişiklik olmadığı görülmektedir157• 

c) Askeri kısmetten sağladıklan gelirler: Kazaskerlerin hazineden dü
zenli olarak aldıkları mevacibleri dışında b~ka gelirleri de bulunmakta idi. 

1111 Barkan, "1079-1080 (1669-1670) Mali yılna ait bir Osmanlı bütçesi ve ekleri", İFM, 
XVIl/1-4, İstıınbul 1960, s. 229. Bu bütçede kazaskerlere "tabi-i Kalem-i Rüzııiimçe-i Küçük" 
faslınd;m mev-:icib ödenmektedir. 

ırı2 Barkau, "1070..1071 (166()..1661) tıırihli Osmanlı Bütçesi ve bir Mukayesi" İFM, XVII/1-
4, İstıınbul 1960, s. 316. Bu bütçede kazaskerlere "Kalem-i Ruznamçe-i Küçük" faslından 
mevacib ödenmektedir. 

IM Ayıı Ali, Risıile-i Vazüe-llôriin ı·e Meı<itib-i Bendegfın-ı AI-i Osmaıı, lstıınbul1280, s. 99. 
164 Bekir Kütükoğlu. "Murad III", İA, VIII, 624. 
l!i5 Bu dönemde zaman zaman yapılan ayarlamalar ile eşya fıyatları düşürülmüş ise de 

genel olarak paranm değeri sabit tutulamamışor. M. Kütükoğlu, "1009 (1600) tıırihli Narh 
Defterine göre İstaııbul'da.Çeşitli Eşya ve Hizmet Fiyatları" TED, İstanbul1978, sayı 9, s. 6-8. 

l!iG Örnek için bk. BA. Ali Emiri Tasnifi, 1. Ahmed devri, ıır. 558; İbrahim devri, ıır. 412; 
IV. Murad, nr. 685. 

lı>? BA. KK. Küçük Rüzmimçc 3398 numaralı,1013 (1604-1605) tıırihli defterin başmda 
"Defter-i mevacil>-i cema'aı-ı ınüşahare-höran-ı Hızane-i Amire, der-vficib-i sene 1013" 
denilmekte ve ilk olarak bu tıırihte Rumeli Kazaskeri ol:lıı Feyzullah Efendi ve Anadolu 
Kazaskeri olan Yahya Efendilerin nıevacibleri zikreuilnıckıedir. 
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Bunların en önemlisi hatta bütün gelirlerin başta geleni, askeri kısmetden 
aldıkları resimlerdir. Memleket çapında geniş teşkilatdan sağladıklan bu ge
lirler ile kazaskerler şeyhülislamiardan çok daha fazla maddi imkanlara sahip 
bulunuyorlardıı58• Bilindiği gibi askeri sınıfdan vefat edenlerin muhallefao 
(terekesi) kadı kassamları tarafından taksim edilmeyip, askeri kassamlar, 
yani kazasker kassamlan tarafından taksim edilmekte ve terekenin kıymeti 
oranında ücret alınmakta idi. 

Mustafa Ali, XVI. yüzyılın ikinci yarısır~da Rumeli kazaskerinin kısmet-i 
askeriyeden elde ettiği gelirler hakkında "beş yüz akçe ulufesi cem'an 

Rumeli'nde olan rusum-ı lusmet-i askeri ava'idinden riiz-ı merre tahminen 
sekiz bin akçe hasıl olmak kabildir"; Anadolu kazaskeri için ise "Rumeli ka

zaskerinden aşağadır, lakin mahsUl-i resm-i kısmette iki Rumeli denlü ava'idi 
vardır. Tahminen yevmi onbeş bin akçe ava'idi mukarrerdir" demektedir1!i9. 

Fatih Kanunnamesinde kadıların kısmetden (tereke taksiminde) binde 

yirmi alacaklan belirtilmektedir160• Örnekler XVI. yüzyıl başlannda kazasker 
kassamlarının da ayni nisbetde aldıklarını göstermektedir161• Asrın ikinci ya
rısı ve sonraki devirde nisbetin, takriben yine aynı kaldığı, ancak eşya fiatla

rındaki aruş sebebiyle, hasılaon devamlı artoğı görülmektedir162. 

Bütün İmparatorluktaki asker sınıf mensublannın terekelerirtin taksimi 
için çeşitli bölgelerde doğrudan doğruya kazaskere bağlı ka~amlar bulunu
yordu. Vilayetlerdeki asker kassamların kazasker adına tutduklan defterler o 

ıss Şeyhülislamın, kazaskere kıyasla gelirinin azlı~nı gösteren bir olayı Hasanbey-zade 
kaydetmektedir. 997 (1589)'de meşhur kıyamdan sonra Şeyhi Efendi yerine şeyhülislamlıg-a 
tayin olunan Rumeli Kazaskeri Bostan-zade 250 akçe müftülük mevacibini az görerek "Hasbi 
fetva veririm" deyip uzun süre maaş kabul etmemiştir. Veziriazam Sinan Paşa'nın maaşma elli 
bin akçelik arpalık ilave etmesinden soııra kabul etmiştir. İkinci miiftülüğünde arpalık maaşı 
tebdil olunarak miiftülere rılınameden 700 akçe ödenir olmuştur Hasan Bey-z:ide Tarihi, s. 135. 

l!i9 Ali, Kiinhii'l·ahbar, vr. 91a. 
160 "Kuzat ... kısmet-i emvalden binde yirmi akçe ... alalar", Fıitih Kıınunn:imesi, s. 48. 
161 919 (1513) tarihli Hatice binti Murad'ın muhallefıiu yekunu 16788 akçeyi bulmaktadır. 

287 akçe tutan techizden sonra, kalan 16501 akçenin 330 akçesi kısmet-i askeriyedir ki bu da 
muhallefaun binde yirmisi cevarındadır. Bursa Şer'iye Sicilieri Kassam defteri, ıu. 22-22A dan 
naklen U:ı:unç~rşılı, ilmiye, s. 124. 

162 xvı. yiizyıl ortalarından XVII. yüzyıl ortalarına kadar, askeri sııııfm değişik ziiınrelerine 
mahsus pek çok mulıallefat örnekleri Ö.L. Barkan tarafıııdan yayınlanmışur. Barkaıı, "Edirne 
Askeri Kassarnma Ait Tereke Defterleri (1545-1659)", Belgeler, ffi/5-6, Alıkara 1968, s. 479. 
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bölgenin şer'iye sicilieri arasında muhafaza edilirdi163. Kazaskerin çeşitli en
geller sebebiyle kassam-ı askeri bulunduramadığı bölgede bu görevi askeri 
kassam adına kadı yapar, alınan kısmet resmini ayrıca muhafaza eder, kazas
kerin adamı bu paralan toplamak için gelince ona teslim ederdi164. Burada 
önemle belirtilmesi gereken bir husus, kassamların bulunduklan bölgede 
kazaskeri temsil etdikleri, onun adına çeşitli davalara bakuklandır. 
Kassarnlara ait defterlerin muhtevası, onların sadece tereke taksimine bak
ınakla kalmayıp, askeri sınıfa mensub kimselerin çeşitli işlerini gördüklerini 
de göstermektedir165. 

Kadı ve kazaskerlerin çok önemli gelir kaynağı olan terekenin taksimi 
hususu daima ihtilaf konusu olmuş, bilhassa kazasker kassamının bulunma
dığı yerlerde kazasker aleyhine kadının askeri sınıf mensublarının terekesi 
taksimine girişınesi sık sık fermanların isdar edilmesine sebebiyet vermişti.r. 
Bazıları genel mahiyet arzeden bu fermanlarda "askeri" kavramı üzerinde 
önemle durulmuş, kimlerin bu sınıfa dahil olduğu, kimlerin dahil olmadığı, 
hangi işlemlerin kazaskerlere, hangi işlemlerin kadıya ait olacağı açık açık 
belirtilmektedir. XVI.yüzyıl sonuna ait ve daha sonra çeşitli tarihlerde tekrar
lanmış olan bu neviden bir fermanı burada incelemek faydalı olacaktır166: 

Başında III. Mehmed'in tuğrası ihtiva eden Rebiulahir l006(Kasıml597) 
tarihli, vilayet-i Anadolu'daki beylerbeğiler ve sancaklıeğilere gönderilen 
fermanda şu hususlara temas edilmektedir: Anadolu kazaskeri olan Mevlana 
Abdulhalim, mezkur vilayette kendisine ait olan resm-i kısmet, nikah, ıtık
name, vakfiye, v3.kı olan hüccetler ve siciller kendi kassamı (kassam-ı askeri) 
ve yahut vekilieri orada mevcut olduğu halde kadı tarafından müdahale 
olunduğunu arzetmiş, bunun üzerine gönderilen hükümde herat-ı hümayün 
ile hitabet, imamet, kitabet, tevliyet, cibayet, nezaret, meşihat, cüz, tesbi, va
kıf mezre'a, tekke ve sair bunun emsali cihet tasarruf edenlerin vazifelerinin 
askeri olduğu, öldüklerinde kazasker kassamları tarafından kısmet olunup, 

ı 63 Edirne sicilleri, nr. 6, ııırih 967-968 (1559-1561), TSMA. Bu defıeriıı kapa~ında 
"suretü's-sicil, el-vlikı' fi zernam .... Nurullah b. Ali, el-Kasslimü'l-askeri bi-Edirne el·mahr(ısa an 
kı beli .... Hamid Çelebi Efendi, el-kazi bi'l-askeri'l-mansur fi villiyeti Rumeli , el-ma'mure" kaydı 
bulu.nmaktadır. Calata sicitleri, 3 numaralı, 969 tarihli defterin başında da benzer bir kayıt 
vardır. 

164 Uzunçarşılı, İlmiye, s. 122. 
165 Edirne ııskeri kassamı tarafından tutulıın 967-968 (1559-1561) tarihli defterde 

Beytülmale, sülüs-i vasiyete, ev satışlanna, köle azadına ait siciller bulunmaktadır. Edirne 
Sicilleri, nr. 6, vr. 37, TSMA. 

lfill BA Ali Erniri ı:asnifi, lii .Mehmed devri, nr. 14. 
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kanun-ı kadim üzre rüsumı alınacağı kadılar tarafından müdahale olunma
ması emredilmiş; ayrıca, yaya, müsellem, yörük, tatar, canbaz ve voynukun 
askeri olduğu, eskiden resm-i kısmetleri, yüz akçeden aşağı ise vilayet kadıla
rına ait olduğu belirtildiği, halen bu zikr olunanların da kazaskere tayin ve 
tahsis olunduğu bildirilmiştir. 

Eviad-ı askerinin de askeri olduğu, askerinin zevcesi, ölümünden sonra 
reayadan birisi ile nikahlanmadığı müddetçe askeri kaldığı bildirilmekte; be
rat-ı şerife ile hasbı imamet, hitabet, cibayet, kitabet, meşihat, haymana, çel
tükcü, tuzcu, celeb, bakırcı, kadı naibleri, şehir kethüdaları ve tekalif-i örfi
yeden muaf olanların askeri olduğu belirtilmiştir. Ferman ayrıca, mansıb ta
sarruf etmeyen mülazimin tamamen askeri olduğu ve müteferrikalar, kendi
leri fevt olduklarında, aslanda avarız hanesinde olduğunu, sonradan ehl-i 
berat olduğu bahane edilerek, kadıların müdahale ettikleri bildirilmektedir. 

Netice olarak kadıların müdahalesinin def edilmesi zikredilen kimsele
rin rüsumundan kadıların aldıklarını kazasker kassarnma geri vermelerini, 
inat edenlerin dergah-ı muallaya bildirilmesi emredilmektedirlll7• 

Bu şekilde genel mahiyetteki hükümlere rağmen muhallefat konusunun 
daima ihtilaflara yol açtığı, kazaskerlerin Divan-ı Hümayün'a şikayetleri se
bep olduğu anlaşılmaktadır. Bu şikayetler üzerine münferid olaylar için o 
yerin kadısına, sancakbeyi ve beylerbegine hükümler gönderilip bizzat 
şahsın ismi zikredilerek, askeri olduğundan kassamiyenin kazaskere ait 
bulunduğu, kadının katiyen karışmaması ve aldığını geri vermesi 
istenmektedirlôs. 

d) Berat rustimundan aldıkları ücretler: Kazaskerler kadı ve müderris 
heratlarından ve bazı tevcihat heratlardan belli miktarlarda ücret alırlardı. 
Bunun miktarı ve hangi tevcihatdan alınacağı fermanlarda belirtilmişti . 

Ancak bu fermanlardaki nisbetleri ve uygulamayı genelleştirmek mümkün 

Hl? Bu fermanın 1015 (1606-7) tarihli benzeri, yine bir arzuhal üzerine ısdar edilmiş, 1038 
(1628-9) de teyid olunmuşdur. bk. Uzunçarşılı, Meı·kez-Balııiye, s. 240-241. 

ıı;H Mülıimme, nr. VII, s. 574, hüküm 1617, Mısır Beylerbeyine 1 Muharrrem 976 
(26.Hııziran 1568) tarihli hüküm; aynı Mı'ilıimıne, h. 1682, 10 Muharrem 976 (5. Temmuz 968) 
tarihli Mihaliç ve Seferihis:ır kadılıırına giden hüküm, bu fermanda resm-i kısmetin binde 15 
olduğu, fazla alınmaması bildiriliyor; aynı Mühimme, hüküm 1811, 3.Safer 976 (28 
Temmuı.1568) tarihli Aydm sancağı kadılarııla hüküm; Mülıiınme, nr. LX, s. 209, hüküm 494, 
12 Rebiülewel 994 (3. Mart. 1586) tarihli Diyıırbekir Beylerbeyine ve Amid kııdısma hüküm. 
Miihimıne Defteri Zeyli, nr. VII, s. 9, 1013 (1604-1605) tarihli Trablus beylerbeyine ve kadısıııa 
hüküm. 
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değildir . Çünkü her hükümdar tahta çıkınca eski uygulamayı gözden geçiri
yar ve kendi zamanının şartlarını nazar-ı itibara alarak, konuyu yeniden dü
zenliyordu. Kanuni Sultan Süleyman devrine ait bir fermanda eski döneme 
de atıfda bulunularak şu hususlara temas edilmektedir: İstanbul'da kazasker
ler tarafından yazılan kaza, tedris tevliyet, meşihat ve benzeri mansıblardan 
"resm-i nişan", "resm-i kadıasker" ve "resm-i kitabet" olarak fazla akçe 
alındığı gibi muhzırlar, muhzırbaşılar ve devatdarlardan herbirinin fazla 
akçe aldıklarının merkeze şikayet olunduğu, bu nevi tevcihattan nişan-ı 
hümayO.n ve kazasker için adalet üzre resm alınması ferman olunmuştur. 

Daha önce Anadolu ve Rumeli'de kazaskerler marifetiyle bir kimseye 
kadılık verilip berat yazıldığında resm alınması gerektiğinde, kadının yevmi
yesi defterde "kalil ve kesir" her ne yazılı ise bir aylık cihetiı&ı hesab olunup, 
yarısı resm-i nişan için, yarısı ise kazaskerler için alındığı, resm-i kitabet, 
resm-i muhzır ve muhzır-başı ve divitdann, kazaskerler içün alınan bu his

sede dahil olduğu, kazaskerler içün ayrı, katib ve muhzırlar için ayrı resm 
alınmadığı bildiriliyor. Fakat İstanbul, Edirne ve Bursa kadılıklarının def
terde yevmiyeleri ziyade olduğu, bu hesab üzre alımnca hayli akçe alınmak 
lazım olunduğundan, İstanbul, Ediıne ve Bursa kadılıklarından üçbin akçe 

nişan içün ve üçbin akçe kazasker içün alınması, ziyade "bir akçe ve bir 
habbe" alınmaması ferman olunmuştur. 

Yavuz Sultan Selim zamanında, kazaskerlerin aldığı rusumun, hassa-i 
hümayO.n-ı padişahi için zabt olunmasının emredildiği ve kazaskerlerin al
dığı nısf hissenin beşte birini kazaskerlerin alması, ancak resm-i kitabet ve 

muhzırın bunun içinde olması bildiriliyor. İstanbul, Bursa ve Edirne kadılık

larının defterde üçer yüz akçe hasıl kaydolunduğu bir aylık hasılının onda 
birini kazaskerlerinin alması, geri kalanının hassa-i hümayO.n için zabtolun

ması, Şam ve Haleb kadıhkları, defterde beş yüzer akçe yevmiye kaydolun
duğu, birer aylık hasıllarının hassa-i hümayO.n için zabtolunması, bu kadılık

lardan kazaskerler "min külli'l-vucuh" hissedar olmaması, bir kadılık veyahut 
gayri mansıb verildiğinde müjdeye varan kimsenin müjde için "bir akçe ve 
bir habbe" olmaması: medrese, tevliyet, meşihat, emanet, ehl-i vezaif, cüz-

169 Cihet: İmamet, hitabet, müden·islik, vılizlik, kayyımlık gibi lıizmetlerdir. bk. A.H. Berki. 
Vakfa daiı- yazıl:ın eseı'lel'le vakiiye ve beıızeri vesikillaı-d:ı geçen Isul:ılı ''e Tabirler, Ankara 1966, 
s. 10. 

&lleceıı C. LXI, 40 
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hanlık ve tesbih-hanlık gibi yevmiyeleri malum ve muayyen olan cihetlerde, 
kanun-ı kadim üzre bir aylık vazifelerinin resm-i nişan içün olunması, zaviye, 
m eşihat ve sair evkaf ve çiftlik gibi hasılları senevi olup, yevmi hesabiarının 
kabil olmadığı cihetlerin heratlarından kanun-ı kadim üzre yüz yirmişer 

akçe alınması ki bu zikr olunan vazifeterin daha önceleri yarısı kazaskerler 
için alındığı, bazı şehirlerde kadılar ve müderrisler, vakfa acıyarak, hasbi 
nazır olurlarsa bunların heratından iki baştan resm alınmaması, bir mansıb 
veya cihet bir kimseye verildiğinde yazılan menşiir suret hükmünde 
yazılması, fakat hükmün zeylinde "ba'de'n-nazar bu hükmü elinde ibka 

edesiz" diye yazılması. Bunun gibi alıkarndan "berat uslubu üzre" yüz 

yirmişer akçe resm alınması, kazaskerlerinin kendilerinin verdikleri 
mekatibe 12 akçeden 24 akçeye kadar resm alınıp, resm-i nikahın da bu 
üslub üzere alınması emrolunmuştur. 

Kazaskarlerin mansıb verdikleri kimselerin bizzat liyakatlarının görül

mesi, defterde yaya, müsellem ve raiyyet yazılan kimselere kazaskerler tara
fından mansıb verilmemesi, kanun-ı kadim üzre her mansıbın müstahakkına 
verilmesi, bir mansıb iki üç pare olunup, birkaç kimseye tevcih olunmaması, 

evvelden nice verile geldi ise, yine öyle verilmesi ferman olunmuştur17o. 

e) Ciilus bahşişi ve diğer ihsanlar: Padişahların tahta çıkışlarında seyfiye, 
ilmiye ve kalemiye sınıflarının ileri gelenerine cülus balışişleri ve in'amlar 

verilmesi daima uygulanan bir gelenek idi. III. Murad'ın 982 (l574)de 
Osmanlı tahtına oturduğunda askere cülus bahşişi dağıtıldığını, veziriazama, 
padişah hocasına, şeyhülislama, kazaskerlere, nişancı ve defterdara "kanun-ı 

kadim üzre" altın ve akçeler ihsan olunduğu Seyyid Lokman'ın beyanından 
anlamaktayız171 • III, Mehmed'in 1003(1595) tahta cülusunda "kadimden ola
geldiği üzre" sadrazam, şeyhülislam, vezirler, kazaskerler, defterdar, nişancı 
m evaliye verilen sof ve hil'at şeklindeki ihsanlar hakkında geniş bilgi bulun
maktadır17'ı. IV. Mehmed'in 1058 (1648) de cülusunda ayni şekilde devlet ileri 
gelenlerine ve askere verilen bahşiş ve ihsanlan Telhisü'l-beyan'dan öğre-

170 Bayezid Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi Yzm., nr. 1969, vr. 159a-162a. 
171 Seyyid Lokman, "Mücmelü't-tomıu'' , British Museum, Or. 1135, 156b-157a. 
172 Ayn Ali, Risıile-i Vazifc-hôı·an, s. 1 OS-112. 
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nilmektedir173• Bu üç padişah zamanında verilen miktarlar ve artışları, ayrıca 

buradan hareketle teşrifatdaki yerleri hakkında kanaat sahibi olmak müm
kündür. 

Cülus balışişlerinin dışında önemli olaylar ve resm-i küşadlar münasebe
tiyle padişahlar tarafından verilen in'am ve ihsanlar da bulunmaktadır. 
Bunun en güzel örneği, II. Bayezid tarafından verilen, muntazam bir belge 
olarak bugüne kadar gelmiş bulunan bir defterdeki bilgilerdir174• Ancak bu 
neviden gelirleri belirli ve düzenli bir gelir olarak kabul etmek mümkün 
değildir. 

173 Hezarfeıı Hüseyiı; Efendi, Tellıisü'l-beyan likaviinin-i Al-i Osman, (Bilindi~i gibi 
Hezarfen eserini yazarken Katib Çelebi, Ayn Ali gibi müelliflerden faydalanmış, daha önceki 
kanunnamelerden iktihaslar yapmıştır. Bu bakımdan verdi~i bilgileri ihtiyada karşılamak 
gerekir. Genel değerlendirme için bk. R. Anhegger, "Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı 
Devlet Teşkilatana Dair Mülahazaları", Tül'ltiyat Mecmuası, X, İstanbul 1953, s. 367-369). 

174 Atatürk Ktb., M. Cevdet yazmalan, nr. 0.71. 



Devlet erkanına verilen cülus bahşişleri: 

(Burada sadece Divan-ı Hümayfuı üyeleri ve bazı ilmiye ricali verilmiştir) 

III. Murad'ın culüsu 
Devlet erkanı 982 (1574) 

Mücmelüt-tomarm 

Veririazam 6000 filori sikke-i hasene 
murassa al un kılıç, iki ağır 
çatma kaftan 

Vüzera (herbirine) 4000 filori 

Padişah Hocası Keseyle altun ve akçe ihsan 
buyuruldu 

Şeyhülislam 
.. 

Kadı asker (herbiri) " 

Nişancı 
.. 

Defterdar .. 
Mazul Meviili Hilat ve akçe 

Müderrisin (kibar) Hilat ve akçe 

175 Seyyid Lokman, Mücmelü't-tomar, vr. 156b. 
176 Ayn Ali, RisaJe-i Vazlfe-bôrin, s. 108. 
177 Hezaıfen Hüseyin Efendi, Telhisü'l-bey.in, ''~"· 181 a-b. 

III.Mehmed'in cülusu 1003 N.Mehmed'in cülusu 1058 
(1595) (1648) 

Risale-i vazi'Eehôran116 Telhisü'J-bey;inın 

3000 akçe 30.000 akçe 

20.000 akçe 20.000 akçe 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

30.000 akçe, sof: 1 30.000 akçe, sof: 1 

20.000 akçe, sof: ı 20.000 akçe sof: 1 

30.000 akçe -
20.000 akçe -
ı5.000 akçe 15.000 akçe, sof: 1 

5.000 akçe lO.OOO.akçe, sof: ı 
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00 

&:: 
S! 
~ 
~· 

~ 

--



OSMANLI DEVLETi'NDE KAZASKERLİK 629 

B. Mazuliyet maaşları 

a) Kazaskerlerin mazuliyet maaşları: Görevde bulunduklan sıradaki ma
aşları hususunda kaynaklarda fazla bilgi bulunmamasına rağmen mazuliyet 
döneminde verilen ücretlerden sık sık bahsedilmektedir. Bu sebeple belirli 
aralıklarla mazuliyet maaşlarınındaki aruş seyrini takip mümkün olmaktadır. 
Kesin bir rakam söylemek mümkün olmamakla birlikte, XV. yüzyıl sonları ile 
XVI. asır başlarında, mazuliyet ücretinin günde 75-100 akçe arasında 
olduğu, ancak bunların istisnalarının bulunduğu; daha sonra tedricen 
artarak XVI. asır sonlarına doğru 150-200 akçe, XVII. asıı• başlarında 250 
akçeye yükseldiği görülmektedir. Fakat incelediğimiz dönemde bildirilen 
miktarların üstünde "riayeten" yüksek maaşla mazul olan birçok kazasker 
bulunmaktadır. Burada nihai yetki hükümdara ait olmaktadır. Lütfi Paşa 
kazaskerlere tekaudieri halinde 150 akçe (XVI. yüzyıl ortalan } verileceğini 
belirtmektedir178 • 

Alaeddin Ali b. Yusufel-Fenari 881(1476-1477) de kazaskerlikten 50 
akçe yevmiye ve 10000 akçe seneviye ile mazul olmuş179 büyük oğluna 50, kü
çük oğluna 40 akçe tayin olunduktan başka oğullarının vazifelerine 
(ücretlerine) inegöl kadıhğı ilave edilmiştirıso. II. Bayezid'in cülusundan 
sonra Rumeli kazaskeri o lan Mevlana Alaeddin 900(1494-1495) 'de 70 akçe 
yevmiye ve 10000 akçe seneviye ile mazul olmuş, bu sırada salı ve cuma 
hariç, haftada beş gün tedris faaliyetinde bulunmuştur181 • 897-907 (1492-
1501) tarihleri arasında Anadolu kazaskerliğinde bulunan Amasyalı Ali 
Efendi, 100 akçe yevmiye ile mazul olmuştur. Bu mazuliyet sırasında Ali 
Efendi'ye Sultan Bayezid tarafından oğlu Korkut ile arasının düzeltilmesi 
görevi verilmiştir182• 

II. Bayezid devrinde Bedreddin Mahmud'un da Anadolu kazaskerliğin
den yine 100 akçe ile mazul olduğu görülmektedir18 3• Bu dönemde 
mazuliyet maaşı genel olarak 100 akçe civarında seyr etmekte, ancak Mirim 
Çelebi Mahmud Efendi'nin Anadolu kazaskerliğinden 150 akçe ile ayrıldığı 
tesbit olunmaktadır184 ki bu şahsın, IL Bayezid'a hocalık yapmış olması 

178 Lutfi Paşa, Asainagıe. istanbull326. s. 24. 
179 İkisi birden günde 78 akçe kadar tutmaktadır. 
180 Mecdi, s. 200. 
t8ı Hayau için bk. Mecdi, s. 199·204. 
182 Mecdi, s. 323. 
183 Mecdi, ayıu yer. 
ı84 Sicill-i Osmani. IV, s. 310. 
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sebebiyle farklı bir ücrede mütekaid olması mümkündür. Müeyyed-zade 
Abdurrahman Efendi, Yavuz Sultan Selim tarafından 919(1513)da aziedildi
ğinden 150 akçe yevmiye tahsis edilmiş, ancak Müeyyed-zade bunu kabul 
etmiyerek "meccanen tekaüdü" tercih eylemiştir. Daha sonra Rumeli kazas-
keri olan Müeyyed-zade Şa'ban 920(1514)de aziedildiğinde ise 200 akçe 
maaş bağlanmıştır18!i. Mevlana Rükneddin 924(1518) de Rumeli kazaskerli
ğinden yevmiye 100 akçe tahsis ediliği halde sonra 30 akçe artırılarak 130'a 
çıkanlmıştır186• Fakat Rükneddin Efendi'nin Edirne'de oturması ve maaşının 
Edirne Muradiye evkafından verilmesini rica etmesi üzerine istediği kabul 
edilerek, Nefs-i Kırkkilise arpalık olarak verilmiştir187• Muhyiddin Fenari 
Efendi 15 sene Rumeli kazaskerliği yaptıkdan sonra 944(1537-1538)de 150 
akçe ile mazul olmuş, sonra 50 akçe ilave edilerek 200 akçeye yükselmiştir 188. 

Muhaşşi Sinan Efendi 958(1551) de Anadolu kazaskerliğinden 200 akçe ile 
mazul olmuştur189• Ancak bunu özel saymak gerekir. Zira bundan bir hayli 
sonra Abdülkerim-zade Mehmed Efendi 971(1563-1564) de190, 974(1565-
1567)de PervizEfendi Anadolu kazaskerliğinden191 , yine aynı yıl içinde Kadı
zade Ahmed Efendi Rumeli kazaskerliğinden192 150 akçe ile mütekaid"ol
muşlardır. Ahi-zade Mehmed Efendi 981(1573)de 150 akçe "vazife-i kimile" 
ile Anadolu kazaskerliğinden ayrılmış ve 983(1575) de Süleymaniye 
Darülhadisi ilave edilmiştirt93. 

Bu arada bazı değişik uygulamalar görülmektedir. Molla Ahmed Efendi 
1001 (1592) de 150 akçe ile Rumeli kazaskerliğinden mazul olmuş, 

185 Mecdi, s. 310. 
186 Bundan daha sonra Rumeli Kazaskeri Abdiilvasi Efendi'nin yevrni 100 akçe ile emekli 

olduğu görülmektedir. Mecdi, s. 394. . 
187 'Vazifesi ... muradı üzere Muradiye'den tayin olunduktan sonra nefs·i Kırkkilise ona 

arpalık tayin olundu"., Mecdi, s. 326. Burada önemli bir husus, M uradiye evkafından aldılı para 
ile Kırkkilise arpalıtınm aynı zamana ını, yoksa ayrı ayrı zamanlara mı ait bulunduğunun pek 
sarih olmayışıdır. Taşkôpriz.ade. Edime"ye nakil ve Kırkkilise arpalığının verilmesi keyfiyetinden 
hiç ba.hsetrnemektedir. Şaka'ik, s. 190; Gökbilgin, "Arpalık", /A,J, 593. 

188 Kefevi, Keta'ibü a 'Jıiınü'l·:thyıir, min fukahai mezhebi'n-Nu'mani'l·muhair, Süley· 
ınaniye, Reisülküttab yzm., nr. 690, vr. 394a. 

l89 Hasan Bey-ıade, T:uihi, s. 66 ve 157. 
190 "Yüz elli akçe vazife-i emsal ile" mütekaid oluyor, Atil'i, s. 115. 
I!H Keza, s. 254. 
192 Keza, s. 260. 
193 Keza. s. 265; Has:ın Bey-zade, Taı"ihi. s. 156. 
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ı004(ı596) de Sinan Paşa Darülhadisi ıoo akçe ilave edilerekl!ı•ı toplam ge

liri 200 akçeye yüksetilmiştir. Selaniki, bu bilgiyi verirken , kazaskerlikten 

mütekaid olanların hepsinin ıso akçeye çıkanldığını ancak Mevlana 
Sunullah Efendi'nin ı50 akçede kaldığını bildirmektedir195. Diğer taraftan, 
Rumeli kazaskerliğinden mütekaid Damad Efendi'ye ı006(ı597) da "zeva'id
i evkaf-ı selatinden" günde 200 akçe tayin olunup, bir çift ekmek ve "senevi 
hime" ferman olunmuştur196. Yevmi ıso akçe ile emekli olan Kara Çelebi
zade Hüsam Efendi'nin ölümü üzerine mazuliyet maaşı 20 akçe ilavesi ile, 
200 akçe olarak Muharrem ı007(ı59S) de197 kazaskerlikden mütekaid 
Abdulbaki Efendi'ye verilmiştir. 

Kazaskerlerin bu şekilde miktarları belirtilen tekaüd maaşlarını çoğu 
kere büyük vakıfların gelir fazlalarından (zeva'id-i evkaf) aldıkları görülmek
tedir. Ayasofya ve Süleymaniye camilerine ait yıllık muhasebe defterlerinde, 
zeva'id-i evkafbölümünde mazul kazaskerleıin ilk sırayı aldıkları görülmek
tedir198. Kazaskerlerin kıdem ve hizmet durumlarına göre bu ücretler ayarla
nıyordu1!19. XVI. yüzyılın ikinci yarısında birçok örneklerine rastladığımız bu 

uygulamanın XVII. yüzyıl boyunca devam ettiği de anlaşılmaktadır200• 

Kazaskerlerin mazuliyet dönemleri ve maaşlan incelenirken 
Süleymaniye Darülhadisi'nden bahsetmek gerekir. Kaynaklardan anlaşıldı
ğına göre burası, öncelikle mazul kazaskerlerin görev yaptığı ve ücret aldığı 

194 Ati'i, Medresenin 130 akçeyle tevcih edildiğinisöylemekte, böylece artışın tamamını 
medreseye bağlamaktadır, s. 441. 

195 Selaniki, Truilı, s. 574. 
196 Keza. s. 701-702. 
l!l? Keza. s. 761-762. 
HlS BA. MAD. 5103 numaralı Zevıi'id-hônin defteı·inde, mevali arasında "Mevlana 

Muhyiddin Efendi, Kazasker-i sabık-ı Anadolu, fi yevm 150" kaydı bulunmaktadır. 26 Rebiuliilıir, 
1000. Aynı şekilde, Ayasofya L:ı-a'id-bôran defterinde, zeva'idden para alan meYilinin başında 
KılıMker Sun'ullah Efendi, Abdullah Efendi ve Muslihiddin Efendi gelmekte ve günde 180 akçe 
almaktadır. BA. MAD., nr. 6482, ı. Receb.1006 (7. Şubat.1598). 

199 Sabık.a Rumeli Kazaskeri olan Mustafa Efendi ve Anadolu Kazaskeri olan Şems Efendi 
tarikın eskileri oldukları ediden emsallerine adet olmamak üzere Sultan Süleyman Han 
zeva'idinden yevmi 250 şer akçe tekaüd vazifesi verilmek buyuruldu" 6 Rebiulevvel 1010 
(4.Eylül.l601) BA. MAD. nr. 18155. s. 13. 

200 Süleymaniye evkafıudan 250 akçe vazife ile mütekaid olan Rumeli kazaskeri Musa 
Efendi ölünce İstanbul kadılığı payesiyle ber-vech-i arpalık (?) kadısı olan Şa'ban Efendi'ye 
yukarıda belirtilen maaşm 150 akçesinin verilmesi buyurulmaktadır. 24.Rebiülahir 1056 (19 
Haziran 1646) BA. KK., Ruus, ıır. 259, s. 49. 
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bir medresedir. Hasan Bey-zade, buradan bahsederken, "Darülhadisi mu
kaddema kaza-i askerden mütekaid, zu-fünun (telif ve tasnife kadir, misli 
nadir) ihtiyarlara tevcih ederlerdi. Hiliyi dahi Rumeli kazaskerliğinden 
munfasıl olup, efkah-ı ulema olan Hasan Efendi üzerindedir" demektedir201• 

Ancak, Damlhadis'te mazuliyet maaşı karşılığında mı den veriyorlardı, yoksa 
burası ek bir gelir mi sağlıyordu? Bu hususta kesin bir şey s<Wtemek mümkün 
olmamaktadır202. 

b) Arpalık verilmesi: Lütfi Paşa, Asa..fuame'de vezir, defterdar ve sancak
beyileri zeametle emekli olduklarında alacaklan miktarlan belirttiği halde 
kaıaskerlerden bahsetmemektedir203• Ancak gerek Ali'de gerek XVI. yüzyıl 
sonlan ve XVII. yüzyıl başlarına ait belgelerde kazaskerlerin arpalık tasarruf
larını gösteren bilgiler bulurunakadır. Ali, Divan-ı Hümayfın'da sayfi ve şitii 
sarnurlar ile riayet "yetmiş bin akçe yazar arpalık zeametiyle iltifat ve rağbet
ler" in ulema zümresinde sadece hoca, şeyhülislam ve kazaskerlere mahsus 
olduğunu söylemektedir20-l. Kazaskerlere XVII. yüzyıl ortalannda her-vech-i 
arpalık kazaların tevcih edildiği görülmektedir20G. 

IV. Kazaskerlerin tetrifattaki yeri 

Osmanlı Devleti'nde teşrifat ve bunun icrası büyük önem taşımaktadır. 
Başlangıçta, Osman ve Orhan Beyler zamanında çok sade ve hemen hemen 
yok denilecek kadar az olduğu görülen teşrifat usulleri, giderek belirmeye 
başlamış, yerleşmiş bir şekil almışdır. Osmanlı devlet teşkilaonda Fatih 
Kanunnamesi bir dönüm noktasıdır. Bu Kanunnarnede devlet görevlilerin 
vazife ve salahiyetlerine yer verildiği gibi, teşrifata ait kuralar üzerinde bil
hassa durulduğu görülmektedir. Bu Kanunname daha sonra Osmanlı 

201 Hasan Bey.zideTarilıi. s. 60. 
202 Daha önce belirtilen (bk. not 193) Ahi·zade'nin durumu, Damlhadis'in ek gelir oldulu 

kanaauru teyid. eunekıed.ir. Diğer taraftan Zeyni Efendi'ye ait 19 Safer 1010 (19 Ağustos 1601) 
tarihli kayıt mazuliyet maaşı karşılığı orada görev yaputı intibaını vermektedir. BA. 
MAD.nr.l8155, s. 4 ve oradan naklen, C. Orhonlu, Telhisler, s. 25-26; Uzunçarşılı, Kazaskerler
den fazi ve kemal sahibi olanlara mazuliyet maaşma ilave olarak Sahn ve Darülhadis müderrisli
!inin tevdh olundulunu söylemektedir, İlmiye, s. 158; Koçi Bey, Bilad.-t Selase kadıları ve di!er 
kadıların maaş ile veya birer medrese ile mütebid olduklannı yazmaktadır, Koçi Bey, Risale, 
s.34. 

203 Lutfi Paşa , Asa.tname, İstanbul 1326, s. 24. 
204 Ali, Künhü'l..;ıhbar, İstanbul Üniversitesi Ktb., TY. nr. 5959, vr. 87a. 
205 Mühimme , nr. LXXXV, hüküm 645ve 646 (1040 hicri tarihli) . 
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Devleti'nin teşrifat ve teşkilatma dair eser yazan müellifler üzerinde derin te

sirler yapmıştır206. 

Osmanlı İmparatorluğu gibi merkeziyetçi bir sisteme sahip olan, her 
türlü adet ve merasirnin sıkı ve düzenli olarak yapıldığı bir devlette, teşrifat 
kurallarını sadece bir gösteriş ve tantana olarak görmek herhalde çok yanlış 
olur. Bu kural ve merasimler, merkez ve taşra teşkilatı mensublarının vazife 
ve sorumlulukları ile yakından alakah ve iç içe girmiş, değişmesi oldukça ~or 
kurallardır. Bu bakımdan kazaskerlerin teşrifattaki yerinin bilinmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

A Kaz3-'kerlerin elkabı ve kıyafetleri 

a) Kazaalterterin elkabı: Osmanlı İmparatorluğu'nda elkab, görevlinin 
mevkiini belirtınede önemli bir unsur olup, her meslek erbabının muayyen 
vasıfları ihtiva eden elkabı bulunmaktaydı. Kanunname ve münşeat mecmu
alarında kazaskerlerin elkabı farklı şekilde verilmektedir. 

Fatih Kanunnamesi'nde, müftü efendi, hoca efendi ve kazaskerler 
el kabı müşterek olarak şu şekilde verilmektedir:"A'lemü '1-ulemai '1-
mütebahhirin efdalü'l-fudalai'l-müteverriin yenbü'u'l-fazl ve'l-yakin varisü 
ulümi'l-enbiya ve'l-mürselin, keşşafü'l-müşkiat-ı diniyye ve sahhahu 
müte'alhkati'l yakiniyye keşşilu rümüıi'd-dekayık hallalu müşkilati'l
halayık ... "207 

Daha sonra, Telhisü'l-beyan208 ve bazı kanunname mecmualarında209 

Fatih Kanunuarnesi'ndeki elkab ufak farklarla tekrarlanmıştır. Münşe'atü's
selatin'de kazaskerlerin elkabı şu şekilde verilmektedir: "A'lemü'l-ulema'i'l
mütebahhirin, efdalü'l-fiidala'i'l-müteverri'in, yenbü'u'-fazl ve'l-yakın, keşşa
fü'l-müşkilati'd-diniyye, hallalü'l-mufaddılati'l-yakıniyye, misbahu rumuı\1'1-
haka'ik, miftahu kuntiıü'd-<ieka'ik, el-mahfüfu bi-sunfıfi avaufi'l-meliki'l-a'la 
mevlana kadiasker -edame'llah feza'ilehü-"210• 

206 Fatih Kıınunmimesi, s. 26. 
207 Keza, s. 49; T. Gökbilgin, Osmanlı İmparatoı-Juğu Medeniyet Tarihi Çerçevesinde 

Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İJınj, İstanbull979, s. 61. 
208 Tellıisü'l-beyan, vr. 198a. 
209 Kavıinin-i AJ.i Osmıin, Bayezid Devlet Ktb., Veliyyüddin Efendi yzm., nr. 1970, vr. 151>-

16a. 
2IO Feridun Ahmed Bey. Münşe'ıitü's-selıiuiı, İstanbul 1275, I, 11. 
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Yesikaların başında verilen hitab esas itibariyle yukarıda verilenelkaba 
uymakta ise de arada bazı farkların olduğu görülmektedir. Mesela III. 
Mehmed'in Rebiulahir 1 006(Kasım-Aralık 1597) tarihli Anadolu Kazaskeri 
Alıdülhalim Efendi'ye hitaben gönderdiği fermanda Münşe 'atü 's-selatin'

deki211 formule benzer bir elkab kullanılmıştır212. 

b) Kazaskerlerin kıyafetleri: Kazaskerler esas itibariyle ilmiye sınıfına ait 
kıyafetleri giyerlerse de, Divan-ı hümaylın üyesi olmaları dolayısıyle mera
sirnde giydikleri kıymetli elbiseleride vardı. Kazaskerler başlarına yuvarlak, 
üzeri kıvrımlı örf denilen sarığı giyerlerdi21s. Arkalarına çeşitli zamanlarda ve 
merasimlerde giydikleri kaftan214, sayfi ve şitai samurlar215, sayfiye hilat21G, örf 
feracesi217, uzun yenlü sofve uzun yenlü abai218, erkan ferıkesi2ı9, kabanice 
şeklinde üzeri yakalı ve uzun yenlü sof 220 gibi elbiseler kaynaklarda zikredil
mektedir221. Ancak bu elbiselerin şekli , kullanıldığı devirler hatta kullanıl-

2ll BA. Ali Emiri, III.Mehmed, rır. 14. 
212 Bazı defter ve vesikalarda kazasker isminden önce değişik formüller gelmektedir. 

Ancak bunları el kabdan ayrı olarak değerlendirmek gerekir. Mesela Rumeli Kazaskeri Sun'ullah 
Efendi zamanında tutulan Rcceb 1002 (Mart-Nisan 1594) tarihli defterin başında şu ifade 
kullanılmışur. 

"Hazibi mece//etün li~n-yüktebe fjh;i sıiı·etıi 's~icillliti 'l-vıikı 'a 6 zemeni a '/emü '/-u/emli, 
efdalü 'J.fudala Sun'uflah Efendi ... ei-Kadi bi-aslikiri Rumeli, el-ma 'mıiı-e, huırire li eı'lisıtı ~hr-i 

Recebü 'J-mürecceb, li« ne isneyn ve elr.İŞSA, Rumeli Sadıırer Sicilleri, nr. 19. 
213 Örfü Uzunçarşı lı ulemaya mahsus kavuk olarak tarif e tmekte, İlmiye, s. 338; Pakalın ise, 

şeybülislamlarla kazaskerlerin giydikleri büyük kavuğun adı olduğunu belirtmektedir. Osmanlı 
Tıırih Deyimleri ı•e Terim/eri Sözlüğü, II, 746. 

1050 (1640) tarihli narh defterinde örfle alakah olarak daha etraflı bilgiler bulmak 
mümkündür. Mesela "ücret-i sarıkcıyan" başlığı ı.lunda kibar ulemanın örfünü sarmap sekiz, 
danişmend örfünü sarma~a ise dört akçe ahnaca~ma dair kayıt vardır. Bu bilgiler gösteriyor ki 
"örf' Pakalın'ın yazdıltı gibi sadece ileri derecedeki ulemanın giydiği bir sarık değildir. Yıne aynı 

sayfalarda ulemanm örfüniin kiralanabildiği de anlaşılmaktadır. "Ehl-i Divan mücevvezesine ve 
ulema örfüne kira bir buçuk akçe", "Börkçiyan" başlığı alunda da "ulema örfüne mahsus beş 
yaprak kırmızı gayet a 'Hi börk" ten bahis vardır. TSMK, Revan nr. 1934, vr. 47b-4a; M . 
Kütükoğlu, Osnııınlı/;ırdıı Naı·h Müessesesi l'e 1640 Tarihli Nıırh Defteri, İstanbul 1983, s. \48-
149. 

2H Lutfi Paşa. Asafname, lsranbul 1326, s. 20. 
215 Ali, Künhü'l-ahool', vr. 87a. 
216 Seliiniki, Tarih , s. 446. 
2ı7 Başa örfgiyildiğinde üste giyilen feriice de muhtemelen "örfferiicesi" adını almaktaydı. 
218 Mehmed b. Ahmed, Defteı·-i Teşriflit, İst. Ün . Ktb , TY., nr. 9810, vr. 66a-b. 
219Keza, vr. 26a. 
220 Keza. 
221 Kadıaskerlerin yardımcılarının kıyafetleri hakkındada kaynaklarda yer yer bilgi 

verilmektedir. Kanunnarnede "Ve hidmetkarlarına mücevveze giydirmek vüzeranın ve 
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dığı yerler hakkında bilgiler çok yetersizdir. Bazı yabancı yazar ve seyyahların 
verdiği resimler de muahhar ve temsilidir222. 

B. Çeşitli divan ve merasimlerde teşrifat 

a) Divan-ı Hümayô.n ve cuma divanında teşrifat 

ı. Divan-ı Hümaylın: Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin dört rüknü 
arasında kazaskerler vezirlerden sonra ikinci sırayı almaktadır223. Bu tertib 
devlet teşrifaunda, Divan-ı Hümaylın'da oturma sırasında aynı şekilde ken
dini göstrmektedir. 

Fatih kanunnamesi'nde sadrda oturanlar şu şekilde belirtilmektedir: "Ve 
Divan-ı Hümaylınumda sadrda oturmak vüzeranın ve kazaskerlerin ve def
terdarların ve nişancının yoludur. Ewela vüzera oturup, bir canibe kazasker
ler anların aluna defterdarlar oturur ve ol bir canibe nişancı oturur "221• 

Divan-ı Hümaylın'da veziriazamın oturduğu sedir, padişahın, divan müzake
relerini dinlediği pencerenin altında idi. Veziriazamın sağında kıdem sıra
sıyle vezirler, sol tarafında ise Rumeli ve Anadolu kazaskerleri otururdu225. 
Nişancı veziriazamın sağ ilerisinde, defterdar ise sol ilerisinde otururdu226• 

Vezirler, kazaskerler ve defterdarlar Divan-ı Hümaylına gelirken çavuşbaşı ve 
kapucılar kethüdasının önlerine düşerek karşılamaları kan~ndu~7• 

Divan müzakereleri bitince, divanhaneye biri veziriazamın önüne, biri 
diğer vezirlerin ve biri de kazaskerlere olmak üzre üç sofra kurulurdu. 
Nişancı ile başdefterdar da veziriazamın sofrasına otururlardı. Kazaskerlerin 
önünden kalkan yemek kapıcılar kethüdasına verilirdi228• Yemekten önce, 

kazaskerlerin ve defterdarların yoludur" denilmektedir. Kanuruıame, (M. Arif neşri TOEM 
İlav.) İstanbul 1329, s. 15-16. 

222 M. d'Ohsson, Tableau Geneı·al dÖ'L'Eınpiı·e Ouoınan, IV, (Resimler), Paris 1787, s. 
746 da kazaskerlerin kavuk ve cübbesiyle resmi bulunmaktadır. 

223 Ali, Künhü'l·ahbaı·, vr. 91a-b. 
224 Fatih Kanunnamesi, s. 33. 
225 Rumeli Kazaskeri Kara Çelebi-zade Abdülaziz Efendi'ye telif ettiği eserlerden dolayı 

şeyhülislamlık (fetva) payesi verilince Abdülaziz Efendi Divan merasimlerinde vezirlerin önüne 
geçmek istemiştir. Bu davramşa siuirlenen vezirler "Eğer müftü isen önde dur, kazasker isen 
kendine mahsus yerde dur" diyerek itelemişlerdi, Uzuııçarşılı, Meı·kez-B:ılu-iye, s. 17. 

226 Keza, s. 17. 
227 Faıilı Kanunnaınesi, s. 42. 
228 Keza, s.35. 
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sakalar kethüdası kazaskere ve defterdarlara !eğen, ibrik ve havlu tutar
lardı:r.l!ı. 

Kadı-zade Ahmed Efendi'nin230 Rumeli kazaskerliği zamanında, kazas

kerlerin beylerbeyilere tekaddüm etmesi ve yemekten sonra ıslak havlu ye
rine müstakilleğen ibrik gelmesi usul olmuştur231 . Bu değişikliği, Kadı-zade
'nin hayatını verirken Ata'i şu şekilde anlatmaktadır: "Bunlar zamanına ge
lince mutlaka beylerbeyiter sudtır-ı ulemaya tekaddüm iderierken Rumeli ve 
Anadolu emirü'l-ümerasından gayre takdim bunların eser-i re'y-i kavimidir. 

Hoca-zade Abdülaziz Efendi merhum, bin on yedi tarihinde kadı'l-kudat-ı 

Rum olup, esafil-i nasdan Maryol Hüseyin Paşa Rumili beylerbeyisi olup, te
kaddümünden istinkaf itmekle rikab-ı Ahmed Haniye arzuhal eyleyüp, ku
dat-ı asakir mutlaka beylerbeyilere takdim olunmak ferman olunmuş idi. El
yevm vüzeradan gayriye mukaddemler ve devlet-i padişah-ı ahali-nüvılıda 
mu'azzez ü mükerremlerdür. Divan-ı Hümayôn ta'amından sonra taşt u tabe 
vüzeraya mahsus olup, kazaskerlere abalüde desrşmal gelür iken müstakillen 
leğn ve ibrik gelrneğe siliibü't-tercüme ba'is olmuşdur"232. Divan-ı Hümayôn 

toplantılarından sonra yemek yenilir, bunu müteakiben de "sahib-i arz" 
olanlar arza girerlerdi. Fatih kanunnamesi'nde arzın keyfiyeti ve sahib-i arz 
olanlar ayrı ayrı belirtilmektedir239• Divan-ı Hümayôn'un haftada dört gün 

toplandığı zamanlarda arza iki gün, haftada iki kere toplandığı zamanlarda 
ise bir gün gidilirdi234• Önce Yeniçeri ağası arza girer, onun çıkmasından 
sonra kazaskerler girerlerdi235. 

m Uzunçarşılı, Mcı-kez-Bahıiye, s. 25. 
230 Ati'i, s. 259, 261; Dcvh:ıtü'l-mcşıiyih. s. 28-29; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/2, 

Ankara 1977, s. 454. 
231 Rivayet; Bir gün merhum Sultan Selim Han haıretlerine veziriazam arz eder ki 

"Padişahım kazasker duacıların, 'Rumeli ve Anadolu Beylerbeyileri bize tasaddur itsünler, sa' ir 
beğlerbeğilere tasaddur idelüm' diyü rica iderler" diyicek, buyurmuşlarki " Seliitin-i maziye 
cümle beylerbeyileri kazaskerlere tasaddur itıneği makul görmüşler, ben kanum tebdile kadir 
değilim" diyü emr iunişler. Lütfi Paşa, Asafnıime, İstanbul Ünv Ktb, TY. 786, vr 9a. 

232 Ati 'i , s.261. 
233Fatih Kanunnıimcsi, s. 42 ve 32-33. 
23•l Uzunçarşılı, Mukez-Bahıiye, s. 30. 
235A.Mumcu (Divan-ı Humayun, s. 132-133), bu tertibe dikkati çekmekte ve önce Yeniçeri 

ağasırun girmesinin, padişah kulu ve iktidannm bekçisi olan yeniçerilere verilen değerin; onu 
takiben kazaskerlerin girmesinin ise, devletin temeli durumunda olan şeriata ve onun 
temsilcilerine verilen değerin sembolik bir ifadesi olduğunu belirtmektedir. 
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2. Cuma divanı: Kazaskerlerin, Cuma günleri veziriazamın huzurunda 
katıldıkları divanın kendine has bir tertibi ve teşrifatı vardı. Cuma günü sa
bah namazından sonra, kazaskerler başlarında örfleriyle ve hizmetkirları 
mücevvezeleriyle236 divanhaneye gelirlerdi. Bu sırada divanhaneye gelirlerdi. 
Bu sırada Dergah-ı ili çavuşlan ve kethüda-yerleri mücevvezeleriyle ve muh
zırlar üsküfleriyle divanhanedeki yerini aldıktan sonra, çavuşbaşı selimi ile 
veziriazamın huzuruna girerek divanın hazır olduğunu bildirirlerdi. Bundan 
sonra kazasker efendiler divanhaneye çıkarlardı. Veziriazam merasim ile ge
lerek kazaskerlere selam verir ve sadrına oturunca çavuşlar alkışlardı. 

Veziriazaının sağ tarafına Rumeli kazaskeri, sol tarafına Anadolu kazas
keri otururlar, sol tarafa ayrıca büyük tezkireci, çavuşbaşı, çavuşlar katibi ve 

diğer çavuşlar dizilirlerdi. Divanın diğer hizmet erbabı yerlerini aldıktan 
sonra, dava dinlemeye geçilirdi. Dava dinleme bittikten sonra veziriazam 
kalkar, çavuşlar alkışlar, bu sırada kazaskerler de kalkarak selama dururlardı. 
Bundan sonra veziriazam bir hizmetkarı göndererek kazaskerleri davet eder
lerdi. Davet olmadan kazaskerler içeri girmezlerdi. Kazaskerler içeri girince 

yemek yenilir, daha sonra evlerine giderlerdi. Ancak bazan yemekten sonra 
da dava dinledikleri olurdu237• 

b) Cülus ve biat merasimi: Osmanlı padişahlarının tahta çıkışlarında 
muhteşem törenler yapılır, yeni hükümdara biat ederlerdi. Biat, iktidara 
meşruiyet kazandıran ve halkı temsilen ulema ve ileri gelen devlet erkanı ta
rafından yapılan bir merasimdir238. Prof. İnalcık, şeyhülislam, Rumeli ve 
Anadolu kazaskerleri, İstanbul kadısı ve sekiz büyük şehrin (Mekke, Medine, 
Edirne, Bursa, Kahire, Şam, Haleb, Kudüs) kadılarının biatlarıyla hükümda

no iktidarının meşrulaştığını ve yine ulemanın kararlarıyla hükümdarın hal
linin kanuni nitelik kazandığını belirtmektedir239• 

2SGAli, Künhü'l ahbiil', vr. 90b. 
28? Tevki'i, Kanunname, s. 501-503 arasında Cuma divanı teşrifatıııı eırııflıca anlaunakta 

ancak 1066 tarihinden ber.i işlerin çokluğu sebebiyle bu divaııın yapılmadı~ını belirunektedir. 
298 Uzunçarşılı, (Sanıy Teşkil§u, s. 52), cülus ve biııt merasimini verirken hasta 

hükümdarın ruhunu tesliminden hemen sonra kızlar a~sının durumdan sadrazam, vezirler, 
kapudım paşa, şeyhülislam, kazasker, defterdar,nişancı ve nakibüleşrafı haberdar ettiğini, 
onların da yeni padişahın çıkışını Divan-ı Hümiiyün'da veya sünnet odı~Sında beklediklerini 
yazmaktadır. 

299 H. İnalcık, The Otcoman Eınpiı·e, The Classical Age 1300-1600, London 1973, s. 171 .. 
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III. Murad'ın tahta cülusunda veziriazam, vezirler, Rumeli beylerbeyi, 

kapudan paşa, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, padişah lalası, defterdar 

efendi ve daha sonra şeyhülislam, İstanbul kadısı ve diğer ulema cülus me
rasimine katılmışlar ve biat etmişlerdir2~0• ID.Mehmed'in cülustan sonra 1 

Cumadelahire 1003(11 Şubat 1595) de vezirler, şeyhülislam, kazasker 
efendiler, defterdar ve nişancı "hil'at-ı fahire" ve "postin-i zemistani" 
giymişlerdir241 • 

c) Sefer sırasında te~rifit: Padişahların ve veziriazamların sefere çıkışla

rında. zafer kazanmaları halinde merasimler yapılır, devlet erkanına kıymetli 

elbiseler, ziyafet ve İhsanlar verilirdi. Padişahların sefer-i hümayU.nlannda 
kazaskerler hükümdar ile giderek, musahabet ederler242 , orduya ait 

ihtilalları hallederlerdi. Ancak, padişah bizzat sefere gitmeyip, veziriazamlar 
serdar-ı ekrem olurlarsa, kazaskerler padişah ile kalır, mevaliden liyakatlı 
birisi ordu kadısı tayin edilerek sefere katılırdı2·13• 

Fatih Kanunuarnesi'nde "Ve Cenab-ı şeritim sefer-i zafer rehbere müte
veccih olsa, yanaşmak vüzeramın ve kazaskerlerimin ve defterdarlarımın ka
nundur. Marul beylerbeyileri ve beyleri dahi davet edersem yanaşmak kanu
numdur" denilmektediı-244• Lütfi Paşa, padişah tarafından vüzeraya, kazasker
lere, nişancı ve defterdara tayinat verilmenin2'15 kanun olduğunu, fetih ve za
fer kazanıldığında bayram gibi el öpülerek vüzeranın "seriser sarnur kürk" 
giydiğini, kazasker ve defterdarların ise yalnız kaftan giydiklerini yazmakta
dır2'16. Şevval 1001 (Temmuz 1593) de veziriazam, Sinan Paşa'nın Avusturya 

2•ıo Seliiniki, Truih, s. 100-101; Bekir Kütükoğlu, "Murad III" /A, VIII, 615. 
2'11 Seliiniki, Taı·ib, s. 446; Hasan Bey.ziide, T;uilı (Aykut), 163-167. 
lN2 Bu konuda birçok misaller bulunmakta ise de bunun ilgi çekici bir örneğini Yavuz'un 

uzun süre Mısır seferi boyunca Anadolu kazaskeri olarak refa.katinde bulunan İbn Kemal'in 
konuşmalarında bulmak mümkündür. ~ık Çelebi örnekler vermektedir. ~ık Çelebi, 
Meşa'irü'ş..şu 'aı"ıi,(yay. Merdith-Owens), London 1971, vr. 38a-b. · 

243 Cevdet Paşa, (Tarilı,lstanbul 1309, VIII , 87) 1221 (1806-1807) yılı olaylannı verirken 
kazaskerliğin mücerred bir ilmi piiye halini alarak kazaşkerlerin merkezden aynlmadıklanru, 
orduya "meratib-i ilmiye ashabı" içinden ordu kadısı tayininin adet halini aldığını 
belirtmektedir. 

2"" Fatih Kanunnamesi,(~can) , s.45. Padişahın her hangi bir sefere veya ziyarete 
çıkışında kendisine yanaşup konuşanlar hususunda Selliniki Tarihi ve diğer tarihlerde örnekler 
bulunmaktadır. Uzunçı~rşılı, Saray Teşkilatı, s. 6~. 

2•15 Asafnıime, İstanbul 1977 neşrinde (s. 16), "deve verilmek" şeklindedir. 
2-ll\ Asarnıime, İstanbul 1326, s. 19-20. 

·. 
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seferine hareketinden birkaç gün -Önce adet üzere sayfiye hilatlar çıkmış vü
zeraya, şeyhülislama ve kazaskerlere dağıtılmışur24'. 

Veziriazam Ferhad Paşa'nın 17 Şa'ban 1003(27 Nisan 1595) de sefere 
çıkacağı sırada ulemanın duaları ile sancak açılmış, erkan-ı devlete otağda 
yemek verilmiştir. Yemekte şeyhülislam, kazasker ve diğer ulema veziriaza
mın sağında, vezirler ve devlet erkanı da solunda oturmuşlar, yemekler yeni
Hp, Kur'an'lar okunduktan sonra meclis sona ermiştiı-248• 

d) Dütün ve diter merasimler: Yukarıda verilen merasimlerden başka, 
Ramazan ve Kurban bayramları münasebetiyle249, şehzadelerin sünnet dü
ğünleri2r.o, sultan düğünleri, cenaze merasimleri ve padişahların cenaze na
mazları, şehzadelerin sancağa çıkışları251. gibi vesilelerle çeşitli merasimler 
yapılır ve bu merasimlerde gerek Divan-ı Hümayiin üyesi, gerekse ulemanın 
önde gelen temsilcileri olarak kazaskerlerin daima yer aldığı görülmekte
dir252. 

KAZASKERLERiN İDARi VE KAZAI GÖREVLERİ 

I. Kazaskerlerin idari görevleri 

I.Murad'ın saltanatının başlarında kurulmuş olan kazaskerlik müessese
sinin kuruluş gayesini, o devre nisbeten yakın olan tarihler, ordunun ihtilaf
larını halletmek, seferlere katılarak davalara bakmak şeklinde belirtmişler
dir2r>3. Zamanla kazaskerlerin görevleri çoğalarak, imparatorluk dahilindeki 

kadıların; müderrislerin tayinleri-azilleri ve diğer işlemleriyle uğraşmak baş-

2~7 Hasan Bey-zade, Taı'ilı (Aykut), s. 144. 
2•ıs Selaniki, Taı'ih, s. 474. 
249 ''Ve bayramlarda medan-ı Divan'a otağ kurulup, çıkmak emrim olmuştur. El öpüldükte 

vüzeram ve kazaskerlerim ve defterdarlanm, kafadarım olup duralar. Ve hocama ve müftiyü'l
enama ve vüzerima ve kazaskerlerime ve baş-defterdarıma ve mşancıya kendim kalkmak 
kanunumdur", Fatih Kanunn;imesi, s. 44; Telhisü'l-bey:in, Kanun-ı ideyn, vr. 195b. 

25° Celal-zade Mustafa, Tabaka tü '1-memıilik ve derecıitü'l-mesalik (Petra Kappert), 
Wiesbaden 1981, vr. 338b-340a da Kanuni'nin oğlu Bayezid'in sünnet düğünundeki merasimi 
vermektedir. 

251 Şehzade Mehmed (III.Mehmed)'in 991 (1583) de Manisa'ya hareketi sırasmda yapılan 
merasirnde diğer erkan-ı devlet arasmda Rumeli Kazaskeri Molla Efendi, Anadolu Kazaskeri 
Bahaeddin-zade Abdullah Efendi Şehzade'ye yanaşıp konuşmuşlardı. Selaniki, Taı'ih, s. 142. 

252 Asalname, İst. Onv. ktb., TY, nr. 786, vr. Sa. 
253Kaynaklar için bk. kazaskerliğin teşkili bahsi. 
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lıca vazifeleri olmuştur. Daha sonra iki kısma ayrıldığında Rumeli kazaskeri, 
birinci kazasker sıfaunı zimmen daima muhafaza ederek2M, Rumeli 'deki; 

Anadolu kazaskeri ise Anadolu'daki ilmiye mensublarının işlerine 

bakmışlardır. Bu görevi başlangıçta nasıl yapnklarına, gelişmiş şeklini 
alıncaya kadar geçirdiği safalıata dair yeterli bilgilere, bugün için sahip deği
liz. Yıldırım Bayezid, kadıların yolsuzlukları dolayısıyla bir takım tedbirler 
almış, bu arada kazaskeri aziederek yerine Şeyh Ramazan'ı kazaskerliğe ta,yi'n 

etmiştir. Bu olay kadılardan, daha ilk devirlerden itibaren kazaskerin so
rumlu olduğunu göstermektedir. II. Bayezid döneminden itibaren kazasker

lerin en önemli ve zor görevinin adalet ve eğitim teşkilannın mensubları 
olan kadıların ve müderrislerin işlerini yürütmek olduğu anlaşılmaktadıı-2M. 

Gerçi giderek şeyhülislam ile aralarında bir vazife taksimi teşekkül etmişse 
de, şeyhülislamın tayin işlerini yürüttüğü ancak mevleviyetler ve yüksek mü
derrisliklerdir2r16. Halbuki devletin adli ve idari teşkilaunın esas birimi olan 

kadılıklara kadıların; yine memleketin her köşesine serpilmiş olan medrese
lere müderrislerin tayinleri-azilleri ve diğer işlemleri daima kazaskerlerin gö
revi olmuştur. 

Kazaskerler, ilmiye sınıfı mensublarının tayin, azil, nakil, terfi gibi işlem
lerini yaparken "riizname" adı verilen defterlere kaydederlerdi267• 

Kazaskerlerin, ilmiye sınıfı mensublarının işlerine ne zaman ve nasıl baktık
ları hususunda karşılaşılan belirsizlikler, bu defterlerin turulmaları konu
sunda da ortaya çıkmaktadır. Bu defterlerin en azından XVI. asır başların
dan itibaren turulduğunu ve devamlı tekimül ederek düzenli bir şekil aldı
ğını söylemek mümkündür. XVI. yüzyıl başlarına ait sadece mülazemet kayıt
larını ihtiva .:;den bir defter bulunmaktadır258. Asrın birinci yarısına hatta 
sonlarına kadar ancak birkaç defter bilinmekte, XVI. asır sonlarından itiba-

254Aü, Osmanlı devlet teşkilau hakkında verdiği hullisada Rumeli ka.zaskerinin bu 
üstüıılüğüne temas etmiş, ancak gelir (aidat) bakımından Anadolu kazaskerinin gelirlerinin 
fazlalığını belirtmiştir. Künhü'l·ahbar, vr. 91.. 

255 Mesela, Mecdi'nin Had :i 'ik u 'ş-Şal\a 'ik te kazaskerlerin hayatlanndan bahsederken 
verdiği bilgiler ve kullandığı ifadeler bunu göstermektedir. 

256Görünüşte şeyhülislama havale edilmiş olan bu mevleviyet ve büyük müderrisliklere 
yapılan tayinlerde padişahın ve sadrazarnın daima etkili oldukları ve uygulamanın böylece 
cereyan ettiği görülmektedir. 

25? Uzunçarşılı, İlmiye, s. 87. 
2!i&J'SMA. nr. D 5605/1-2. 
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ren çoğalunaktadır 259• Kazasker n1znameleri bilinmekle birlikte260, yakın 

zamana kadar bu defterlerin yeri belli değildi. Kısa bir süre önce İstanbul 
Şer'iye Sicilieri Arşivi'nde Rumeli ve Anadolu kazaskerliklerine ait defterler 
tesbit edilmişti261 • Daha sonra kısmen Şer'iye Sicilleri Arşivi'ndeki defterlerin 
boşluklarını dolduran Rumeli ve Anadolu kazaskerliklerine ait 
Nuruosmaniye Kütübhanesi'nde başka n1znamelerin bulunduğu da gö
rüldü262. 

A. Mülazemet 

a) Mülizemetin ortaya çıkması ve gelişmesi: Osmanlı Beyliği'nde baş
langıçta ilim ve tedris faaliyetleri başlangıçta komşu beyliklerden ve İslam 
dünyasının Kahire, Şam, Semerkant gibi o zamanın ilim merkezlerinden ge
len bilginierin gayretleriyle yürütülmüş, giderek Osmanlı Beyliği kendine ye
terli hale gelmiştir263• Bursa, Edirne daha sonra İstanbul başta olmak üzere 
diğer şehir ve kasabalarda birçok medresenin yapılarak hizmete girmesine 

259Kanuni devri ve daha sonrasına ait tevcihleri ihtiva eden Süleymaniye Ktb. Esad Efendi 
Yzm. 2142 nolu Tiirih-i Silsile-i Ulemii adıyle bilinen defter (vr. 78a daki bir kayda istinaden 
müellifiıı Seydi-zade olduğu tahmin edilmektedir.), şekil ve muhteva bakimmdan kazasker 
nlznamelerine benzememekte ve sonradan yapılmış bir derleme intibaını vermektedir. Çünkü 
kazasker nlzniimeleri birkaç yıllık tevcihiiu ihtiva ettiği halde bu defter ·uzun bir devreyi 
kapsamamaktadır. Muhtemelen prati.k bir amaç için ruzmimelerden istifade ile yapılmış bir 
derlemedir. Bu defterin, Kanuni Sultan Süleyman devri tevcihlerine ait Tarih kayıtları 
Araştırma Deı-gisi, sayı 3 den ilaveli ayrı basım, Erzunım 1971, 76sayfa. 

260 T. Gökbilgin, "Arpalık" İA, I, İstanbul 1941, s.594 de mütekaid kazaskerlerin 
kendilerine tevcih edilen arpalık için, talebesinden "Dört nefer t.ilib-i ilim teşrif-i mülazemete 
kabul" eylememektedirler demekte ve İstanbul Şer'i Siciller Arşivi , Rumeli kazaskeri 
defterlerini kayııak göstermektedir. 

26 1 ··c. Baltacı, "Kazasker Rfıznamçeleri'nin tarihi ve kültürel ehemmiyeti" İslam 
Medeniyeri Mecmuası, lV, İstanbul, sayı I, s. 55-100. Müellif bu makalede Rumeli kazaskerliğine 
ait, ilki 951-959 (1544-1552), sonuncusu 1310-1312 (1892-1895)yıllarına ait olmak üzere, 257 
rfızname; Anadolu kazaskerliğine ait, ilki 1076-1077(1665-l667),sonuncusu 1309-1310 (1891-
1893)yıllarına ait olmak üzere 120 nizname hakkında kısa kısa bilgi vermektedir. 

262 t Erünsal "Nuruosmaniye Kütübhanesi'ude bulunan bazı Kazasker Ruznamçeleri" 
İslam Medeniyeri Mecmuası, IV, İstanbul 1980, sayı 3, s. 3-15. Müellif, adı geçen kütübhanede 
bulunan, ilki 989(1981), sonuncusu 1234(1818-1819) tarihli olmak üzere, Anadolu ve Rumeli 
kazaskerliğine ait 52 rfızname. hakkında kısa bilgi vermektedir. 

253 Fatih devrinde eğitim ve öğretim iyice yaygınlaşmasıııa rağmen. büyük fıstadların hala 
zaman :zaman dışardan geldiği bilinmektedir. İlim ve alim dostu bu hükümdarın, büyük 
imparatorluk kurduğu halde kendi alimlerinin henüz diğer isııim ülkeleri ıilimleriyle boy 
ölşüşecek durumda olmadığmdaıı üzüntü duyması bunu göstermektedir. H. İııalcık, Tlıe 
Ottoman Empiı·e, s. 167. 

Belleten C. LXI. 41 
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ve buralarda talebeler yetişmesine rağmen Rumeli ve Anadolu'da yapılan fe
tihler sebebiyle, sadece ilmiye alanında değil hemen her sahada yetişmiş 
elemana ihtiyaç duyulmuşnır. Bu sebeple mezuniyetten hemen sonra bir va
zifeye tayin edilmiş olmaları ve ilmiye mensuplarının görev sürelerinin gayet 
uzun olması tabiidir. Fakat giderek medrese mezunlarının artması , birikme
lere yol açmış ve tayin için beklemek zorunda kalmışlardı. Böylece medrese
den mezun olan danişmendterin adaletli olarak göreve başlamalarını sağla
mak üzere mülazemet ve nevbetin düzene donulması ve devletin bünyesine 
uygun bir sistemin benimsenmesi zaruret haline gelmiştir. 

Mülazemet luzum mastanndan gelmekte, bir yere veya bir kimseye bağ
lanmak, bir işte devamlı olmak anlamını ifade etmektedir. İlıniye ıstılahı ola
rak ise medrese mezunlarının gerekli kademelerden geçtikten sonra müder
rislik ve kadılık almak için sıra beklemeleri ve mesleki tecrübe kazanmaları 
anlamına gelmektedir. Bu sırada namzet, eğer Anadolu ve Mısır'da vazife 
almak istiyorsa Anadolu kazaskerinin; Rumeli'de vazife almak istiyorsa 

Rumeli kazaskerinin muayyen günlerdeki meclisine devam eder, "matlab" 
denilen defterine ismini kaydettirirdi264• Osmanlı devlet teşkilatında müla
zemet sadece ilmiye sahasına mahsus bir terim değildir. Bir staj devresi ına

nasma Osmanlı idari265 ve askeri teşkilatında kullanılan bir tabirdir266 İlıniye 
teşkilatında medreseden mezuniyet ile bir mansıba tayin arasında geçen 
belli süreye mülazemet denildiği gibi "müddet-i örfiye"sini tamamlayarak 
tekrar beklemek üzere kazasker divanına devam etmek için de aynı terim 
kullanılmaktadır. Bu ikinci manada mülazemet kadılık veya müderrisliğin 
bir bölümü olduğu için daha sonra kadılık ve müderrislik bahsinde 
incelenmesi uygun olacaktır. 

Mülazemetle ilgili usul ve kaideler eskiden beri mevcut olmakla birlikte, 
başlangıçta izdiham olmadığından muhtemelen bu kaidelere fazla dikkat 
edilmemiştir. Ancak XVI. yüzyıl ortalannda meydana gelen bazı karışıklıklar 
ve haksızlıklar üzerine ilgililere şikayetler yapılmıştır. Kanuni Sultan 
Süleyman bu önemli konunun düzenlenmesi için Rumeli Kazaskeri 
Ebussuud Efendi'yi görevlendirmiştir. Ata'i'nin bildirdiğine göre, Ebussuud 

2\i4 . 
Uzunçarşılı, llmiye, s. 45,48. 

265 Pakalın, Osmanlı Taıih Deyimleıi ve Teı-imleıi Sözlüğü, ll, İstanbul 1971, s.61 ı. 
266 Keza. 
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Efendi'nin 944 (1537) de Rumeli kazaskerliğine kadar267 mülazemet kaydına 
hakkıyle riayet edilmiyor, yolunu bulan mansıba tayin olunuyordu. O sırada 
Anadolu Kazaskeri olan Çivi-zade Muhyiddin Efendi268 bütün yabancıları 
"ecnebi olanları"269 mülazemettten men euniş, onlarda bir araya gelerek 
Padişaha arzuhal sunmuşlardır. Kanuni şikayetçilerio arzuhallerini 
Ebussuud Efendi'ye vererek incelenmesini ve mülazemetin bir düzene 
konulmasını istemiştir. Ebussuud Efendi bunların mahrum bırakılması 
devletin itibarına yakışmaz diyerek270 herbirini birer göreve tayin eylemiş, 
mülazimler için ayrı ayrı defter kullanılması usulünü getirmiştir. Ayrıca 
ulemadan her birine payesine göre ne kadar mülazim vereceğini tesbit 
ederek, kabiliyetli adaylar için yedi senede bir nevbet usulünü tanzim ve arz 
euniştir271 . 

Bundan sonra muhtelif tarihlerde mühizim vermek üzere ulemaya ih
sanlarda bulunulmuştur. Hükümdann cüh1sunda, ilk seferlerinde, zafer ka
zanmalarında, şehzade doğumlarında bir ihsan ve atıfet olmak üzere müla
zemet için izin verilmesi teamül olmuştur272. Özellikle Kanuni'nin saltanan 
döneminde muhtelif. tarihlerde hükümler çıkmış ur. Zilk'de 954(Aralık 
1547)de ulema zümresine, mülazim vermeleri için izin çıkdığnda, görevli ve 
mazul pek çok alim mülazim vermiştir. Bu vesile ile Şeyhülislam Ebussuud 
Efendi 10, mütekaid Şeyhülislam Fenan-zade Muhyiddin Efendi 10, Rumeli 
Kazaskeri Muslihiddin Mustafa Efendi 7, Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi 5, 
Emir Efendi 7, Semaniye Müderrisi Hasan Çelebi 3, İstanbul kadısı 
Muhyiddin Efendi 3, Edirne kadısı Abdurrahman Çelebi 2, Semaniye 
Müderrisi Taşköpri-zade Ahmed Efendi 3, olmak üzere sıra ile diğer ulema 
mertebelerine göre mülazim vermişlerdir273• 

267 Ebussuiid Efendi'nin Rumeli kazaskerliği dönemi (944-952(1537-1545)oldukça 
önemlidir. Bu devirde miilazemetin usulünün düzene konulmasından başka meşhur Budin 
kanunnamesi, Selanik ve Üsküb livaları kanunnamelerini hazırladığı: devrin şeyhülislamı ile 
bazı dini konularda görüş ayrılıklarımi düşerek, görüşlerini teyid için risaleler yazdığı, tezini 
isbatladığ-ı bilinmektedir. C. Baysun, "Ebussutid Efendi" ,İA; IV, İst.1nbul1945, s. 95-96 ; U.Heyd, 
Studies in Old Ottoınan Cıiıninal Law, yayınlayan , V.L. Menage, Oxford, 1973, S. 190. 

268 M. Cavid Baysun "Çivi-zade" İA, III, 438-9. 
269 Il. Bayezid dewine ait olan defterde "Mülaze me te talib olan acemler ve 

müteaccimler ... " tabiri geçmektedir. TSMA, nr. D. 5605/1. 
270 "Mahrum olmaları şiiyeste-i namus-ı saltanat değildir". Atii'i, s. 184. 
271 Atii 'i, s. 184 ve oradan naklen Uzunçarşılı, İlıniye, s. 45. 
272 Uzunçarşılı, İlmiye, s.45-46. 
273 İstanbul Şer'i Sicilieri Arşivi, Rumeli Kazaskerliği Riiznameleri, nr. I, s. 13. Bu Riizname 

mezuniyet tezi olarak hazırlanmışur: N. Ceylan, 951-959 (1544-1552)taıilıli Rumeli kazaskeıi 
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I Şa'ban 963(10 Haziran 1556) tarihinde İstanbul, Edirne, Bursa, Mısır 
kadılarından dörder mülazim, Şam, Haleb, Bağdad kadılanndan ikişer mü
l:izim, seksen akçeli müderrislerden ve seksen akçe ile mütekaid olanlardan 
üçer mül:izim alınarak, geçen nevbette bu usulün uygulandığı belirtilmiş, 
şimdiki halde de aynı usulün devam etmesi hususunda Rumeli Kazaskeri 
Abdurrahman Efendi tezkire vermiş, buna binaen ruusa kaydedilmiştir27". 

Hamid Efendi'nin Rumeli kazaskerliği sırasında biri Zilhicce 
968(Ağustos-Eylül 1561), diğeri de Şa'ban 973(Şubat-mart 1566) da olmak 
üzere iki kere nevbet ferman olunmuş, ulemadan mülazim alınıruşnr. 
Birincisinde kazaskerler onar; İstanbul, Edirne, Bursa (Bilad-ı selise) kadı
lan beşer; diğer büyük mevleviyetler üçer mülizim vermişler ve bu kanun 
olmuştur 275• İkincisi, Ebussuud Efendi'nin İrşadü'l-akli's.selim ila mezaye'l
Kur'ani'l-azim adlı meşhur tefsirini Padişaha arzetmesi üzerine olmuş, meva
cibine yüz akçe zam yapılıp276, sayfiye ve şiliiye hil'atler verilip, bütün tale
besi mülazim alınmışnr. Bu vesile ile "tatyib-i hinr için" mazul ve görevde 
olan kazaskerlerden de onar müHizim alınıp bu, usul ittihaz qlunmuştur277• 

Daha önce belirtildiği gibi padişahlar zaman zaman fermanlar çıkararak 
mülazemet sistemine riayet edilmesini isterlerciL III.Mehmed tahta cülu
sunda Rumeli Kazaskerine ferman göndererek mülizemetle ilgili bazı pren
sipleri tekrarlamışnr278: 

Rumeli Kazaskerine Hüküm ki: 

Sa'adet ü ikbal ile taht-ı sa'adet-bahta cülus-ı hümayunum vaki' 
olduktan sonra u lema-i izam -kessera 'ilah u emsalehüm ila yevmi'l-kıy.ime -
teşrifen nevbet mülazemeti alınmak fennaruro olup, lakin zaten ve zaminen 
müstahıkk-ı mülazemet olanlar arz olunup, mevali-yi izam ve kuzat ve 

Ruznıiınesi (İstanbul Universilesi Edebiyat Fakültesi, tarih bölümü mezuniyet tezi ) İstanbul 
1980, s. 18 vd. 

27•ı Mülıimme. ıır. II, h.939. 
275 Ata 'i, s. 243. 
276Uzunçarşılı, Ebussuud Efendi'nin şeyhülislamlığına kadar şeyhülislamiarın 

derecelerinin kazaskerlerden aşağı olduğunu, Kanuni'ye bu eserini takdim edince o zamana 
kadar üç yüz akçe yapılarak kazaskerlerle ayıu seviyeye yükseltildiğini; eserini tamamlayıp 
Padişab'a sunduğu zaman yevmiyesinin alnyüz akçeye çıkanldığııu, bu sürede hem maddi bem 
de manevi yönden şeyhülislamın kazaskerden üsı:ün hale geldiğini ileri sürmektedir. İlmiye, s. 
235. 

277 Taı·ih-i Silsile-i Ulemıi, 5b; Ata'i, s. 186. 
278Mülıimme, nr. LXXIII, h.740. 
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müderrisin ma-tekaddemden ne mikdar vere-gelmişler ise girü ol mikdar ve
rüp, kanun üzre za'id ü nakıs vermeyüp ve nefsinde ehl-i ilim olanlar 
üzerine ile veyahud gayri tarik ile eehele takdim olunmayup ve veeh-i 
meşruh üzre yolu ve istihkakı ile mülazemete arz olunanların eşkal ve evsafı 
yazılup, aynı ile mülazemet defterinde kayd olunmak babında ferman-ı kaza 
eereyanım sudur bulmuştur. 

Buyurdum ki: vardukda ferman-ı celilü '1-kadrim üzre m evali-yi i zam ve 
kuzat ve müderrisin matekaddemden ne mikdar mülazim vere-gelmişlerdir, 
veeh-i meşruh üzre zaten ve zaminen müstahıkk olanlardan giru ol mikdar 
verüp, kanundan za'id ü nakıs vermeyüp ve arz olunanların eşkal ü evsann 
deftere yazdura ki sonradan bir tarik ile ecnebi kayd olunınağa kabil olmaya. 

Bu cülus münasebetiyle mazul mevali, kazaskerler, İstanbul, Edirne ve 
Bursa kadıları, yüksek medrese müderrislerinin eskiden verdikleri mikdar
larda, hoca efendilerin 25, eski şeyhülislamiarın 25 er, o sırada Şeyhülislam 
olan Bostan-zade Mevlana Mehnıed Efendi'nin ise 30 mülazim vermesi fer
man olunmuştuı-2'9. 

Rumeli Kazaskerine hitaben gönderilen Ramazan 1006(1598) tarihli 
ferman mülazemetle ilgili hükümler ihtiva etmekte, Haremeyn'den başka
sında teşrifden mülazim alınmamasını, kenar medreselerden mülazim ve 50 
akçe medreseden muid alınmaması, ancak hanisi hayatta olanlar bir veziri
azam medresesi olursa bunun müstesna olacağı belirtilmektedir280• Ayrıca 

hocanın ölümünden (mevtadan) iki nevbetlik danişmend alınıp, geri kalan 
talebderin diğer ulemaya tevzi edilmesi, mevali mazul olduğunda alınacak 
mülazim sayısına dikkat edilmesi ve kasaba kadılanndan, bulundukları yerde 
mevleviyete nail olanlardan mülazim alınmaması gibi hükümler ihtiva et
mektedir. 

b) Mülazemet yolları 

1. Nevbet yoluyla mülazemet: Muayyen aralıklarla mevali ve yüksek mü
derrislerin mülazim vermeleridir. Ebussuud Efendi'nin Rumeli kazaskerliği 
zamanındaki düzenlernede bunun yedi yılda bir olmak üzere 

219 Sel3niki, Tarih s. 514, Muharrem 1004(kasım 1595). 
280 Süleymaniye kıb. Aşir efendi yzm. nr. 1004, vr 69b-71a, bu ferman Uzunçarşılı, İlıniye, 

s. 244-246 arnsında özet olarak, Baltacı, Osmanlı Medreseleri, s.630-632 arnsında tam olarak 
verilmiş tir. 
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kararlaşurıldığı bilinmektedir281 • Bu yedi yıl prensibine tam olmamakla bir
likte takribi olarak riayet edildiği görülmektedir, 

Topkapı Sarayı Arşivi'nde 968(1560-1561) yılı nevbetinde mülazim olan
Iann listesini ihtiva eden bir defterde, nevbet yoliyle verilen mülazemetin ta
rihleri hakkında bilgi bulunmaktadır. Burada, daha önce "zümre-i ulema
dan" nevbetle olman mülazimlerin ve "akçeli çelebi"lerden 2s2 mülazim 
olanların toplam olarak 246 kimse olduğu; bunlardan sonra "fetva emane
tinden" ve "teşrifden" ve intihabdan o zamana kadar 108 kimsenin mülaze
mete kabul olunduğu böylece ceman 354 kimsenin mülazim olduğu belir
tilmektedir. Bu mülazimlerden Rumeli'de 50 kimseye, Anadolu'da ise 106 
kimseye görev verildiği ve geriye 194 kimsenin kaldığı, bu defa nevbetle mü
Hizemete kabul edilecekterin 170 kimse olduğu beyan edilmektedir. 
Bunlardan başka Süleymaniye Darulhadis'inden mütekaid iken vefat eden 
Yahya Çelebi'nin 283 "intihabından" ve Ayasofya Medresesinden mütekaid 
olan Abdurrahman Efendi'den alınacak olanlar, ayrıca "bahçe-i amireler" 
den ,"saraçlarda" ve "fırında" olan hocalardan mülazim alınacakların bulun
duğu belirtilmektedir. 

Bu açıklamadan sonra çeşitli tarihlerdeki nevbet yoluyla mülazemet 
hakkında şu bilgi verilmektedir2&1• 

930(1523-1524) da. Kadri Efendi'nin Anadolu kazaskerliğinde285 

939(1532-1533) da yine Kadri Efendi zamanında 

281 Atıi'i, s. 184. 
2821006 tarihli Rumeli kazaskerine hitaben çıkan fermanda, "Uiufe mutasarrıf olanlardan, 

Yeniçeri ve sipahi ve topcu ... kalafatcı ve gayriden müHizim alınmaya. Zira bunların ulufeteri 
cündi akçesidir" denilmektedir. Süleymaniye Ktb. Aşir Ef. yzm. nr. 1004, vr. 70a-b. 

283 Leys-zade Yahya Efendi olması kuvvetle muhtemeldir. Süleymaniye Darulhadis'inde 
müderrislik yapmış ve 968(1560-1561) de vefat etmiştir. Sicill-i Osmam,IV, 633. 

284 Topkapı Sarayı Arşivi. nr. D. 5605/2, 5 varak (yazılı kısım 3 varak). Bu ufak defterde 
Ebussuiid başta olmak üzere, muhtelif mevali ve müdetTisin görevleri ve kaç mülazim verdikleri 
belirtilmektedir. Toplam yüz yetmiş danişmend bu vesile ile mülazim olmuşlardır. Mevali'nin 
isim ve görevlerinden bu nevbetin tarihlerinin 968(1560-1561) olduğu anlaşılmaktadır. Ata'i'nin 
de belirttiği gibi, bu tarihte Hamid Efendi'nin Rumeli kazaskerliğinde nevbet ferman 
olunmuştur. Ata'i, s.243. 

285 Kadri Efendi 929(1522-1523) senesinde Anadolu kazaskeri olmuş, uzun süre bu 
görevde kaldıktan sonra 944(1537-1538) senesinde 150 akçe ile mazul olmuştur. Daha sonra 
şeybülislamlıkta bulunmuş, Bursa'da bir medrese inşa ettirmiştir. Mecdi, s. 442, Sicill-i Osmani, 
III, 345, Baltacı, Osmanlı Medreseleı'i, s. 265-266. 
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946(1539-1540) da Ebussuud Efendi'nin Rumeli ka.zaskerliği zamanında 

951 (1544-1545) de yine Ebussuud Efendi zamanında 

954(1547-1546) de Bostan Efendi'nin Rumeli ka.zaskerliği zamanında286 

959(1551-1552) da Abdurrahman Çelebi'nin Rumeli kazaskerliği zama-
nında 287 

963(1555-1556) de yine Abdurrahman Efendi zamanında nevbet olun
muştur 288• 

2. Teşrifyoluyla mülazemet: Mevali ve yüksek medrese müderrislerinin, 
büyük şehir müftülerinin göreve tayinlerinde, görev değişikliklerinde, sefere 
katılmalarında teşrifen mülazim vermeleri usuldü. Bunun esaslarına müla
zemetle ilgili fermanlarda sık sık temas edilmiştir289• 

286 Bostan Efendi zamaıundaki bu nevbet defteri n der kenannda verilmiştir. 
287 Abdurrahman Efendi Şevval 1958 (Ekim 1551) de Rumeli kazaskeri olmuş, 20 Şevval 

964(16 agustos 1557) de mazul olmu,tur.Daha sonra Muharrem 981 (Mayıs 1575)de Rumeli 
kazaskeri olmuş. Rebiulevvel 983( Nisan 1575) mazul olmuş, üç gün sonra vefat etmiştir. 

288 Abdurrahffilln Efendi'nin tezkiresi üzerine çıkan bükümde bu münasebetle ileri gelen 
ulemanın kaçar mütazim vet'ecekleri belirtilmiştir. Mühimme, nr. II, b.939. 

289 Mühim.me, nr. II, h .117. (14 Rebiulevvel 963/27 ocak 1556) . 
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951-959(1544-1552) tarihli RUznaıne (mülazemet kayıtları) de 
"Teşrif"den mülazim veren ulema ve mülazim adedieri şöyledir 290 

menWuııismi Teşıifi Ad ed Tarih 
Ebussuud Efendi. Rumeli kadıaskerliğinden 6 4.N.952 

Müftülüğe geçişte -- ~~ 

(9.XI.l545) 
Şeyh Mehmed Ef. Rumeli kadıaskeri olunca 3 27.N.952 

(2.XII.l545) 
Muslihiddin Ef. Rumeli kadıaskeri olunca 3 26.Ş.954 

(ll.X.ı547) 

Muslihiddin Ef. Teşrif-i sefer-i Tebriz 3 l.ZA.955 
(2.XII.l548) 

EmirEf. Anadolu kadıaskeri olunca 3 28.M.954 
(ı9.III.ı547) 

Muslihiddin Ef. Anadolu kadıaskeri olunca 3 B-Ş.954 

(VIII-IX,ı547) 

Sinan Çelebi Ef. Anadolu kadıaskeri olunca 3 954 (1547) 
Sinan Ef. (Anadolu Teşrif-i sefer-i Tebriz 2 l.ZA.955 
kadıaskeri) (2.XII.l548) 
Sinan Ef. Amasya Müftüsü olunca 2 -
Abdülkadir Çelebi Haleb kadılığından Mekke 2 6.RA.954 

kadılığına (25.IV.ı547) 

KaraÇelebi Amasya kadısı olunca ı M-S.956 
(II-III.l549) 

Perviz Ef. Bağdad karlısı olunca ı -
Mehmed Çelebi Mekke karlısı olunca 2 N.956 

(IX-X.l549) 
Yahya Çelebi Bağdad kadılığını teşrifden ı 957(1550) 
Salih Ef. Mısır müfettişliğinden Sema- 2 ı0-20Ş.953 

niye müderrisliğine (4-14.XII.l546) 
Mevlana Gürcan Amasya Medresesi müderrisi ı 955 (1548) 

olunca 
Halil Çelebi İki Şerefeli Medrese müder.- ı 955 (1548) 

risliği 

290 İŞSA. RKR. nr. I. 
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3. Mevt:adan mülazemet: Ulemadan vefat edenlerin g~ride kalan daniş
menüeri belli usuller içerisinde mülazim olurlardı. Eğer kalan talebeler çok 
ise bunlar, dirayetli, güvenilir bir alim (mümeyyiz, müfettiş) tarafından, ba
zanda bizzat kazasker tarafından imtihan edilir ve mülazemetin intihab ve 
um um dereceleri belli olurdu291• Bir kısmı da nevbetten daha sonra mülazim 
olmak üzre sıraya girerlerdi. 

Hocanın ölümünden sonra, bundan istifade ile birçok kimsenin hak id
dia etmesi mümkün olduğundan, mevtadan mülazemet ihtilaflı ve suistimate 
müsa'id idi. Bu nevi ihtilaflarda kazaskerin büyük yetkisi olduğundan 
şikayetler de ona yapılırdı. Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi hakkındaki 
tahkikat defterindeki bir ihtilaf, mevtadan mülazemet hakkında bazı önemli 
bilgiler vermektedir 292• Mısır kadısı iken ölen Abdi Efendi'nin bazı talebelen 
nevbetten, bazısı intihabdan ve bazısı da urourodan olmak üzere, hepsinin 
mülazim olunması ferman olunmuştu. imtihan olunup, henüz mülazimlerin 
dereceleri belli olmadan, iki talebesine Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi 
tarafından görev verilmesi, şikayet konusu olarak, tahkikat açılmış ve bu 
konu ile alakah bazı sorular tevcih edilmiştir. 

Sinan Efendi cevabında, merhum Abdi Efendi'pin talebelerini birkaç 
defa imtihan etmek istediğini, herbirinde engel çıkuğını, hepsinin mülazim 
olması emr-i şerif ile kesinleşmiş olduğundan iki talebesine mülazemetin en 
aşağı derecesi olan umumdan mülazim olmak üzere görev ·verildiğini belirt
miştir. Bunun üzerine Emir Efendi'nin talebesinden Hüseyin, bir medrese 
için, kazaskere arz verdiği halde, netice alamadığından şikayet etmiş, Sinan 
Efendi cevabında, arz getirip istediği medresenin yevmi yirmi akçelik asıl 
mülazim mansıbı olduğunu, imtihan edilip, mertebesi belli olmayan bir mü
lazime müntehab mansıbı verilemiyeceğini söylemiştir. 

29! 14. Receb 963(24 Mayıs 1556) tarihli bükümde "Paye-i seriı·-i a'laya arz olunup, 
mevaliden evvelden ola-geldüği üzre umum müliizimi alınmak buyuruldı. Amma Müfti Efendi 
haıritlerinden üç ziyade alınmak buyuruldı. Adetleri on imiş, ziyade. huyurulan ile on üç 
müliizim olur "denilmektedir. Mü/ıimroe, nr. Il, h. 866. 

292 Tahkikat Defted, TSMK, Revan Köşkü yzm. ıır. 1506, vr. ll a-b. Bu tahkikat ve defterin 
mahiyeti için bk. kadılık kısmı. 
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Ef. Trablus Şam kadısı 

Nev'i Ef. Sultan Murad 
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Gelibolulu Mahmud Ef. 
Sabıka Trablus Şam 
kadı sı Gelibolu'da 
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Vefat eden ulemanm dinişmendlerinin mülizim ahnma•;n 
(IŞSA, Rumeli Kadıaskediği, Riwıime Nr. vn, s. 20-44) 
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mülazim mülazim 

5 27 10.6.1008 Mustafa Ef. 
( Sultaniye 
Müderrisi) 
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Müderrisi) 

7 14 15.B.l008 Mustafa Ef. 
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Müderrisi) 
Danişmendleri n 
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( Sultaniye 
(Müderrisi) 

~ o 

Açıklama 

Kalanlar gelecek nevbet-
lerde dörder dörder alın-
mak üzere bekaya defte-
rine 'kayd olundı . 

Kalanlar gelecek nevbet-
lerde üçer üçer mülazim ~ 
alınmak ferman olundı. ı ~ 

~ 

Geri kalanlar gelecek nev-
bederde yedişer yedişer 
mülazim alınmak ferman 

~-

~: 
olundı. 

Geri kalanlar gelecek nev-
betlerde üçer üçer miila-
zim alınka ferman onuldı. 
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mülazim mülazim 

Yahya Ef. Galata 5 14 6.Ş.1008 Se yy id Ali Ef. Geri kalanlar gelecek 
kazasından mazu l (müderris) nevbetlerde dörder 
Nakıbul eşraf dörder alınmak ferman 

olundı. 

Abdulbaki t:f. (şair 15 32 l.CA.1009 Azmi-zade Ef. Geri kalanlann, kanun 
Baki) Rumeli kadıas- (müderris) üzere gelecek nevbellerde 
kerliğinden mütakaid alınması ferman olundı. 

Seyrek-zade Ef. Selanik 4 22 l.CA.1009 Azmi-zade Ef. Kalaniann gelecek nevbet-
kadılığından mütekaid (maderris) lerde alınması ferman 

olundı. 

~ 
1 

Sinan ef. Edirne 3 4 l.CA.1009 - Kalaniann gelecek nevbet-
Bayezid Medresesinde lerde kanun üzre alınması 
müderris (Medine teka- ferman olundı. 

idü verildi) 

Ebussuud-zade, Mustafa 15 . 6.N.l009 - . 
Ef. Rumeli kadıaskeri 

~ 
tzı 

~ 
E:. 
~ 

idi. 

Muhyiddin Ef. (Kurd- 2 - 6.Ş.l009 - Biri mu'id biri muzıif293 

zade) İznik Orhan Bey 
Medresesi müderrisi 

293 Muzif, medrese de mu'idin yardıması anlamına gelmektedir. Uzunçarşili,llmiye, s. 335. 
g: -
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tevzi edilecek 

Gelecek nevbetde alınmak 
üzere kayd olundı. 

O> 
0\ 
1>:) 

ffi 
~ 
~~ 
t . 
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4. İ'adeden mülazemet: Mülazim verme hakkına sahip olan yüksek med
rese müderrisleri, mu'idlerinden ve talebderinden layık olanları mülazim 
verirlerdi. Büyük kadılar (mev3Ji), eğer medreseden kadılığa geçmişler ise, 
ayrıldıkları medresedeki mu'idlerini i'adeden mülazim olarak verirlerdi. 
Ayrıca, kadılık yapukları şehrin medreselerinden birinde ders okutan büyük 
kadıların mülazim vermeleri gerektiğinde, buradaki mu'idlerini i'adeden 
mülazim verdikleri olurdu. 

5. Müstakil arz ile mülazemet: Çalışkanlığı veya herhangi bir hizmette 
yaradığı görülen danişmentler bir yetkilinin vasıtası ile müstakil arz edilip 
mülazim olurlardı. İstanbul kadısı iken vefat eden Kemal Bey-zade talebe
sinden Muharrem b. Mehmed, uzun süre Malta'da esir kalmış, kurtulduktan 
sonra ehl-i ilim olması ve vezliiazam Sinan Paşa'nın da isteği üzerine arz edi
lerek mülazim olmuştu294. Aynı şekilde, Veziriazam İbrahim Paşa ve Mehmed 
Paşa ile çıkan orduda hizmeti görülen iki danişmend usul üzre arz edilerek 
mülazim olmuşlardı295. 

6. Tezkire hizmetinden mülazemet : Görevde bulunan kazaskerlerin alu 
ayda bir tezkirecisini mülazim olarak vermesi usuldü. Anadolu Kazaskeri 

Mehmed Efendi'nin tezkirecisi olan Mevlana Mustafa el-İstanbuli, adet üzre 
alu ayda bir tezkireci alındığından mülazim olması arz olunarak kabul 
olunmuştur296, Aynı şekilde Mevlana Mustafa b. Mehmed eski Anadolu 
Kazaskeri Mehmed Efendi'nin 1 Safer 1008(23 Ağustos 1599)den itibaren 

tezkirecilik hizmetinde bulunmuş, mülazemeti arz olunarak kabul olunmuş
tur297. Mevlana Mustafa b. Receb Kazasker Ahi-zade Alıdülhalim Efendi'nin 
tezkirecilik hizmetinde bulunup alu aylık müdderi tamam olunca mülaze
meti kabul olarak deftere kaydolunmuştur298. 

7. Fetva emanetinde mülazemet: Şeyhülislamların, alu ayda bir fetva 
emanetinden bir mülazim vermesi usuldü. Şeyhülislam Hoca sadeddin 
Efendi'nin fetva emaneti ( eminliği) hizmetinde olan danişınendi Mevlana 
Abdullah b. Mehmed Efendi bu görevde alu ayını doldurunca mutad üzere 
mülazemeti arz olunarak kabul olunmuştur. 6 Rebiulevvel 1008 (26 Eylül 

29•1 IŞSA, RKA, nr. VII, hüküm 3. 
295 Kezii, hüküm 7. 
296 Kezii, hüküm 28. 
297 Keza. hüküm 54. 
298 Kezıi, hüküm 57. 
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1599)299• Aynı şekilde Şeyhülislam Sunuilah Efendi, meşihatte bir yılını dol
durduğundan iki danişınendi fetva emaneti hizmetinden mülazim 
alınmışur. 19 Safer 1009(30 Ağustos 1600)300• 

c) Mülizemet usulünün bozulması ve sebepleri: XVI. asnn ikinci yan
sında Osmanlı müesseselerinde görülen bozulma ilmiye mesleğinde de 
kendini göstermiş, XVII. yüzyılda ise iyice belirgin hale gelmiştir Devlet, ilgi
lilere hitaben gönderdiği fermanlarda bozuklukların nerelerden kaynaklan
dığını ve bunlan önlemek için ne gibi tedbirler alınması gerektiğini sık sık 
belirtmiş, eski kanunlara uyulmasını istemiştir. Resmi nitelikteki bu teşeb
büslerin yanında o dönemlerin ilim ve devlet adamlan Osmanlı tarihi ve teş
kilanna ait eserlerinde, ilmin ve ilim adamlarının itibannı korumak için gö
rüşlerini belirtmişlerdir. Bunlann birkaç noktada Özedenmesi mümkündür. 

ı. Ulema çocuklannın mülazemete kabulü: Osmanlılarda ilmiye sını
fında, ilk defa Fenari-zadelere bazı imtiyazlar tanınmış301 , bunlar giderek di
ğer tilema çocuklarına da teşmil edilmiştir. Başlangıçta sadece bir teşvik ve 
taltif unsuru olarak kullanılan bu ihsanlar dolayısıyla, ulemanın birbirinin 
çocuğunu kayınp himaye etmesi bir alışkanlık haline gelmiş, bu ise ilmiye 
sınıfına telafısi mümkün olmayan bir-darbe tesiri yapmışur. Çalışkanlığı ve 
dürüsdüğü ile bir danişmendin ulaşuğı mevkiye, ulemadan birinin çocuğu
nun kolayca gelmesi çalışkanların şevkini kırmış; daima şikayet konusu olan 
bu ikilik kaldırılmamiş bilakis giderek artmışur. Nitekim, bu 'iki grup ara
sında farklılık olması gözden kaçmamış ve III. Mehmed'in 1006 tarihli fer
manında, bunların eşit tutulmamalan, arada fark olması gerektiği belirtil
miş302~IV. Murad'ın, 1045(1636) tarihli Rumeli kazaskerine hi~n gönderi
len fermanında303 ise mevali-zadelerin tayin edilen mün:ieyiz tarafından imti
han edilmesi liyakau görüldüğü takdirde mülazim olmalan şaru koşulmuş
tuı-30'1. 

2'.j!l Kezıi, hüküm 8. 
300 Kezıi, hüküm 72. 
so ı Ata'i, s. 32; Uzunçarşılı, İlmiye, s. 71-72. 
302 Süleymaniye Ktb., Aşir Ef. yzm., nr. 1004, \T. 69b-71a. 
303 Rumeli K~zaskeri Nuh Efendi'ye hitaben yazılmış Şevval 1045/Mart 1636 tarihli 

ferman, Nuruosmaniye ktb., nr. 5193/6, vr. lb. 
30~ Halbuki, 1127 (1715) ·tarihli rikab-ı hümayün kaymakamına hitaben gönderilen 

fermanda , layık olan bir kimseye mülazemet verildiğinde, mülazimin pumdığı ismi, yaşı, 
kimden okuduğu, ne okuduğunu şeyhülistamın bilmesi istendiği halde,"Ulema-zadeler ise 
ancak kimin oğlu olduğu arz olunmak kirayet eder" denilmektedir. ' Raşid Mehmed Efendi, 
Taılh-i Raşid, IV, İstanbul 1282, s. 48. 
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2. Meslekten olmayaniann mülazemete kabulü: İç-ahur, taş-ahur, has-fı
rın, saraçhane, bostan ve ambar gibi yerlerde hocalık yapan kimselerin mes
leğe girmeleri, tek gayeleri ilimle uğraşmak olan çalışkan adayiann yolunu 
tıkamıştır. 

951-959(1544-1552) tarihli kazasker rüznamesinde bu gibi yerlerde hoca 
olanların durumlan değişik bir şekil arzetmekte; bunların umumiyetle, bü
yük alimierin talebelerinden bulunduğu görülmektedir. Mesela, Anadolu 
Kadıaskeri Sinan Çelebi talabelerinden Abdurrahman saraçhane hocası, 
Alaüddin iç-ahur hocası olması ve sefer-i hümayt1na da katılmalan sebebiyle 
mülazemete kabul buyuruluyorlar (5 Safer 956/5 Mart 1549)305• Rumeli 
Kazaskeri Muslihiddin Efendi talebderinden Taş-ahur'da hoca olup, iki yıl 
hizmeti olan Muhyiddin'in mülazim olması kabul buyuruluyor, ancak bun
dan sonra hizmetin üç yıl olması ferman olunuyor, (5 RebiuJ.ahir 958/12 
Nisan 1551)306 Aynı şekilde, Molla Çelebi talebelerinden Fırın-ı has hocası 
Nasrullah'ın mülazemeti arz olunup, kabul buyuruluyor. (5 Rebiulahir 
958/12 Nisan 1551)307• 

Daha sonraları, özellikle XVI. asrın sonlarından itibaren bu yolun zor
landığı, kötüye kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kaynakların bildirildiğine göre 
bazı liyakatsız, ilimden uzak kimseler kendi memleketlerinde bir iş bularnı
yarak İstanbul'a geliyor, yukarıda belirtilen yerlerde hocalık yaptıktan sonra 
bir yolunu bularak mülazimlerin rağbet etmedikleri kenar medreselerden 
birinde bir süre müderrislik yaparak, mesleğe girmiş oluyordu. Daha sonra 
hediye ve rüşvetlerle kısa zamanda "kat-ı meratib ederek" yükseliyordu. 
Bunlar meslekten yetişen danişmendlerin şansını azaltıyor, mesleğin itiba
rını düşürüyordu. Daha sonra bu usulün tamamen kaldırılamadığı, sadece 
bazı kısatmalara gidildiği görülmektedir. Nitekim, 1006 tarihli fermanda, 
140 kişinin bu yolla mülazim olduğu, halbuki ancak 5 veya 6 kimsenin bu şe
kilde mülazim olabileceği belirtimektedir308. Ne var ki, bu fermaniann sahib
Ierinin bile meseleye layıkıyla eğildikleri söylenemez. Hatta 1006 tarihli fer
mandan iki sene sonra Rebiulevvell008 (Eylül-ekim 1599) de Davud Paşa 
bahçesi hocası olan Mevlana Hızır b. Süleyman Kastamoni'nin Padişah'ın 
bahçeye geldiği bir sı~da arzuhal vererek mülazim olmak istemesi üzerine, 

305 İŞSA. RKR. nr. 1, s. 18. 
soo Keza, s. 26. 
307 Keza, s. 26. 
308 Süleyım~niye Ktb. ~ir Ef. yzm. nr. 1004, vr. 69b-7la. 
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bizzat III. Mehmed bile bir Hatt-ı hümay(ın ile Hızır b. Süleyman'ın mülazim 
olmasını emretmiştirm. 

Mustafa Ali, mesleğin çilesini çekmeden avam takımından kimselere 
imamlık edenlerin bir yolunu bularak mülazim olmasından ve yükselmesin
den şikayet etmektedir: 

Ewela nice has bağçeler 

Menzil oldu avam-ı etrake 

Bir nice ciihil, kadı danişmend 

Acemi bir gün1h-ı napake 

Yani ki anlara imılınet eder 

Yüz koroağı ol öğrekir hake 

İş bu hizmet anı milliizim edüp 

Ergürür başlarını eflake3ıo. 

ilmiye tarikı dışından mesleğe giren bir diğer zümre de "cündi" denilen 

ve muayyen miktarda ücret alan yeniçeri, sipahi, topçu ve kalafatcılardır. 
Bunlarda bir yolunu bularak, hatta bazan yüksek ücret ile mesleğe girerlerdi. 

Kanuni devrinde bu yol ile mülazim olan üç yeniçerinin ismi geçmektedir. 
Rumeli Kadıaskeri Muslihiddin Efendi'nin talebesi olan Yeniçeri Pir 
Mehmed'in mülazim olmasını hacası arz etmiştir. (23 Ramazan 954/6 Kasım 
1547). Taşköpri-zade Ahmed Efendi'nin talebesi Yeniçeri Muhyiddin'in ve 
Çelebi Efendi talebesi Yeniçeri Hasan'ın mülazemetlerini Paşa arz etmiş ve 
kabul olunmuşturSil . 

III. Mehmed devrine ait 1006 tarihli ferman'da, bu husus üzerinde 
önemle durulmakta, bu kimselerin aldığı 30-40 akçenin "cündi akçesi" ol

duğu, ilmiye tarikı ile alakası bulunmadığı belirtilmektedir. Eğer bunlar içe
risinde liyakatlı kimseler var ise "mümeyyiz" huzurunda imtihan olarak ve ilk 
kademeden (aldıkları 30-40 akçelik cündi akçesine itibar edilmeyerek) mes
leğe girmeleri ferman olunmaktadır312. 

309 IŞSA, RKR, nr.VII, s.9. 
3IO Ali, Meva'idü'n-nefii 'is ii kava'idi'l-mecıüis, (yazmadan ubkı basım) İstanbull956,s.103. 
311 IŞSA, RKR, nr. I, s. ll. 
312Süleyınaniye Ktb. Aşir Ef. yzm. nr. 1004, vr. 69b-7la. 
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3. Ehil olmayanların iltimas ve şefaat ile mülazemete kabulü: 
Danişmendlerin mülazimliğe kabulü için bazı ileri gelen zevaun vasıta oldu
ğuna dair bir çok örneğe rastlanmaktadır. Böylece himaye edilen daniş
mendler öne geçerek mülazemet defterine kaydolunmaktadırlar ki bu dav
ranışların ilmiye mesleğinin yıpranmasında büyük etkisi olmuştur. 

II. Bayezid devrine ait 907-910(1501-1505) tarihlerine ait mülazemet 
defterinde Şeyhülislam Efdal-zade'nin ölümünden sonra kalan talebelerin
den Murad'ın Yeniçeri ağası iltimasıyle mülazim olduğu (Cumadeh1la 
910/Ekim-Kasım 1504) zikredilmektedir313. 

Kanuni devrine ait 951-959(1544-1552) tarihlerine ait mülazemet defte
rinde ise bu şekilde bir vasıta ve şefaat ile mülazim olan bir hayli danişmend 
bulunmaktadır: 

Şefaateden R.Uzname sayfa nuınarası314 

Şehzade Mustafa 2, 12, 17, 18. 

Şehzade Bayezid 14, 17, 20, 22, 23. 

Şehzade Cihangir 13, 19. 

Şehzade Selim 12. 

Paşa hazretleri 7,8, ll. 

Kapı Ağası Haydar Ağa 15, 7, 10, 12. 

Şeyh Bati 16. 

Şirvan-zade 5. 

Han hazretleri 18. 

ElkasMirza 10, 17. 

Reisülküttab tezkiresiyle 20. 

Resmi nitelikte bu defterde şefaatle mülazemet alanların açıkça zikre
dilmiş bulunmasına dayanarak, bu şekildeki tavassutun, o zamanlarda nor
mal bir davranış olduğunu söylemek mümkündür. Fakat durumun, kimsesiz 

SIS TSMA, nr. D. 5605, vr. 2b. 
314 IŞSA, RKA. nr. ı. 

Belleten C. LXI, 42 
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adayiann şikayetlerine sebep olduğu da görülmektedir. Sinan Efendi'nin 
Anadolu kazaskerliği zamanındaki bir olay misal olarak verilebilir. Bir da
nişmendin, boşalan Biga kadılığına, kendi hakkı olduğu halde, Taşköpri-zi
deden mülizim bir Yeniçeri verilmesi dolayısıyla şikayet etmesi üzerine tah
kikat açılmış; Sinan Efendi ise müdafaasında, bu konuda Kapı Ağası'nın ta
vassutta bulunduğunu, kendisinin münhal için daha mütahak kimselerin ol
duğunu söyleyince de hepsinin birden Padişah'a arz edildiği, Biga kazasının 
yeniçeriye Padişah tarafından ihsan olunduğunu bildirmektediı-315• 

4. Kazaskerlerin usulsüz davranışları: Daha önce belirtildiği gibi kimse
lerin ve hangi vesileler ile mülazim verecekleri fermanlarda tesbit edilmiş 
idi. Fakat uygulamada kazaskerlerin ellerinde birtakım yetkilerin olduğu 
bilinmektedir. Kazaskerlerin, bir takım vesileler ile bazı kimseleri mülazim 
yapmalan şiddetli tenkitlere sebep olmuştur516• Bu konuda en ağır cenkidi 
Ali yapmaktadır: 1001 (1591) senesinden itibaren ilim yolu sisteminin 
bozulduğunu, rüşvet sebebiyle mülazemetin Bit-pazarı delHillanna kadar 
düştüğünü, bu yolla birisi mülazemet elde edince, mülazemetini isbit için 
kazaskerler huzurunda "merhum babamızın mülazimi idi", diye kazaskerlere 
şehadet ettiklerini yazmaktadır317• 

Nitekim, Koçi Bey de tenkitlerinde, kazaskerleri suçlamakta, yetki ve so
rumluluklannın büyük olduğunu ifade etmektedir. Koçi Bey, "mülazimlikler 
satılmağa başladı, voyvoda, subaşı, katib gibi avamdan nice kimse beş on bin 
akçe ile mülazim, kısa süre sonra da müderris ve kadı oldu. İlim yolunda her 
şeyin başı mülazimliktir. Eğer mevili (büyük kadılar) ve kazaskerler müla
zimliği satmazlar ise, kısa zamanda ilim yolu düzelir. Birine bir arpalık veya 
bir görev verilirse nice mülazim yazarlar. Bu asırda diyaneti ve. emaneti ol
mayan bir çok kazasker çeşit çeşit mülazimlik yazıp, ruznameyi durdurdu" 
demektediı-318. 

3t5 Tahkikat Defteıi, vr. lb-2a. 
316 A. Mumcu, (Osmanlı Devleti'nde Rüşvet, Özellikle Adli Rüşve~ Ankara 1969, s. 299-

300) de kazaskerlerin, kadılann tersine, hazineden yüksek maaş aldıklannı, buna rağmen, 
devrin zihniyeti sebebiyle makam saı:ışı yoluyla rüşvet yoluna saptıklannı yzmaktadır. 

317 Ali, Mevıi'idü 'n-nela'is. s. 108. 
318 Koçı Bey Risıılesi, Istanbul 1939, s. 33-37; Daha sonra XIX. yüzyılda kadı ve 

rnüderrislerin ahvali ile ilgili kazaskerlere gönderilen fermanlarda müH\zim sayısı ve 
mühizimlerin eşkalinin belirlenmesi gibi hususlar üzerinde durulmaktadır, bk. Nuri Taı'ilıi, 
Ünv. KTb.TY. nr. 5996, vr. 289a-290b (1213/179). 
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Mülhemetle ilgili fennanlarda da kazaskerlerin mülazemet konusunda 
çok dikkatli olmaları istenmektedir319• Mülazim verecek kimselerin ehl-i ilim 
ve fazilet sahibi olması ve bunun da kazasker tarafından araşurılması gereki
yordu. Rumeli ve Anadolu kazaskerlerine hitaben gönderilen evasıt-ı Şevval 
993(1585) tarihli fennanda, evlad-ı Arab'dan Şeyh Takıyyüddin'in bir vesile 
ile mevleviyet tabakasına dahil olup, diğer mevali gibi mülazim vermek iste
diği, fakat aslında kendisinin ilirole alakası olmaması sebebiyle gerçek alim
lerin itibarına halel getirdiği, bu durumda asla musaade olunmaması bildi
rilmektedir. Bu sebeple Şeyh Takıyyüddin'in mevleviyet tabakasından çıka
nlması ve mülazim vermekten men olunması ve durumun ruznameye işlen
mesi ferman olunmaktadır320. Aynı şekilde, arpalıklardan321 ve sonradan çı
kan (muhdes) bazı mansıblardan mülazim alınmaması da emr edilmekte
dir322. 

d) Mülazemede ilgili diğer itlemler: 

1. Mülazimlerin eşkalinin belirlenmesi: Mülazemet konusunda üzerinde 
önemle durulan bir husus da mülazimlerin eşkalinin açık olarak belirlen
mesi ve ruznameye yazılmasıdır. Zira, bu konuda bazı sahtekarlıklar 
yapıldığı tesbit edilmiştir. 

1006 tarihli fermanın ihtiva ettiği hususlardan biri de kazaskerliğe 
giderek eşkallerini yazdırmaları, ellerine tezkire almadan mülazemet etme
meleridir. Görevden ayrıldıktan sonra, ikinci ve müteakib mülazemetlerde 
İstanbul'a gelmeyenlerin isimlerinin yazılması gerekmektedir. Çünkü, bazan 
ölen bir mülazimin yerine baba adı ve kendi adı, hatta sadece kendi adı 
uyan gözü açıkların, İstanbul'a gelerek ölen mülazimin yerine, mesleğe 
girdiklerini belirtmektedirS2S. 

1008-1009 tarihli ruznamede mülazim alınanların kendi ismi, baba ismi 
ve memleketi yazıldıktan başka çoğu kere "hafifü'l-lihye, vasatü'l-kame", "fi 
aynihi'l yümna eserü'l-ceraha", "köseç, mu'tedilü'l-k.ame", "kasiru'l-kame, as-

319 Mühimme nr. LXXIII, h.740; 1006 tarihli aynı ferman; 1045 tarihli ferman, Nuruos
maııiye KTB.ıır.5193/6,vr. 11>.. 

320 Mühimme, ur. LX, h. 65. 
321Daha sonra mütekaid kazaskerlerin kendilerine tevcih edilen arpalık sebebiyle 

talebesinden dört mülazim tayin ettiği belirtilmektedir. T. Gökbilgin, "Arpalık", İA. I, İstanbul 
1941,s. 594. 

322 1006 tarihli ayni ferman. 
323 Keza. 
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faru'l-lihye", "tavilü'l-kame ve ala şakıkayhi eserü'I-key" gibi tavsiller bulun
maktadırq24. 

2. Mülizemetin isbatı: Millizernet konusunda herhangi bir şüphe ve ek

siklik çiktığında bunun isbatı önemli bir husustur. Mülizimlerin kayd olun
duğu defter kaybolabilir, bu durumda, mülizim olduğu hacası sağ ise ondan 
bir temessük alarak, şahidier ile kazasker huzurunda tesbit yapılırdı. 
Nitekim, Hoca-zade Aziz Efendi'nin 325 kazaskerliği dönemine ait defter kay

bolmuş, bunun üzerine yeni bir defter açılarak adayların getirdikleri temes
sükler bu deftere tek tek yapıştırılmış ve diğer deliller yazılmıştır 326• 

Mülizim olduğu halde deftere işlenmesi unututabilir veya mevtasından 
mülazim yazılırken, aday İstanbul'da bulunmadığından yazılmayabilirdi. Bu 
durumda, nerede kaldığını ve ne için gelmediğini yine yetkili bir kimseden 
alacağı belge ile tevsik etmesi gerekirdi. Nitekim, Şemseddin Sivasi'nin to
runu Abdülcelil Efendi merhum Bosta-zade Mehmed Efendi'nin 
danişınendi olduğuna dair, oğlu Yahya Efendi'den mühürlü tezkire; ayrıca, 
Bostan-zade'nin talabeleri yazıhrken, Abdülcelil'in Sivas'da hasta olduğu, bu 
yüzden gelemediğine dair Sivas kadısından arz getirmiş, padişaha arz 
olunduğunda mülizemeti kabul edilmiştiS27• 

B. Kadılada İlgili İşlemler 

a) Genel olarak Osmanlı kaza teşkilatı: Adli ve kazai teşkilata ve onun 
yürütücüsü olan kadılık müessesesine, Osmanlılardan önceki İslam ve Türk 
devletlerinde büyük önem verilmiş, en küçük yerleşim merkezlerine dahi 
halkın ihtilaflarını halletmek, adaletin tecellisini sağlamak için kadılar tayin 
edilmiştir. İslam hukukunda, kadılardan bazı temel şartlar ve vasıflar aran
mış328, yetişmeleri için özel eğitim programları uygulanarak, daha sonraki 
devirlerde okullar açılmıştır. Bu gelişmeler şüphesiz bir anda olmayıp, tedri
cen meydana gelmiştir. Ancak bazı devletlerde ve bazı hükümdarların idare
sinde kaza teşkilatı hususi bir gelişmeye mazhar olmuştur82'J. 

32·1 IŞSA, RKR. ur. VII. 
325 Ata'i 629-630; Sicill-i Osmaııi, III, 338. 
3215IŞSA, RKR. nr.XI. 
327 IŞSA, RKR-nr.VII-s.7, h.18. 
328 Bu vasıflar konusunda bk. Ö.N. Bilmen, aynı eser, VIII, 213-219; Ebü'l-Ula Mardin, 

"Kadı", İA. VII, İstanbul 1957 ,s. 43. 
329 Bu tarihliseyriçin bk. F. Atar, aynı eser, s. 27-93. 
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Osmanlı İmparatorluğu'nda daha kuruluştan itibaren kaza konusunda 
üzerinde durulmuş, fetbedilen yerlere birer kadı tayin edilerek adalet ve hu
zurun sağlanmasına çalışılmıştır. Osmanlı feth geleneğinde bu usul yerleşe
rek, bir yerin fethinin ve Osmanlı kontrolüne kesin olarak girmesinin kadı 
ve subaşı gibi görevlilerin tayini ile tamamlandığı görülmektedir33o: 
Başlangıçta kadıların tayin ve diğer işlemlerine o zaman baş-kadı duru
munda olan Bursa kadısı bakıyordu. Giderek işlerin artması ve sefer zaman
larındaki hukuki görevlerin ifası gibi sebepler müst<-ıkil bir makamın kurul
masını gerektirmiş, bilindiği üzere I. Murad'ın saltanatı başlannda kazasker
lik teşkil edilmiş, daha sonra imparatorluk genişteyince ikiye çıkarılma zaru
reti doğmuştur331 • 

Osmanlı Devleti diğer müesseselerinde olduğu gibi kaza teşkilatında da 
kendisinden önceki İslam ve Türk devletlerinden geniş ölçüde faydalanmış
tır332. Ancak zamanla bu konuda kendisine has bir sistem meydana getirerek 
daha önceki devletlerde görülmeyen hususi bir teşkilat ve hiyerarşi teşekkül 
etmiş, ferman ve kanunnameler ile düzenlenerek kesinlik kazanmıştır333 .. Bu 
teşkilat Rumeli, Anadolu ve Mısır olmak üzere üç esas bölgeye ayrılıyor; 
Rumeli'deki kaza teşkilatı ve kadılar Rumeli kazaskerinin331, Anadolu ve 
Mısır'daki teşkilat ve kadılar ise Anadolu kazaskerinin idaresi altında bulu
nuyordu335. Bir bakıma kazaskerliğin taşra teşkilatını oluşturan bu kadılık-

330 Başlangıçtaki bu uygulamamu (bk. T.Gökbilgin "Orhan" lA, 1X,İstanbul 1964, s. 405) 
daha sonraki fetihlerde bir gelenek halini aldığmı görmekteyiz. Mesela Fatih Sultan Mehmed 
kendi zamaıunda Osmanlı ülkesine katılan yerlere, fethi müteakip hemen bir kadı ve subaşı 
tayin etmiştir, H. İnalcık "Mehmed II" İA. VII, İstanbul 1957, s. 518; örnek için bk. Kemal Paşa
zade Teıru·ih-i Alşi Osman. VII Defter, (neşr. Şerafeddin Turan), Ankara 1957, s. 191. 

331 Bu konuda geniş bilgi için bk. kazaskerliğin teşkili bahsi. 
332 F. Köprülü, Osmanh İmparatorluğu'nun kuruluşu, Ankara 1972, s. 182. 
333 Şinasi Altundağ, "Osmanlılarda kadılann salahiyet ve vazifeleri hakkında" VI. Türk 

Tarih kongresi (Ankara 20..26 Ekim 1961) Kongreye sunulan tebliğler, Atıkara 1967, s. 345. 
33-1 XVIII. yüzyılda Atıadolu ve Mısır'a Anadolu kazaskerinin, Rumeli'ye ise Rumeli 

kazaskerinin kadılar tayin ettiği, ayrıca Kuzey Afrika ve Kırım'ın da kaza yönünden Rumeli 
kazaskerine bağlı olduğu görülmektedir.H.A.R. Gibb-H. Boven, lslamıc Society and the west, 
lslamic Sodcty in the Eigtcenth Centuıy,1, Kısım Il, London 1957, s. 122. 

1774 Küçük KayJlarca muahedesine göre, Kırım Hanlarınlll hutbe ve sikkesinde 
Osmanlı Padişahı'wn adı geçecek, Kırım kadılarına İstanbul'dan Kazasker tarafından "İzn-i şer-i 
müraselesi" verilecektir. Cevdet Paşa Tarih, ll, İstanbu11309, s. 303 ve oradan naklen H. İnalcık, 
"Padişah. İA. IX, İstanbul 1964, s. 494. 

335 Yavuz Sultan Selim zamanındaki büyük fetihlerde imparatorluğun doğusu çok 
genişteyince merkezi Diyarbekir'de olmak üzere Arab ve Acem kazaskerliği teşkil edilmiş fakat 
bu çok kısa ömürlü olmuştur. 
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larda zamanın akışı içerisinde dereceler teşekkül etmiş; bu dereceler ve 
kadılıkların sınırları, bilhassa ekonomik şartlara göre değişmelere 
uğramıştır. Bu geniş teşkilatın idaresi kazaskerlerin vazife ve 
sorumluluklarını artırırken, buna paralel olarak merkez teşkilatı içindeki 
nufuzunu da kuvvetlendirmiştir1136. 

İmparatorluğun Rumeli kesimi yüzölçümü, kaza sayısı ve kazaskere sağ

ladığı gelir itibariyle az olmasına rağmenS37 Rumeli kazaskerliği daima 
Anadolu kazaskerliğinden üstün olmuştur. Genellikle bu durum, Rumeli'nin 
"datü'l-cihad" oluşu ve Osmanlı Devleti'nin başlangıçtan beri Rumeli'ye ve 

oradaki fütiihata büyük önem atfetmesi538, o yönden ilerlemeyi değişmez bir 
siyaset haline getirmiş olması ile izah edilirS39• Rumeli ve Anadolu kesiminde 
kadılıkların dereceleri ve kazaların sınırları muhtelif zamanlardaki düzen
lemelerle birçok değişmelere uğramıştır. Rumeli kazaskerliğinin dokuz de

rece, Anadolu kazaskerliğinin on derece ve Mısır'ın ise altı derece olarak dü
zenlendiği ve bunun uzun süre devam etdiği bilinmektedir340• 

Buna göre Rumeli'deki dereceler şunlardu.S·ıı: 

ı. Rutbe-i Sitte{Sitte-i Rumeli), 2. Rutbe-i Üla, 3. Rutbe-i Karib (Karib-i 
Ula), 4. Rutbe-i Saniye, 5. Rutbe-i Salise, 6. Rutbe-i İnebahu, 7. Rutbe-i Eğri, 
8. Rutbe-i Çelebi, 9. Rutbe-i Çınad542• 

sse Bu yönden bakıldığnda, kuruluş ve yükselme devrinde kazaskerlerin ~hülislaınlardan 
daha yetkili ve qlerinin yoğun olduğu görülmektedir. Bu konuda genel bir değerlendirme için 
bk. A. Mumcu, Hukuksal ve Siy;ual Karar Organı olarak Divıin-1 Hümayıin, Anbra 1976, s. 55ve 
dv. 

3~7 Ali, Künlıü 'J.aJıbıir, vr. 9la. 
338Doğu siyasetine ve doğudaki fetibiere büyük önem veren Yavuz Sultan Selim Han bile, 

zarur-i gördüğü bu feıihleri tamamladıktan sonra Rumeli'ye geçerek orada ilerlemek istediğini 
Kemal Paşa-zade'ye İnşallah niyetim feth-i Efrenciye'dir şelüinde ifade eun~tir. Lütfi P~. 
Asafname, isıanbul1326. s. 21. 

339 E.Z. Karai, Osmanlı Taıihi, VI, Ankara 1976, s. 137. 
MO Uzunç~ılı, İlmiye, s. 91-93. 
341 Süleymaniye Ktb. Esad Ef. yzm. nr. 2066dannaklen Uzunça~ılı , /Jmiye, s. 92. 
542 1078(1667-1668) de ~yhülislam Minkıri-zade yahya Efendi(nin emriyle Rumeli 

Kazaskeri Abdülkadir Sinani Efendi, eşraf-ı kuzihı toplayarak bir düzenleme yapmış ve Rumeli 
kadılıkları derecelerini Sitte-i aliye. Ula, Karib ile'l·Ula, Siniye, Karibe ile's-Saniye, Silisi, Rabi'a, 
Karib ile'r-Rabi'a, 200.150 arası mansıblar, Karibe ile'l·Menasıb, 150-130 arası mansıblar. 130-
100 arası mansılar ~klinde on iki olarak tesbit etmiştir. M. Kemal Özergin, "Rumeli 
kadılıklannda 1078 düzenlenmesi", İsmail Hakkı Uzunçarşılı Armağanı, Ankara 1975, s. 253-
254. 
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Anadolu karlılıklanndaki on derece ise şunlardır313: 

l.Sitte(sitte-i Anadolu). 2.Mt1sıla. 3.Saniye, 4.Silise, 5.Rabi'a, 6.Hamise, 
7.sadise, S.Sabi'a, 9.Samine, lO.Tasi'a 

Mısır karlılıklarındaki altı derece ise şöyledit·344: 

1. Sitte(Sitte-i Mısır), 1. Mfısıla, 3. Silise, 4. Rabi'a, 5. Hamise, 6.Sadise 

b) Kadıların tayinleri: Kadıların tayin, terfi, nakl ve azil gibi bütün işlem-
leri kazaskerler tarafindan yapılırdı. Kesin bir tarih söylemek oldukça zor 
olmakla birlikte, x.y!. yüzyıl ortalanna kadar bütün kadı ve müderrislerin ta
yinleri kazaskerlere ait.ti. Ancak mevleviyet ve yüksek medreselere tayinler ve
ziriazam arzıyla oluyordu345 •• Ebussuud Efendi'den itibaren tedricen 
Şeyhülislamiarın nufuz ve yetkileri artmış, mevali ve büyük müderrislerin ta
yinleri veziriazam(vekil-i saltanat)'ın izni alınarak Şeyhülislamiara geçmiş
tir346. Ancak, mevleviyet derecesindeki kazalarda ise, tayinler kazaskerlere 
aitti. Bu şekildeki mevleviyederin muhzır-başılıklannın, dergih-ı mu 'alla ka
pıcılarına verilmesi kanun idi39. Medreseden mezun olduktan sonra müla
zimlik hakkını kazanmış olan adaylar Rumeli'de vazife almak isterlerse, 
Rumeli kazaskerinin; Anadolu ve Mısır'da vazife almak isterlerse Anadolu 
kazaskerinin "madab" denilen~<lll defterine ismini yazdınr sıra beklerdi. 

Kadılann ve müderrislerin tayin, terfi, nakil gibi işlemleri kazaskerler ta
rafından "rfızname"ye işlenir, bu defterler en güvenilir kaynak olarak kulla
nılırdı. Herhangi bir ihtilafvuku'unda veya kadılar tarafından yapılan sahte
karlık olayında müracaat edilecek kaynak "rfızniıne" olurdu. Rfıznamenin 
esas oluşu Ebussuud Efendi'nin bir fetvasında şöyle ifade etmiştir: 

343 At2tiirk Ktb. Belediye Yzm. nr. B 13, vr.33b-36a. 
344 Keza 
34~ Kadı-zide henüz kazasker iken (2. Rumeli kıızaskerliği 983-985 tarihleri arasmdadır) 

yukan derecedeki kadılarm tevcihitını arz etmek suretiyle sadrıazamlığm görevlerinin bir kısmı 
gasbetmişti. Hammer, Devfet-i Osmaniyye Tarihi, (Ata Bey terc.), VII, istanbul 1332, s. 11. 

3<tliTevkii Abdurrahman Paşa (Kanunnıime, s. 538-539)XVII. yüzyıldaki durumu 
"Şeyhülislim olanlar umymen ulemaya tasaddur iderler. Tertib-i silsile-i mevıüi ve mü.derrisin 
şeyhülislim efendilere müfevvazdır. Kanün üzre yazup. ashab-ı istihkakı vekil-i salıanata arz ve 
i'lam ider" şeklinde ifade etmektedir. Uzurça.rşılı, İlmiye. s.87. 

347 20 .Safer .1018 (25Mayıs1609) tarihli, Rumeli kazaskeri Abdülkadir Efendi'ye 
gönderilen bükümde bu konu işlenmektedir, Mühimme. nr. LXXVIII. h . 764. 

348 TRhkikat Defteı;'ııde "Matlab" kelimesi sık geçmektedir: " ... Matlabmda Koylu Hisar 
kazası mahhil olup ... "(3a), ... "Matlabımda Bursa'da Veliyyüddin Medresesi mahliıl olup .. ."(5a). 
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Mesele: Zeyd-i kadiye, kadıasker mühürlü mektub gönderüp, padişah 
hazrederi, Şa'ban ayının evasıtında sana fılan kadılığı sadaka eyledi, mektub 
vusul olduğu birle varup tasarruf edesin dimeğin, Zeyd varup zabt eylese, la
kin niznarnede Küçük bayram(Kurban bayramı) gelince Zeyd varmayup, 
eski kadı zabt idüp, Zeyd'e ol zamanda tasarrufı verilmek üıere mukayyed 
bulunsa, (Zeyd'in tasarrufı verilmek üzere mukayıred bulur ~a) Zeyd'in ma
beynde itdüği alıkanı nafız olur mu? 

El-Cevap: İtibar rüznimeyedir, husaminın teradi ile morafa'a ettikleri 
maddelerde ahkimı nafizdür, ma-adası değildür. Ebussuud3\q. 

Rfıznamelerin hangi kazasker zamanında tutulduğu umumiyede ba
şında ve içerisinde belirtilirdi. Rumeli teşkilatında görev yapanlar devamlı 

olarak Rumeli tarafında; Anadolu ve Mısır' da görev yapanlar ise daima 
Anadolu tarafında kalır, orada terfi ve terakki ederlerdi. Birinden diğerine 
geçmek bir hayli zor ve özel ferman gerektirirdi550• Kadının tayini Divan-ı 
Hümayı1n'da kararlaştınldıktan sonra kazaskerler arz günlerinde ellerindeki 
"akdiye defteri" ile arza girerek defterlerini okurlarm padişahın tasvibi alın
dıktan sonra tayin kesinleşmiş olurduM2• 

Kazaskerler kadıya yazdıkları tayin buyuruldusunda353 hangi tarafta kaç 
akçe ile ve ne kadar müddet ile tayin edildiğini bildirirdi: 

Şeriat-nisab fazilet-me'ab Mevlana es-Seyyid Şükrullah Efendi-i kimy3.b: 

"'9 Ebussuüd, Fctiılli, Kitabu edebü'l·kadi, Bayezit Devlet Ktb. Veliyyüddin Ef. Yzm. ur. 
1466, \T. 225: 

Biga beyine gönderilen bir hükümde , Bayramiç kaza.sı kadılığına tayin edildi~ini 
ellerindeki, sahta kazaskerler mektubu ile iddia eden Halil ve Levent'in sahtakarlıklan 
rüzııamele bakılarak tesbit edilmiş, bu kimselerin yakalanarak İstanbul'a gönderitmeleri 
istenmiştir.(27 Şa'ban 996/22 Temmuz 1588), Mülıiınıne, ıır. LXIV, h . 19. 

!50 Koçi Bey Risalesi, İstanbul 1939, s. 107; XVlll. yüzyılda Anadolu'da Of kazasmdan, aynı 
rütbe ile Rumeli'ye geçmek isteyen bir kadı vermiş olduğu arzuhalde bu hususta izn-i humayun 
istemektedir. 19.Zilkade 1162 (31 Ekim 1749) Atatürk ktb., Belediye yazmaları, nr. B.l3, s. 2; 
xvm. yüzyılda bu şekildeki nakiller için kazasker esbab-ı mucibe ile durumu şeyhülisl~ma 
bildirir, o da padişııha arz ederek, eğer uygun görürlerse emr-i hümliyün ile nakil kesinleşirdi. Ş. 
Altundat. ayru teblij, s. 346. 

S51 "Kazasker defter okuyup, filan kazayı fılana dedikte, saadetle buyurun, ol arz etti~ 
kadı ehJ-i ilim midir ve müstehak mıdır?" Koçi Bey Risalesi, s. 107. 

552 Hangi döne me ait olduğu bilinmeyen bir teşrifat mecmuınasında bu husus etrafh bir 
şekilde anlatılmıştır. Süleymaniye Ktb., Esad Ef. ~m., nr. 3370, \T. 31b-32a. 

553 Uzunçar$ılı, (llıniye, s. 90) tayin buyuruldusu d emektedir. 996 tarihli fermanda 
(Mülıimme, nr. LXIV, s. 7). 
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Tahiyyat-ı safiye ithiliyle inha olunur ki işbu sene isneteyn ve erba'in ve 
elf cumadelfılasının onuncu gününden yevmi üç yüz akçe ile Vidin kazası 
size sadaka buyurulmuşdur. Gerekdür ki kaza-yı mezburı mutasarrıf olup, 
beyne'l-ahali icra-yı alıkam-ı şer'iyye idesiz ve' s-selam. 

El-fakir Mehmed, el-Kazi, bi-asftkir-i RumelP54 

İzzet-me'ab şeri'at-nisab eşraf-ı kiram-ı zevi'l-ihtiramdan Mevlana 
Mehmed Emin Efendi-i kftmyab: 

Ba'de't-tahiyetü'l-vılfıye inha olunur ki diyar-ı Mısrıyye'de ber veeh-i 
ma'işet Feyyun muvakkatı hala ser-levha-i yemin Hafız Mehmed Sa'id işbu 
sene seb'a ve tis'in ve elf zilhicceti'ş-şerifesi gurresinden on iki ay zamanda 

ba'de't-tasarruf ref' ve yeri muvakkatı olduğun kazasker-i esbak, rfıznamçe
sinde mukayyed sezavar-ı inayet-i şehriyari olmanla ba-terakki yevmi dörtyüz 

akçe ile sana tevcih olunmuşdur. Gerekdir ki kaza-i mezbura sene-i atiye zil
hicce gurresinden tevabi'-i kadimesi ile seneteyn-i kamileteyn mutasarrıf 
olup, beyne'I-ahili icrayı alıkam-ı şer'-i ali eylemesede sa'y-i cemil eyleyesin 
ve's-selam. 

El-fakir Müfti-zade Ahmed el-Kazı bi-askeri Anatolı355• 

Kazaskerlerin, kadı ve müderrisleri tayinleri kadıasker muhzırları tara

fından müjdelenir, buna mukabil muhzırlara bahşiş verilirdi356• Kadıların el

lerine kaza alanlarını, bakacaklan konuları, uynıaları gereken bazı prensib
leri açıklayan, başında padişahın tuğrasını havi bir berat verilirdi357• Bu kadı
'nın tayinini kesinleştiren, gittiği yerde kendisini isbata yarıyacak bir belge 
idi. Kanunnarnede kadılar için: 

"İcra-yı alıkam-ı şer'iyye eyleyüp, e'imme-i Hanefıyye'den muhtelefün 
fiha olanakvali tetebbu' idüp esahhı ile amel eyleyeler. Ve kütüb-i sicillat ve 
sükuk ve tezvic-i sıgar ve kısmet-i mevaris-i re'aya ve zabt-ı emval-i eytftm ve 

354 Süleymaniye Ktb .. Şehid Ali Paşa Yim., ur. 2865, s. 22. 
355 Burada Mehmed Emin Efendi'nin, görev yeri, başlama tarihi, ne kadar süre için tayin 

edildiği, kaç akçe ve nek.ilde tayin edildiği belirtilmektedir. TSMA, nr. E.9764 ve oradan naklen 
Uzunçarşılı, İlmiye, s. 91. 

356 Uzunçarşılı, İlm.iye, s. 90. 
357 Örnek için bk. Veliyyüddin Ef., Yzm., nr 1970, vr 6b den naklen, Uzunçarışılı, llmiye, 

$.112-113. 
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ga'ib, azi ve nasb-ı vasi ve na'ib ve uküd-ı enk.ihe ve tenfiz-i vesaya ve sa'ir ka
ziya-yı şer'iyyede mutasarnf olalar" denilmektedir558. 

Osmanlı topraklannda az da olsa Şafii, Miliki, Hanbeli mezheplerinden 
Müslümanlar olmasına rağmen, kanunname de belirtildiği gibi devlet 
Hanefi mezhebini esas almış, ona göre amel edilmiştiı-3!19. Kadılar Hanefi 
mezhebine onunla uyum içerisinde gelişen örfi kaidelere göre meseleleri 
halletmeye çalışmışlardır. Sonraları pratik amaca matuf bazı kitapların ya
zılması Osmanlı kadılarının işlerini hayli kolaylaşırmıştır. İbrahim 
Halebi'nin Mülteka'l-ebhur800 adlı eseri bunlar içerisinde en çok rağbet gö
renidir. Ayrıca kadıların ellerinde, daraldıklan zaman bakttkları yine pratik 
amaçlarla, özel olarak derlenmiş kanunname mecmualan bulunuyordus«n. 

c) Kadıların görev süreleri: Kadıların görevde bulunduklan süre için 
zaman-ı (müddet-i) ittisil, görevden ayrı olduklan süre için zaman-ı infisal 
denilirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda kadılar belli bir süre görevde bulun
duktan sonra ayrılır, bir müddet beklerdi. Bu uygulamanın ne zaman başla
dığı kesin olarak bilinmemektedir. Burada asıl amaç kadıların kaza görevin
den bir süre ayrılarak, mesleki bilgilerini arormak ve kendi kendilerini yeni
lemeleridir362. İmam-ı A'zam'ın bir kavline göre bir kadının, emr-i kazada, 
bir seneden fazla bırakılması caiz değildir 363• Böylece bu tatbikann İslam hu-

3~ Tevki'i, s. 541. 
559 A. H Berki (ıtym eseı-, s. 43) Osmanlılar'ın fethine kadar Mısır'da dört mezhep 

kadılarının bulundu~u. Sultan Süleyman'ın bir fermaniyle bu usulün ılga olunarak, 
İstanbul'dan gönderilen kazasker tarafından dört mezhepten na'ibler tayininin usul haline 
geldiğini, Mehmed Ali Paşa zamanında sadır olan bir fermanla Hane.fi mezhebine göre hükm 
olunması emredildiğini yazmaktadır. 

SOO İbrahim Halebi (öl.l549)nin Hanefi fıkhına göre yazılmış olan bu eserine otuzdan 
fazla şerh yazılmıştır. Şerhterin listesi için bk. Osm;uılı Müellif1eı"i, I, 183-184. 

361 Kütüphanelerde pek çok nüshalanna rastlanan kanunnarnelerin mahiyeti üzerine 
araştırmacılar değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Barkan, ("Kanunname" İA, VI, Istanbul 1955, 
s. 186-187) bu kanunnameterin resmi sıfatlarının olmadı~ını söylemektedir. İnalcık ise 
(Kanunname-i Sultani beı· Mıiceb-i Oıf:.i Osmani, Ankara 1956, s. Xl) de bu kanunnameterin 
tasdildi resmi mahiyet taşımadığmı kabul etmekte, ancat şer'i hukuk sahasında nasıl fıkıh 
kitapları ve resmi olmayan fetva mecmualar kullanılıyorsa, örfi-sultini hukuk sahasında da 
resmi sıfab olmayan kanun derlemelerinin kullanabileceğini belirtmektedir ki bu kanaat daha 
uygun görülmektedir. 

!162 6 N.Bilmen (aynı eser, Vlll,s. 222) vaktiyle Türkiye'de na'iblerin, kaza ile meşgul olup, 
diğer ilim ve fenlerde meşguliyerten uzak kalmamaları için muayyen müddetle hakim tayin 
olunduklanıu, bilahire 1331 tarihihde böyle böyle muayyen müddetle nasbedilme usulünün 
kaldınldı~nı yazmaktadır. 

SGS Keza. 
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kukuna da uygunluğu anlaşılmaktadır. Ancak nazari olarak bu şekilde düşü
nülen bu sistem, sonralan vazife mahalline gidip geri İstanbul'a dönmenin 
meşakkati ve maddi külfeti gibi sebeplerle bir çok karışıklık ve yolsuzluklara 
sebep olmuştur&>'~, XVI. yüzyılda kadıların görev süreleri, üç sene idiaG!I. Fcikat 
XVII. yüzyılda mülazimlerin artması birikmelere yol açuğı için bu süre kısal
ularak iki yıla, hatta uygulamada bu müddet daha da kısalularak yirmi aya 
inmiştir. Kanunname'de "kuzat-ı mevleviyetin müddet-i örfiyyeleri bir sene
dir ve kuzat-ı kasabaun iki senedir, lakin fi zamanına iki seneden dört ay kasr 
ederler" denilmektedir%6. 

Kazasker bazı sebeplerle "müddet-i örfiyye" olarak belirlenen süreden 
önce kadıyı görevden alabilirdi ki buna "tevkıt''367 denilirdi. Kadının kendi
sine verilecek terakki karşılığında tevkıtden ferağat ettiği olurdu: Şewaı 992 
(Ekim 1584)de altmış akçe ile Eğri Kesri kadısı olan Mevlana Mahmud, 
müddetinin tamamlanmasına az bir zaman kala kadılığı tevkıt ile başka bir 
kadıya verilmiş, Mahmud Efendi, mektub göndererek, kendisine on akçe te
rakki ihsan olunursa "bakıyye-i müddetinden" feragat eyleyeceğin bildirilmiş-
tir. Kendine on akçe terakki ihsan olunurak tevkıt kaldırılmışur368• 

Tevkıt ile tayin edilen kadının tayin buyuruldusunda bu husus aşağıda 
görüldüğü gibi belirtilirdi: 

Şeri'at-nisab Mevlana Mehmed Efendi kamyab: Tahiyyat-ı safiye ithafiyle 
inha olunur ki, işbu sene sitte ve erba'in ve elf zilka·desi gurresinden alu ay 
tevkıt ve yevmi üç yüz akçe ile Kesriye kazası size tevcih olunmuşdur. 
Gerekdir ki ba'de duhuli'l-vakt, kaza-yı mezburı mutasarrıf olup, beyne'l
ahali icra-i alıkam-ı şer'iye edesin ve' s-selam. 

El-fakır Nuh, el-kazi bi-asker-i Rumeli369. 

Ancak, giderek "tevkıt" uygulamasının birtakım karışıklık ve suistimal
Iere sebep olduğu görülmüş, Rumeli kazaskerine gönderilen 1011 (1602) ta
rihli fermanda, mansıblarda bir rahatlama olacağı ve tevkıtle ayrılanlara ri-

364 Tahkikat Defteri, 3a. 
365 Uzunçarşılı, İlırllye, s. 94. 
366 Tevki'i, s. 541. 
367 Uzunçarşılı, bu terimi "Tevkiyet" şeklinde kullanmıştır. İlmiye, s. 106. 
368 IŞSA. RK.R, nr.III,vr. 3; Bu defter mezuniyet tezi olarak hazırlanmışur. Ertuğrul Oral , 

993-994(1585-1586) tarilıli Rumeli K:ızaskeı-i Riizmimesi, (İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi) İstanbul 1980, s.17. 

369 Nuruosmaniye Ktb.nr. 5193/6, vr. 20b. 
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ayet olunacağı düşünülerek bu usul uygulandığı, ancak bu sebeple kadıların 
sebepsiz olarak zamanlarının alınmasının kesinlikle doğru olmadığı, tevkıon 
bir mecburiyet haline gelmemesi, zaruret oldukça ancak iki üç ay olması 
emredilmiştiı-370• Kadılar, müddet-i örfiyye denilen görev sürelerini tamam
lıyarak ayrılırlar ve tekrar mülazemet için İstanbul'a gelerek, kazaskerlerin 
divanlanna devam ederlerdi. Meslek hayatlarının en azından üçte biri bu 
şekilde görevden ayn olarak mülazemetle geçerdi. 

Kazasker divanına mülazemette bulundukları sürede, kadıların bir ücret 
alıp-almadıklarını kesin olarak bilemiyoruz. Muhtemelen vakıfların gelir 

fazlasından (zeva'id-i evkaf) bir miktir ücret ödeniyorduS7ı. Bu sebeple, gö

revden aynidıkları zaman rahat bir ge çim sağlamak için, görev zamanlarında 
mümkün olduğu kadar çok para biriktirmeye gayret edenler olmuş, bu du
rum halkın şikayetlerine yol açmışor. 

Kadıların ve müderrislerin, XVI. yüzyıl sonlannda kazasker divanına de
vam keyfıyetlerini, Ali şu şekilde anlatmaktadır: "Sülesa ve erba'adan gayri, 
hanelerinde ikindi divanın iderler ve menasıb ragıbı kudat ve müderrisin 
yollu yollannda selamlar, sene tis'in ve tis'a-mi'e tarihine dek malılut görü
lürdü. Amma Sur-ı büroaylından beri, vilayet-i Acem'de nice yerler feth olu
nup, mesaiib-i cumhur müteza'id ve matcrakim olrnağla Anadolu kazaskeri 
divanı iki sınıf oldı. Ya'ni esnaf-ı mülazimin gün aşuri mülazemete iktifa ider 
aldı. Bu cümleden bir gün yüz elli akçeli ve andan yukaru kadılar görürler 
ve irtesi yüzden aşağısı mülazemet iderler. Bir haftada, ki altı günün üçü 
eşrafa ve üçü ez'afa mahsus olmak üzere tereddüd ederler"37'ı. 

370 Münşe'fitü 's-selıitin, ll, İstanbul 1275, s. 226: lV. Mehmed, Müfti Baha'i Efendi'ye 
gönderdiği hatt-ı huümaylimda, tevkit hususunda şöyle demektedir: " Siz ki da'imiı Müfti 
Efendisiı, kuzatın mansıbı beşer ;ıluşar bt olduğu mesmu'-ı hümayiinum olm~dur. Bu hal 
gayeıle miicil>-i ihtiHildir. Ecdad-ı iıamın ıam;ınında olmam;ığla buna nıam yokdur. Ancak bir 
kadının aıle dört ay bldıkda bir ahar müstahakkına bu kadar ıevkit ile ıevcih oluna, bundan 
gayri min-ba'd izn ve rızam yokdur. Kazaskerlere bildirip muhkem tenbih idesiz ki sonra 
ııedametin çekerler. Ve menasıbı imtihan ile vereler. Hatt-ı hümayiinum mucibince amel 
olunup, kirnesneye bilaf-ı rıza-yı şerifım bir iş itdirmiyeler. Ve bundan akdem mülazim hususına 
tenbilı-i hümaylinum üıre tebyylid ile siz pes müfti dahi kazaskerlere mücil>-i lıatt üıre ıenbih 
ve irdiif-ı kudau def itdiler''. Na'ima, Tarih, V, Istanbul 1283, s. 373. 

371 2 Muharrem 987 (lMart 1579) c;ırihli kazasker hattıyla bir kayıtt;ı, İstanbul'da buluoan 
kadı ya Sultan Selim evkafı zevaidinde yevmi 20 akçe üçret ödenmektedir. Bunun mülazemet 
döneminde ödenen bir ücret olması muhtemeldir. KK.Ruiis nr. 233, s.210. 

572 Ali, Künlıü'l-ahbıiı-, vr.9la; Koçi Bey ise, lıafc;ıda bir gün Çarşamba güni kadıların 
bzasker divanmıı de,cıım ecdikierini yaıınakc;ıdır. Koçi Bey Ris;ılesi, s. 107. 
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Tevki'i Abdurrahman P~a. mülazemet için İstanbul'da bulunan kadı ve 
müderı·islerin her cuma, sabah namazından sonra, veziriazamın sarayında 
aı-a girdiklerini, bu sırada tanıolması gerekenleri (muhtac-ı ta' rif olanları) 
kazasker efendilerin tarif ettiklerini, ancak 1067(1656-1657) tarihinden 
sonra devlet işlerinin çokluğu sebebiyle bu usulün terk olunduğunu belirt
mektedir373. 

d) Kadıların nakil, terakki ve diğer işlemleri: Kadıların nakil ve beca
yiş(tebdil) işlemlerinin nlznamelere kaydedildiği ve bunun çeşitli şekillerde 
cereyan ettiği görülmektedir. Bazan iki kadı, kendi arzulan ve "misli ile" gö
rev yerlerini değiştiriyorlardıs74. Bazan taraflardan birininS75 veya her iki tara
fın terakki (terfi) ile nakli yapılıyorduS76. Üç kadının kendi aralannda görev 
yerlerini değiştirdikleri olurdu377• Ancak bir engelin çıkması halinde bütün 
işlemler durdurulabilirdi. 

Bu şekilde bir becayiş(tebdil) nizname'de şöyle verilmektedir: 

İbka-i kaza-i Budin ve Göle: 

Mukaddema Peşte kadısı İbrahim Budin kazasına ve Budin kadısı Sıddık 
Göle kazasına ve Göle kadısı Ali Peşte kazasına tebdil olunmuş idi. Tebdil-i 
mezkf.ır haberi, meıbfırlara virid olmadın meıkfır İbrahim'in mevti haberi 
sabit olmağın Sıddık yine kendü kazasında ve Ali dahi kendü kazasında ibka 
huyurulmak ricasına paye-i serir-i a'laya arı olundukta sadaka buyunldıll78• 

Kadıların terakki işlemleri de kazaskerler tarafından yapılır ve rlııname
lere kaydedilirdi. Buradan elde edilen bilgilere göre kadılara başlıca şu se
beblerle terakki verilirdis7g: 

373 Tevki'i, s. 539-540. 
sn 200 akçe ile Sofya Kadısı Abdünııebi'nin haline münasib olmakla, KMisli ile " Tımı$Yllr 

kazasına, yevmi 150 akçe ile tımışvar kadısı Melana Osman'ın haline münasib oldulundan misli 
ile Sofya kazasına tebdil buyurulması padişaha arz ve kabul oluourdu. Zilka'de 993(Kasım 
1585), IŞSA. RKR,Nr.nı, s.9, h.48. 

375 Keui. s.l9, h.l 15. 
li?G 20 Safer 994(10 Şubat 1586)de Peşte, Budin ve Göle kadıları arasında becayiş 

yapılıyor. Keza, s.20, h.l~3. 
377 45 akçe yevmiyeli Bihor Kadısı Mehmed ile 40 akçe yevmiyeli O va kadısı Mustafa 

Efendiler, terakkiler ile birbirinin yerine tebdil olunuyor , Zilka'de 993(Kasım 1585) . Kez;i, s. ll , 
h.62. 

S?S Kez;i, s. 22, h. 139; E. Oral, Tez, s. 46. 
379 Ruznılmelerde pek çok ömekler bulunmakta, burada ancak birer numara verilmiştir. 

Başka örnekler için bk. E. Oral, Tez, Tablo lll. 
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-Silih ve ehl-i ilim olmalan380 

-Ahali-yi vilayetin kadıdan memnun olmaları381 

-Adalet ve istikamet sahibi olması 382 

-Muharebede yoldaşlık eylemesi383 

-Vakfa faydalı olduğu için384 

-İcra-yı ahkam-ı şer'iyyede "mücidd ü sa'i olması385 

-Mal-ı miri tahsilinde gayret göstermesi386 

-Görevden feragau karşılığında387 terakki verilirdi. Bunlar münferiden 
verilen terakkiler idi. Bazen de önemli bir hadise sebebiyle kadılara "umu
men" terakki verilirdi. Bu sebepterin dışında "kanun üzre" veya "hatt-ı hü
maylın" ile de terakki verildiği olurdu388• Şehzade Mehmed (III. Mehmed)'in 
990(1582)deki sünnet düğünü münasebetiyle bu şekilde umumen terakki 
verildiği görülmektedir389. 

Kadılara terakki, vezir,390 beylerbeyi391 defterdarm, Sancakbeyi393, 
Müfettiş39<t, Müteve11iS95 gibi kimselerin arzı ile de verilebilirdi. 

Kazaların sınırlannda ve statülerinde meydana gelen değişikliklerde 
ruznamelere işlenirdi. Terakki ile bir kadıya verilmek için bazan bu kadılığa 
diğer bir kadılığın veya nahiyenin ilave edildiği olurdu. Budin Beylerbeyisi 
Sinan Paşa, bahşa kadısının ehl-i ilim olduğunu ve halkın kendisinden razı 

38° Keza, s.25, h.159. 
381 Kez;i, s. 39, h .259. 
382 IŞSA, RKR, nr.V, s. 15, h.69. 
383 IŞSA, RKR, nr. III, s.13, h .78. 
384 Keza, s. 9, h. 52. 
385 Kez;i, s. 19, h. 116. 
386 Keza. s. 16, h. 98. 
387 Kez;i, s. 23. h. 142. 
388 Keza, s.12, h.69; s.10, h.53. 
389 Keza, s. 2, h .5. 
390 Vezir (serdar) İbrahim Paşa, Mevlana Mehmed'in kadılığı sırasında miri malı 

konusundaki gayretinden çok memnun kalarak yevmi beş akçe terakki için hüküm yazmışur. 
Kadı, hükmü, bilalıara kazaskere ibraz ederek terakkiyi alnuşUr. Ramazan 993(Eylüll585), Keza, 
s.34, h. 217. 

391 Keza, s. 20, h. 125. 
392 Kezıi, s. 16, h . 98. 
393 Keza, s. 31, h.195. 
3<)4 Keza. s. 16, h. 98. 
395 Keza, s.9, h. 52. 
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bulunduğunu, fakat Bahşa kadılığının mahsulü az olduğundan terakki ile 
verilmek için, Kıravar nahiyesinin Bahşa kazasına ilhak olunması ve terakki 
ile verilmesi ferman olunmuştur396. 

Müstakil bir kadılığın teşkil edildiği de olurdu. Mesela, Angeli Kasrı ka
zasından İvlahor nahiyesi, Kerpeniş kazasından Apokri nahiyesi ayrılarak 
müstakil bir kadılık teşkil edilmiş ve 40 akçe ile tevcih olunmuştum. Bir 
kaza, diğer kazaya ilhak olunarak mevleviyet tariki ile verildiği gibi398, terakki 

ile verilebilmek için bir kaza diğer bir yere de ilhak olunabilirdi. Üsküdar 
karlısı iken Selanik kazası verilen Mevlana Abdürrahim, mal-ı miri tahsilinde 

. hiz~eti sebebiyle, Veziriazam ve Defterdar Efendi Sidrekapsi kazasının 
Selanik'e ilhakını münasib görerek padişaha arz etmiş ve kabul olunmuştu 5 
Şa'ban 997(19 Haziranl589)3!l9. 

Halkın devletle olan çeşitli işlemlerinde kolaylık ve rahatlık sağlamak, 
halkın şikayet ve sıkıntılarını dindirrnek için kazaların teşekkülünde değişik
likler yapılırdı400• Ancak, terakki için kadıların birbirine ithakında bazen 
keyfıliğe kaçılması ve mansıb adedinin azalması sebebiyle bu durumun ten
kit. edildiği ve eski statülerine dönülmesinin istendiği görülmektedir. Bu ne
viden olarak, Rumeli kazaskerine hitaben gönderilmiş olan 1011 tarihli fer
manda birçok hususlara temas edilirken, mevleviyet ile verilen kadılıklara 
mansıb ilave olunmaması, bu durumun mansıblarda azalmaya sebep olduğı 
için, ilave olunan mansıblann tekrar ayrılmasını istemektedif401• 

Kadılar. bir kazadan diğerine, veya medreseden kadılığa geçerken imti
han oldukları, ehliyetli olanlara kadılık verildiği rüznamelerde belirtilmekte 
ise de, bu imtihanların şekli, nasıl yapıldığı ve neler sorulduğu hakkında 
bilgi verilmemektedir. 

954-958(1547-155l)tarihleri tevcihatı hakkında bilgiler ihtiva eden 
Tahkikat Defterinde de Anadalı Kazaskeri Sinan Efendi, itharniara cevap 

olarak, tayin edilen kimseleri imtihan ettiğini, layık gördüğü kimseleri tayin 

396 Keza, s. 51, h. 343. 
397 Kı:za, s. 29, h. ISO. 
396 Keza, s. 4, h. 15. 
399 73IŞSA, RKR, nr. V,S. 14, h. 60. 
400 Keza, s. 5. 
401 Mü~'iitü's..selatin, u, s. 225-226. 
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ettiğini bildirmektedir'102 • Uzunçarşılı403 bir kadılık için sırası gelmiş bir kaç 
talib çıkarsa aralannda imtihan yapıldığını, XVII. yüzyılda ise rica ve iltimas 
ile tayin yoluna gidildiğini kaydetmektedir404. 

Koçı Bey, Sultan İbrahim'e takdim ettiği Risalesi'nde XVII.yüzyıl ortala
nndaki durumu şöyle anlatmaktadır: Benim Devledü hünkarım: Rumeli'de 
dört yüz elli kadılık vardır. Amma mülazim daha çoktur. Mesela bir kadılığa 
on kişi mülazimdir. imtihan olurlar, kangisi ehl-i ilim ise hak anındur. 

Müddeti tamam oldukda ana verirler. Kazaskerlere, arz ettiklerinde tensilı-i 

şerif buyurun ki "Şe!a'at ile ya rüşvet ile inha olmıya ki kadılık veresiz. 
imtihan eylen. Kangisinin istihkakı varsa ana arz eylen" diyü tehbih-i şerifla
zımdır405. 

e) Kadıların azli: Kaza teşkilaunın idaresinde, kazaskerleri en çok meş
gul eden husus şüphesiz kadılarla ilgili şikayederin araşnrılması, değerlendi
rilmesi ve karara bağlanması idi. Kuruluş ve yükselme devirlerinde oldukça 

düzenli, dürüst bir şekilde işleyen40G ve yabancıların dahi, kendi ülkeleriyle 
kıyaslayarak beğendikleri adli teşkilat, giderek eski saffet ve metanetini kay

betıneye başlamışnr. 

Kadıların azli çok çeşitli sebeplerden ileri gelmekte idi. Anadolu 
Kazaskeri Sinan Efendi'ye (954-958/1547-1551) ait Tahkikat Deftednde 
Anadolu kadılannın a~line sebep olan hususlar şunlardır: 

-Halka eziyet ve zulüm'~07 

-Rüşvet suçu408 

402 Tıılıkikııt Defteı-i, Topkapı sarayı Ktb. Revan 1506. 
~03 Uzunçarşılı, ilmiye, s. 105. 
•HN XVIII.asra ait bir fermanda , "Bir tadı ibtida tarik-ı kazaya duhul daiyesinde oldukda. 

kazasker huzurunda imtihan olunup, istihkakı zahir olduğu şeyhülislama arz ve anlaı· dahi işaret 
ve mucebince ferman-ı ali sadır oldukdan sonra tevcih oluna" denilmektedir. Raşit Mehmed 
Efendi, Tarih, IV, 192. 

imtihan konusunda daha sonraları da önemle durulduğu anlaşılmaktadır. bk. Ahmed 
VasıfEfendi, Tarilı , Ünv. Ktb .TY. 5979, 193a-194a,(1213/1798-1799). 

405 Koçi Bey Ris;ılesi, İstanbul 1939, s. 108. 
400 Bu devirde zaman zaman kadıların yolsuzlukları ile ilgili olaylar ve şikayetler olmuştur. 

Ancak bunlar münferid olaylardır. 
407 Truıkikat Defteri, vr. 101>-lla. 
408 Keza, vr. 10b. 
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-Nüzül ve avanz gibi devlete ait vergilerin toplanmasında ihmalkarlık 

veya ifrata kaçması409 

-Kadılık malıallini terketme4ıo 

-Muhallef:it (tereke) yazarken menfaat için ifrata kaçma411 

-Kadıhğın sınırlarının değişmesi: Bir kadılığın diğerine ilhakı41 2; 
Kadılığın bölünmesi41~ 

-Vakıf şartlarına riayetsizlik ve mütevelli ile ihtilafa düşme~1 ~ 

-Hüccetlerinde karışıklık olması41 5 

-Beytülmal davasına bakması416 (bu konu ile ilgili davalara kazasker veya 
onun vekili askeri kassamların bakması gerekiyordu.) 

İvaz Efendi'nin417 Rumeli kazaskerliği dönemine ait 993-994(1585-1586) 

tarihli Ruzname'de kadıların azi sebebi olarak hakkında şikayet olması418; 

avarız getirmemesi419; miri hizmetinde ihmal<~20; berat çıkartmaması421; cürm
i galizi olması122; aziini icab eder nice ahval-i şeniası olması423 gibi hususlar 
zikredilmekte, sarahat bulunmamaktadır 424• 

Gerek yukarıda verilen, gerekse ruzname'de zikredilen sebepler ara
sında kadıların halka eziyetleri, zulüm derecesine varan baskıları sık sık şika

yetlereve azillere sebep olmuştur. Devlet peşpeşe gönderdiği "ada!et-name
ler"de125 bu konu üzerinde bilhassa durmuş, ancak önü alınamamış, hatta 

409 Keza. 
41°Kezii, vr.lOa-b. 
411 Keza, vr. IOa-b. 
412Keza, vr. 4b. 
'113 Keza, vr. 4a. 
414 Kezii , vr.5b-6a. 
415 Keza, vr. 4b. 
416 Keza, vr. 4a. 
417 Atıi'i, ~- 291·292; Sicill-i Osrnam·, III, 606-607. 
418 IşSA, RKR. NR. III,s.S, h.42. 
419 Kezıi, s. 26, h .30. 
420 Keza, s. 13, h. 79: 
421 Kezii, s. 19, h. 117. 
422 Keza, s. 25, h. 155. 
423 Keza, s. 10, h. 60. 
424 Geniş bilgi için bk. E.Ornl, Tez, tablo IV. 
·l25 Halil İnalcık, "Ad;Uemameler" Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Deı7!isi, Ankara 1967, Il, 

sayı. 3-4, s. 49-145'te birçok örnekler bulunmaktadır. 

Belleıen C. LXI, 48 
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giderek arunıştır426 • Dini yönden de ayrıca üzerinde durularak, bu yola 
sapan kadıların "azl-i ebed ile" mazul olmalan belirtilmiştir427• 

Nihayet kadıların hakkındaki şikayet ve neticede azli konusunda önemle 
üzerinde durulması gereken bir husus da bazan kadıların haksız ve garaıkir 

kimselerin şikayetleri ile mazul olmasıdır. Bu durumda kadılar Divan-ı hü
mayıin'a arzuhal sunarak, çoğu kere'de bizzat gelerek durumlarını ve suçsuz
luklarını arı ederlerdi. Doğrudan doğruya kazaskerleri ilğilendiren bu nevi 

davalara, Divan-ı Hümayıin'da kazaskerlerin görevleri incelenirken temas 
edilecektir. 

f) Ni'iblerin tayin ve tasdilti: Osmanlı kaza teşkilatında kadı ve mevili
nin kaza hizmetlerinde yardımcısı olan na'ibler, kazanın asıl sahibi olan kadı 

tarafından seçilerek kendisine bir belge verilir428, bu belge bulunduğu böl
geye göre Anadolu ve Rumeli kazaskeri tarafından tasdik olunurdu429• 

Kadının azli na'ibin aziini gerektirmeıdi. Görevini kötüye kullanan na'ibler 

hakkında Divan-ı Hümayıin'a gelen şikayetlerle kazasker ilgilenir, ilgili kadı
lar ve mülki amiriere onun vasıtası ile hükümler gönderilirdi<OO. 

C. Müdenialerle ilgili itlemler 

a) Genel olaralt eiitim teşkilatı: Osmanlı Beyliği'nde ilim ve eğitim faali
yetlerinin çok erken dönemlerde başladığı ve devamlı gelişme kaydettiği 
daha önce belirtilmişti. İstanbul'un fethine kadar geçen dönem içerisinde 

'126 Daha sonraki devirlerde de liyakatsız kadı ve naiblerin haksız davranışları, halka 
eziyetleri üzerinde durulmuştur. Ancak bu konuda sık sık çıkarılan fermanlarda bunun önünün 
alınamadıgt aıılaşılmaktadır. Bk. Nuri tarihi, Üııv. Ktb. TY. 5996, vr. 289a-b. 

427 Mes'ele: Zeyd-i kadi zalim olmağla şikayet olundukda azi-i ebed ile mazul ola diyü 
ferman olunup, nlıname-i hümayünda bir kazasker zamanmda kayd olunmuş olsa, kazasker 
ma.zul olup, yerine olan kazasker Zeyd'e kaza tevcih eylese, biJi Zeyd'in oldu~ kadılıkda kazası 
sahih olur mu? 

El<evab: olur. Yahya Efendi, Fetıiva, Süleymaniye Ktb, Esad Ef. Yzm. 1088, vr. 208b. 
•28 C. Üçok- A. Mumcu, Tüı-1; Hukuk Tarihi, s. 232. 
429 C. Baysun, "Na'ib", (Osmanlılarda), lA, IX, İstanbul 1964, s.50-51. Müellif, Mevali ve 

kudaun yerine gidenler; I. ve II . derecedeki kadılar narnma hakimlik edenler, Bab na'ibleri; 
Mevaliye niyabet idüp, onun buluılllll\dığı yerde onu temsil edenler; Kadılara niyabet edenler; 
Arpalıklara gönderilen na'ibler şeklinde beş çeşit na'ib'in bnlunduğunu belirtmektedir. 

'190 Soma kazasında niyabet eden, Hacı Halife'nin ııiyabetden men'i ve Kıbrıs'a sürülmesi 
lık. hüküm, Mülıimıne XII, h. 1062; Kazasker hattıyle yazılmış benzer bir olay için bk. Ruus nr. 
225,s. 132. 
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gerek Anadolu gerekse Rumeli kısmında fe thedilen yerlere pek çok medrese 
ve sıbyan okullan kurulmuş ve eğitim yaygın hale gelmiştir43ı. 

Fatih Sultan Mehmed İstanbul'un fethinden sonra bugün kendi adıyla 
anılan medresesini kurmuş, burası Osmanlı ilim tarihinde bir dönüm nok
tası olmuştur. Devlet teşkilat ve teşrifauna ait kanunnamesine bu konularla 
ilgili kanunlar koydurmuştur. Ondan takriben bir asır kadar sonra Kanuni 
Sultan Süleyman, Süleymaniye Medreseleri'ni teşkil ederek böylece Osmanlı 
eğitim ve öğretim sistemi hem kemiyet hemde keyfiyet yönünden en yüksek 
noktasına ulaşmışur432. Daha önce belirtildiği gibi başlangıçta islam dünyası
nın başlıca merkezlerinden gelen ilim adamlarıyla veya Osmanlı bilginleri
nin büyük merkeziere gidip ilim tahsil etmeleriyle ihtiyaç karşılanırken son
radan Türk ilim hayau kendi kendine yeterli olmuştur. Osmanlı ilim adam
ları medresderin ihtiyaç duyduğu çeşitli kitaplan bizzat telif etmişler veya 
yazdıklan şerhlerle eski kitaplan muasır hale getirrneğe çalışmışlardır. 

Fatih Kanunnamestnde mülazimlerin önce 20 akçe medreseye, sonra 
25, 30, 35, 40, 45 ve 50 akçe medreseye v:isıl olacağı belirtilmiştir453• Böylece 
bir silsile-i meratib teşekkül etmişti.Sü leymaniye Külliyesinden sonra medre
selerin dereceleri düzenlenmiştir 434• Buna göre medrese dereceleri şöyle idi: 
İbtida-i haric Hareket~i haric İbtida-i dahil Hareket-i dahil Milsile-i Salın 

Salın-ı Saman İbtida-i altmışlı, Hareket-i altmışlı 

Milsile-i Süleymaniye Süleymaniye, Darülhadis 

b) Müdeırislerin tayinleri: Müderrislerin tayin azil ve diğer işlemleri ka
zaskerler tarafından yürütülilrdü. Başlangıçta bütün kaza ve eğitim teşkilau 
mensubları kazaskerler tarafından tayin edildikleri halde giderek büyük ka
dılann ve müderrislerin tayinleri şeyhülislama geçmiştir435• Anadolu 

43l İlk 250 senede Osmanlı Ülkesinde yapılan eserler için bk. E. Hakkı Ayverdi-İ. Aydın 
Yüksel, İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi, istanbul 1976, s. 189·255 arasında liste 
bulunmaktadır. 

432 Medreseler memleket sathına yayılmış olmakla birlikte bazı önemli merkezlerde 
. yo~nlaştığı görülmektedir. Mesela 1529 da Edirne'de 14, XVII. yüzyılda sadece İstanbul'da 95 

medrese bulunmakta idi. XIX yüzyılda İstanbul'daki medrese sayısı 170 e yükselnüşti. H. İnalcık, 
The Ottoman Empire, s. 169; 1869'da istanbul'da 166 faal medres bulunmaktadır. M. 
Kütükoğlu, "1869'da faal İstanbul Medreseleri", TED, sayı 6, İstanbul, 1975, s. 286-295. 

433 Facib kanunmimesi, s. 39. 
434 H. İnalcık, The Ottoman Empire, s. 170. 
435 U:ıunçarşıh, İlmiye, s. 59. 
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Kazaskeri Sinan Efendi hakkındaki Tahkikat Defteri'nde Tire'de Lütfi Paşa 
Medresesi'nden mazul olan Taceddin'in itharn ve isteklerine Sinan 
Efendi'nin "bilad-ı selasede medaris-i a.Iiyeye talib olur, ol medresderin tev
cihi bizim elimizde değildir" şeklinde cevap vermesi daha XVI. yüzyıl ortala·· 
rında yüksek medreselerin tevcihinin kazaskerlerin yetkileri dışında kaldı
ğını göstermektedir-ı~;. 

Ali, tecrid, miftah ve kırklı medreseleri ve yirmi beşden yüz eliiye kadar 
kadılıklan kazaskerlerin tevcih ettiklerini, ulemaya mahsus diğer mansıbla
rın ise veziriazamın arzıyla verildiğini belirtmektedir437• Mülazimlik hakkını 

kazanmış olan adaylar Anadolu ve Rumeli kazaskerinin "matlab" denilen 
defterine isimlerini kaydettirerek sıra beklerlerdi. XVI. yüzyıl sonlarında 
müderrislik alacak adayların mülazemet müddetlerinin değişik olduğu gö

rülmektedir. 997-998(1589-1590) tarihlerine ait medrese tevcihatını ihtiva 
eden rfıznamede bu sürenin bir yıl ile sekiz yıl arasında değiştiği, ancak aday
ların büyük bir çoğunluğunun 2-3 yıl arasında mülazemetden sonra gö'rev 
aldıkları görülmektedir438• 

Bir medrese müderrisliği boşaldığında birden fazla talib çıkarsa arala

rında imtihan yapılırdı. imtihanlar kazaskerin huzurunda genellikle büyük 
camiierin birinde halka açık olarak yapılır, imtihanda adayların belirli bir 
konuda bir risale yazmaları, ayrıca tahrir yapmaları istenirdi. Mecdi ve bil
hassa Ata'i ulemanın biyografilerini verirken imtihanların mahiyetine, kim
lerin yaptığına, neler sorulduğuna ve neticesine dair önemli bilgiler vermek
tedir. 

935 (1528-1529) de Serniniye Medreselerinden biri boşalınca, 

Edirne'de Darülhadis müderrisi İshak Efendi, Üç-şerefeli'den Çivi-zade Şeyh 
Mehmed Efendi ve Bursa Sultan Medresesi müderrisi İsrafil-zade Fahreddin 
Efendi'ler talib olmuşlar, bunlar arasında imtihan yapılması ferman 
olunmuştur. Rumeli Kazaskeri Muhyiddin Fenari ve Anadolu Kazaskeri 
Kadri Efendi huzurunda Ayasofya Camii'nde üç konuda imtihana tabi 

4SG Tahkikat Defteri, vr. Sa-b. 
'137 Ali. Künhü'l-ahbi.r. vr. 86b. 
438 İŞSA, RKR, nr. V; Süleyman Uzan, 997-998(1589-1590 taıihli Ruıneli Kazaskeri 

Ruzniimesi, İstanbul Şer'i Siciller Arşivi, Rumeli Kazaskerli~i nr. 5. (İstanbul Ünv. Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Böl. Mezuniyet te.zi) İstanbul 1980, s. XVIII, Tablo: I. 
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tutulmuşlar Mevakıfdan·139 itimad bahsi, Hidaye'denH0 bab-ı riba ve 
Telvih'den411 ta'n-ı ravi'ye dair risaleler yazmışlar, Çivi-zade'nin üstünlüğü 
görülmüş ise de imtihan yapan Fenari-zade'nin ceddi Molla Fenari'yi tenkit 
ettiği için Salın Medresesi İsrafil-zade'ye verilmiştir'~·12. 

c) Medresderin tevcih şekilleri: 

1. Vakıf şartlannın önemi: Kadıların tayin, nakil işleri doğrudan 

doğruya merkezi idarenin koyduğu kaidelerc göre yapıldığı halde, 
müderrislerin tayininde vakıf şartlannın önemli rol oynadığı ve bu vakıf 
şartlarına ve gelirlerine göre özel durumların rfıznamelere işlendiği 
görülmektedir: İstanbul'da Kürekci-başı Medresesi'nin evkafı müsaade üzere 
olmağın, şart-ı vakıfdan haric zeva' idden bazı cihat ihdas olun up, bazı erbab
ı himayete terakki olunup, ba'dehu sene semanin ve tis'a-mi'e şa'banı 
eviilinde vakfın müsaadesi yokdur diye arz olunup veza'if ve terakki 
ashabına verilmek babında emr-i şerif verilip, hala vakfın müsaadesi vardır 
diye vakfın mütevellisi ve nazın arz ettiler diye kazasker efendi arz etmeğin 
evkaf-ı mezburenin zevaidinden beratla verilen terakki ve cihat kemakan 
tasarruf ettirile diyü emr-i şerifverilmek buyuruldu. 21 Zilka'de 980 (25 Mart 
1573)44S. 

Burada görüldüğü gibi medreselerde ücret artırılması, eksitilmesi ve 
medrese gelirinden yeni bir cihet verilmesi gibi hususlar medresenin vakıf 
şartları ve gelirleri ile yakından ilgili idi. Çivi-zade'nin bir uygulaması bu hu
susu dalıa iyi aydınlatmaktadır: Şeyhülislamlıktan sonra Rumeli kazaskerli
ğine tayin edilen Çivi-zade Efendi, Mahmud Paşa Medresesi'rıi damadı 
Hamid Efendi'ye vermek için, 40 akçe ile Mevlana Hasan Bey'e vermek iste
mez. Buna engel olarak medrese vaktiyesindeki bir kaydı göstererek "şart-ı 
vakıfüzere payeşi harice malısus ve elli akçe ile verilmek, vakfiye-i ma'mfılün 

bihasında mahsusdur, kırk ile tevcih şer' ve kanuna muğayirdir" diyerek, 
Hasan Bey'e tevcih etmemektc israr edince durum veziriazama intikal etmiş
tir. Bir kaç gün sonra, Salın müderrisi Abdurrahman Efendi Malımud Paşa 
evkafına müfettiş tayin olunmuş, Abdurralıman Efendi yaptığı araştırma so
nunda, vakıf gelirlerinin vakıf şartlarına göre ödeme yapmaya elverişli oldu-

<139 Mevi.Jaf, Abdurrahmaıı İd' nin kelima dair eseri, Uıunçarşılı, İlmiyc, s. 332. 
<~<tO Hidaye, Burhaııedcliıı Merginani'nin fıkha dair eseri, Keza, s. 321. 
141 Telvib, Sa'deddin Tafıazani'nin fıkha dair eseri, Kezıi. s. 346. 
442 Mecdi, s. 447-448; Atii'i, 134-135; Uzunçarşılı, İlmiye. s. 63-66. 
413 KK. Ruus, . nr 225, s. 219. 
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ğunu bildirip, "müfredat defteri" ni vezire vermiştir. Bunun üzerine Rumeli 
Kazaskeri Çivi-zade'ye rağmen Medrese Hasan Bey'e verilmiştir 952 (1545-
1546)444. 

2. Ber-vech-i te'bid medrese tevcihi445: İstanbul'da Haseki Sultan 
Damlhadis'ine günde 25 akçe her-vech-i te'bid müderris olan Şemseddin'in 
vefab üzerine yerine mütekaid Mevlana Alaeddin 25 akçe ile yine her-vech-i 
te'bid medreseye tayin edilmiştir446• Bu şekilde ber-vec-i te'bid verilmiş olan 
bir medrese rufısa şöyle işlenmiştir: Medrese-i Kızılca-Tuzla der 
Hüdavendiğir: Müderrisi olan Alıdülkerim ehl-i ilim olmağla her-vech-i te'
bid iç·il hükmi ile verilüp, kazasker tarafından suret·i niznamçe verilrneğin 
mucibince verilmek buyuruldu. 18 Şevvii 1014 (26 Şubat 1606)447• 

3. Medresenin fetva ile birlikte tevcihi: Sofya'da Sofu Mehmed Paşa 
Medresesi'nde mutatdan ziyade uzun süre müderris olan Bati, ferman ile 
alınmış, Üsküp İshak Bey Medresesi'nden ayrılan ve bir yıl bekleyen Mevlana 
Şemseddin 60 akçe ve fetva ile birlikte Sofu Mehmed Paşa Medresesi'ne 
tayin olunmuştur. 14 Zilka'de 997 (24 Eylül 1589) 448• Aynı şekilde, Mevlana 
Pir Mehmed'in "ehl-i ilim" ve layık kimse olması sebebiyle, "iç-il hükmü ile", 
70 akçe fetva ile Üsküp'teki İsa Bey Medresesi'ne tayini uygun görülmüştür. 
17 Safer 998 (26 Aralık 1589)449. 

4. Terakki ile tayin: "Elli akçe ile meşrut" olan veziriazaın Sinan Paşa 
Medresesi'nde kırk akçe ile müderri~lik yapan Mevlana Mehmed'e on 
akçelik terakki ile elli akçe verilmesi kabul edilmiştir450• Bazen terakkinin 
miktarı belirtilmeden, müderrisin ilim sahibi, liyakatlı olması sebebiyle 
"kanun üzre terakki ile" mukafatlandınlması istenmektedir. Kefe'deki Kasım 
Paşa Medresesi'nde yirmi akçe ile müderris olan Mevana Muhyiddin'e bu 
sebeple terakki ettirilmiştir4!i1 • 

444 Ata'i, s. 239. Bu hadise, vezirhizam kazasker ilişkisini ve kazaske rin ieraaunın, bir 
müderris tarafından kontrol edilmesi gibi hususlarda örnek teşkil cunektedir. 

445 'Ber veeh-i te 'bid terimi hakkmda kesin bilgimiz olmamakla birlikte, medresenin 
muayyen bir süre yerine, süresiz olarak bir müderrise teveihi anlamına olsa gerektir. 

+16 İŞSA,RKR, V, h. 129. Aynı şekilde Pirinin'deki Mehmed Paşa Medresesi'de ber veeh-i 
ıe'bid verilmektedir. Keza, h. 1. 

447 KK. Ruüs, nr. 256, s. 37. 
448 iŞSA. RKR, nr. V, h. 6-7. 
449 Keza, h. 91. 
450 Keza, h. 49. 
'151 Keza h. 58. 
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Bazen müderrisin terakki ile görevden feragat ettiği olurdu. Mesela, 
Balyabadra'da Mahmud Paşa Medresesi'nde yirmi akçe ile müderris olan 

Mevlana Muhyiddin "kanun üzre terakki ile" ayrılmış, yerine yirmi akçe ile 
bir başkası göreve tayin olunmuştur. Bu durumda aday terakki ile o medre
sede maaş alamamakta fakat bir süre sonra tayin edildiği diğer medresede 
terakki ettiği maaşı almaktadır452• Bu şekilde fetva ile tayin edilen bir müder
risin tayini ruusa şu şekilde işlenmiştir: Medrese-i Evrenos Beğ der-Yenice-i 
Vardar: Sabıka elli akçe ile Medrese-i mezburede müderris olan Mustafa'ya 

haric hükmi ve "izn bi'l-ifta ile" misliyle kazasker tarafından verilip suret-i 
ruznamçe verilrneğin mucibince verilmek buyuruldı. 20 Şevval 1014(28 
Şubat 1606)153• 

5. Tevkit ile müderris tayini: Siroz'da 50 akçe ile Selçuk Sultan 
Medresesi'nde müderris olan Mevlana Abdülhalim'in süresi dolmak üzre ol
duğundan, yerine aynı medreseden ayrılmış ve bir buçuk yıldan fazla bir 
süre bekleyen Mevlana Mıkdad, yevmi elli akçe ile ve üç ay tevkit ile istemesi 
ve muhil olması sebebiyle 1 Receb'e kadar tevkit ile verilmesini eski kazasker 
arz etmiş ve kab,ul olunmuştur454• 

d) Müderrisin azli: Müderrisler çeşitli sebeplerle azledilebilirlerdi. 

1. İlmi yetersizlik sebebiyle azil: 944(1537-1538) Rumeli Kazaskeri 
Ebussuud Efendi Mevlana Hasan b. Yusufu "ifad ye kadir değil" dir diye 
inegöl Medresesi'nden azletmiştir455• 

2. Kazaskere hakaret sebebiyle azil: Mehmed Nihili Efendi imtihanla 
Osman Paşa Medresesi'ne müderris olduktan sonra 1003 de Rumeli 
Kazaskeri Sunullah Efendi'ye "şer-i şerife muhalif ve edebe mugayir" söz söy
lemesi üzerine görevden azledilmiştir456• 

3. Medresede danişmed tutamaması sebebiyle azil: Medrese'de daniş
mend tutamadığı ders vakitlerini tatil ettiği medrese hücrelerini kiraya ver
diğinden müderris azlediliyo(l57• 

152 Keza, h. 139. 
"-~3 KK. Ruus. 256 s. 37. 
454İŞSA, RKR, ıır. IV, s. 3. 
455 Atii'i, s. 247. 
'156 T;uih-i Silsile-i Ulemıi, vr. 6lb. 
45? Tahkikat Defteri, vr. 7b-8a. 
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4. Kadılığa geçme sebebiyle azil: Taşköprü Medresesi müderrisi hak
kında bazı kimseler gelerek müderrisin kadılığa talib olduğunu söylemesi 

üzerine azlediliyor. Ancak müderrisin İstanbul'a gelerek garazkar kimselerin 
bunu yaptığını kendisinin böyle bir isteğinin bulunmadığını söyleyerek tek
rar görev istiyor4~. 

5. Kadının arzı üzerine azil: Müderrisler ile kadılar arasında sıkı bir 
ilişki daima mevcut olmuştur. Kadılar, görevleri icabı bulunduklan yerin 
vakıflarını, medreselerini, kontrol etmişlerdir. Bursa kadısı, Bursa'da 

müderris olan Yahya Efendi hakkında medreseden feragat etti diye arz 
göndermesi üzerine azlediliyor. Ancak sonradan asılsız olduğu anlaşılınca 

başka görev veriliyor'159• 

II. Kazaskerlerin kazii görevleri 

A. Divan-ı HümayQn'da kazii görevleri 

Osmanlı Beyliğinde daha Osman Bey zamanında divanın bulunduğu 
belirtilmekte ise de, bu divanın460 bir meşveret kurulu anlamına kuUanıldığı 

tahmin olunabilir461 • Osman Bey'den sonra oğlu Orhan Bey zamanında top
lanan divan ise daha belirli bir hüviyet kazanmaya başlamış, bu devirde diva

nın, Orhan Bey, Bursa kadısı ve bir de vezir olmak üzere üç kişiden teşekkül 
ettiği, divanın üyesi olmamakla birlikte bir müftünün ve mali konularda 
yetkili bir memurun da zaman zaman divanda bulunduğu tahmin edilmek
tedir462. 

I. Murad'ın saltanatı (1360-1389) yıllannda divan bir hayli gelişmiş, o 
zamana kadar askeri temsil eden üye bulunmadığı halde bu devirde 
Hayreddin Paşa askeri yetkileri haiz olarak divana katılmış, böylece divan 

468 Keza, vr. 6b. 
469 Kezi, vr. 5a. 
460 "İkindi vakti idi 1ti SultaM alemden tabi ve alem geldi hernan dem Osman Bey buyurdı. 

Kııpusında nevbet uruldı. Tapusında olan badem ve haşem karşusında divan kurdı". " Diyar-ı 
küffi\rda di~n-ı şeri'at-ı Alımedi kurulup. defter-i küfr dürüldi". İbn-i Kemal, Tevarih-i AI-i 
Osmiin, I. Defter, Hazırlayan: Şerafetcin Turan, Ankara 1970, s. 106ve 131. 

•IIH A. Mumcu (Divan-ı Humayun, s. 21), İbn-i Kemal'in Osman Bey zamanındaki di~nı 
verirken, kendi zamarundalti divinın etkisi ile, bunu gelişmiş bir divan gibi göstermesini haklı 
olarak tenkit eunektedir. 

462 A. Taneri, Vezidıizamlık. s. 42-43. 
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daha da güçlenmiştir46.'. Daha sonra Yıldırım Bayezid<IG<I, Çelebi Mehmed de
virlerinde devamlı olarak divanın gelişme kaydettiği, ll. Murad devrinde di
varun aruk düzenli olarak toplandığı, kazaskerin de divan toplantılanna ka
uldığı anlaşılmaktadıf"'G5. 

Bilindiği gibi, Osmanlı devlet teşkilau Fatih Sultan Mehmed'den itiba
ren mükemmel şeklini almaya başlamıştır. Fatih'in teşkilat ve teşrifat kaidele
rini ihtiva eden Kanunnamesi'nde Divan'ın üyesi olarak kazaskerlerin selahi
yecini gösteren hükümler bulunmaktadır. Şer'i-hukuki konulardaki selihi
yeti, Kanunname'de "ve tuğra-yı şerifim ile alıkarn huyurulmak üç canibe 
mufavvazdır. Umur-ı aleme müte'allık ahkam veziriizam buyuruldusu ile ya
zıla. Ve malıma müte'allık olan ahkamı defterdarlarım buyuruldusu ile yaza
lar. Ve şer'-i şerif üzere deavi hükmünü kazaskerlerim buyuruldusu ile yaza
lar" şeklinde ifade edilmiştir100• 

Divan-ı Hümiyı1n'da işler, siyasi, hukuki, ve mali olmak üzere üç gruba 
ayrılıyordu. Bu görevler devletin dört rüknü olarak bilinen vezirler, 
kazaskerler, defterdarlar ve nişancı tarafından iii ediliyordu. Devletin 
otoritesi, iç güvenliğin sağlanması, dış düşmanlardan korunma tedbirleri 
vezirlerin; hukuki otorite kazaskerlerin; mali otorite defterdann; örfi otorite 
ve bürokrası nişancının şahsında temsil ediliyordu<lll7• 

Merkeziyetçi bir devletin bütün unsurlarını ihtiva eden Osmanlı 
İmparatorluğu'nda tek yetki hükümdann şahsında ve onun mutlak vekili 
olan veziriazamda toplanmıştır. Kazaskerde dahil olmak üzere bütün divan 
üyeleri, sahip oldukları yetkilerde ancak veziriizama yardımcı durumunda
dırlar. 

XVI. ve XVII. yüzyıllarda en mükemmel şeklini alan bu telakki 
Kanunname'de şu şekilde ifade edilmektedir: "Amme-i mesilih-i din ü devlet 
ve katTe-i nizim-ı alıval-i saltanat ve tenfiz-i hudud ve kısas ve habs ve nefy 

465 A. Mumcu, Divan-ı Huımyun, s. 23. 
<164 Yıldınm Bayezid'in her sabah yüksekçe bir yere çıkarnk halkın şikayetlerini dinleditini, 

haksııbt;ı uğrnyanlarııı haklarının alındığını o sırnda Bursa'da bulunan Hekim Şemscddin es
Satir, İbn-i Hacer'a anlatmıştır. Ş. İn;:ılcık, "İbn Hacer'de Osmanlılar'a Dair Haberler", Ankarn 
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Cotrafya Fakültesi Dergisi, VI, Ankara 1948, s. 192. Burada şer'i 
davalarda yardımcı olmak üzere kazaskerlerin de hazır bulunmuş olması muhtemeldir. 

465 A. Mumcu, Diı11n-ı Humayun, s. 26. 
466 Fiitilı Ka.nunniimesi, s. 36. 
467 Ali, Künhü'l..ıtlıbRr, ''~"· 90a-92a; H.İnalcık, The Ottoman Eınpire, s. 93. 
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enya'-ı ta'zir ve siyaset ve istima'-ı da'va ve icra-yı ahkam-ı şeri'at ve def'-i me
zalim ve tedbir-i memleket ve tevcih-i eyalet ve imaret ve ulufe ve tirnar ve 
tevliyet ve hitabet ve imarnet ve kitabet ve cem'-i cihet ve taklid-i kaza ve 
nasb-ı mevla tevfiz ve tevkil ve tayin ve tahsil ve umur-ı cumhur ve tevcihat-ı 
gayr-i mahsur ve'l-hasıl cemi'-i menasıb-ı seyfiyye ve ilmiyyenin tevcih ve azli 
ve cemi'-i kazaya-yı şer'iyye ve örfiyyenin istima' ve icrası içün bizzat cenab-ı 
padişahide vekil-i mutlak ve memalik-i malırusa-i Osmani ve taht-ı hükumet-i 
sultanide olan cemi'-i nasın üzerine hakim-i sahib ferman olduğı muhak
kakdır"'168. 

Divan-ı Hümayiin'un çok geniş ve şumullu olan görevleri arasında hu
kuki görevleri bir hayli yer tutuyordu. Bunları teşrii, kazai ve idari olmak 
üzere üç esas bölümde yerine getiriyordu. Divan teşrii (yasama) yetkisini şe
riaun sınırları dışında kalan alanlarda kullanılıyordu. Bu husus doğrudan 
doğruya kazaskerleri ilgilendirmeyip, ancak örfi kanunların şer'i kurallara 
uygunluğu konusu belki kazaskerlere sorulmakta idi. Şüphesiz bu konuda 
Şeyhülislamın fetvası daha etkili rol oyrıuyordu. Kazaskerleri doğrudan ilgi
lendiren husus ise Divan'ın idari ve kazai yetkileridir. İdari sahada, en 
önemli vazifeleri olan kadı ve müderrislerin tayin, azil ve diğer işlemlerinin 

yapılması bundan önce incelenmiş, burada ise kazai yönü üzerinde durula
cakur. 

Divan-ı Hümayfın'un teşrii yetkisi sadece örfi hukuk alanına inhisar et
tiği halde, kazai(yargı) yetkisi, hem örfi hem şer'i alanı içerisine alması ve 
üstelik kapısının yerli ve yabancı herkese açık olması gibi sebeplerle, çok 
daha geniş olmuşrur400• 

Divan-ı Hümayfına ayrıca, devletteki adli teşkilau murakabe eden bir 
makam oluşu sebebiyle, diğer mahkemelerde görülen birçok dava ve ihtilaf 
da intikal etmiştir. Divan-ı Hümayfın bu ağır görevi, kesin hüküm verme, ka
rar düzeltme ( temyiz), şikayetleri kabul ve d~ğerlendirme, duruşmalı ve du
ruşmasız yargılama gibi çeşitli şekillerde yerine getiriyordu. Bu konular 
Ahmed Mumcu tarafından hukuki yönüyle ele alınarak misallerle incelen-

~68 Tevki' i, s. 498. 
•1\i!l Divan-ı Hümıiyün mükemmel şeklini aldı~ı ve düzenli olarak XVI. yüzyılda işleri çok 

yo~uıılaşmış, önem sırasına göre genellikle önce mühim devlet işleri, dış meseleler, eyaleılerin 
ihtiyacı. savaş ve güvenlik konulan, mıili ve ihtisadi konular ve nihayet dava dinlenmesi, şikayet 
dilekçelerinin incelenmesi şeklinde bir sıra içerisinde görülmüştür. Uzunçarşılı, Mukcz
&Jıı'iyc, s. 79; A. Mumcu, Diı'tln-J Humayun. s. 120. 
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miştir·170• Bu sebeple bu konulara girmeden sadece, Divan-ı Hümayıln'a inti
kal eden dava ve şikayetlerden kazaskerlerin sorumluluğuna girenierin ma
hiyeti ve neticeleri ile; Divan'da kazaskerler bizzat veya diğer divan üyeleri ile 
birlikte muhakeme ettiği kimseler üzerinde durulması daha uygun olacakur. 

Divan-ı Hümayıln'da örfı hukuk ve yargının veziriazam ve onun 

münasib gördüğü kimseler tarafından yürütüldüğü, şer'i hukuk ve yargının 
ise kazaskerlerin görev sahasına girdiği genel olarak ifade edilmektedir471

• 

Ancak burada hangi davaların örfı, hangi davaların şer'i olduğu gibi 

çözümlenmesi oldukça zor bir problem ile karşılaşılmaktadır. Osmanlı 
Devle.ti gibi, esas itibariyle şer'i hukuka dayanan fakat idaresi altında 
bulunan geniş topraklardaki örfi tatbikau şer'i kurallarla temelde uzlaşuran 
bir idarede şer'i ve örfı salıayı kesin olarak birbirinden ayırma:ı< mümkün 
değildir. Ancak belli prensiplerden hareketle itibari bir ayırım yapmak 

mümkün olabilir. 

B. Kazaskerlerin Divan-ı Hümayt1n'da baktıkları davalar 

a) Divan-ı Hümayt1n'a gönderilen suret-i sicil ve ilamlar: Osmanlı 
Devleti'nde kadılardan, sancak ve beylerbeyilerden Divan-ı Hümayün'a geien 
suret-i siciller, ilam ve mektubların doğrudan doğruya hükümdara gitmeyip, 
veziriazam ve kazaskere gittiği ve bu yetkililerin, ilam ve sicil üzerine kendi 
kararlarını "buyuruldı" şeklinde yazdıkları anlaşılmaktadır472• Bilindiği üzere 
veziriazam ve şer'i meselelerde kazasker, huyuruldı yazmak salahiyerini ha
izdi. Kanuni Sultan Süleyman devri sonlan ve Il. Selim devri başlarına ait 
bazı mühimme ve ruüs defterinde, hükümlerin başındaki kazaskere ait kayıt
lar bu kanaau teyid etmektedir'17!1. 

Kazaskerlerin Divan-ı Hümayıln'da bakacakları davaların bir gündemi 
muhtemelen önceden yapılıyordu. Mustafa Selaniki, III.Murad'ın tahta cülü
sunda devlet işlerine gösterdiği büyük ilgiyi anlatırken, Padişah'ın 25 

Ramazan (8 ocakl575) Cumaertesi günü erkenden kazasker efendileri ça· 
ğırdığını, kazayalarını okuyup, Divanhaneye gelip, şer'i davaları dinlemeye 
başladığını söylemesi, kazaskerlerin belli bir gündem içerisinde davalara 

'17° Kcza,-s. 85-107. 
•171 H. İnalcık, The Octoın:ın Eınpire, s. 92. 
·172 U. Heyd, Cıiınin:ıl Law, s. 256. 
•17~ Bilhassa Mühiınıne, nr. III ve V; KK. Ruiis 225 de örneklerine çok rastlanmaktadır. 
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baktığını göstermektedir·174. Esasen aksini düşünmek, Divan-ı Hümayt1n'un 
düzen ve disiplini ile bağdaşacak bir durum değildir. 

Balya kadısı göndermiş olduğu mektubunda Tırhala kazasından, Kamer
Hatun'u leventlerin Balya kazasına götürdüklerini, fesat ve şenaat yaptıkla
rını arzetmiş, ayrıca leventlerin kadı ve naibden habersiz nikah kıydıklarını 
bildirmiştir. Bunun üzerine Balıkesir ve Ezine kadılarına giden 23 
Muharrem 967 (25 Ekim 1559) tarihli bükümde levent! erin iyice teftiş edil
meleri ve durumun bildirilmesi istenmektedir. Bu hükmün başında "kazas
ker arz idüp emr arz üzerine kendi hattıyla mukayeddir" şeklinde yazılmak
tadır475 . Aynı şekilde, yol kesici Ahmed'e siyaset olunması, yardımcılannın 
ise babsedilm elerini emreden Muharrem 967 (Kasım 1559) tarihli Karasi 
beğine ve Edremid kadısına giden hüküm başında "kazasker efendi arz idüp, 
arzın üzerine kendi hatu ile buyuruldu" diyü işaret edilmiştir476. Böylece, 
Divan-ı Hümayt1n'a intikal eden bu neviden olay ve davalar kazasker 
tarafından inceleniyor ve muhtemelen gelen arzın üzerine "buyuruldu" 
şeklinde kararını yazıyor, buna göre mahallin kadısına veya beyine hüküm 
gidiyordum. 

Kadı, beylerbeyi ve sancakbeyi tarafından, özellikle cinayet, soygun ve 
amme güvenliğini tehdid eden bir çok konuda padişaha suret-i sicil veya 
ilam arz edilerek, hükümdarınkararı alınmak istenmiştir. Prof. Heyd'e göre 
bunun sebebi, suçlunun şeriata göre, ağır bir şekilde cezalandırılmasının 

mümkün olmamasındandır. Ayrıca suçluyu mahkum etmek için yeterli delil 
bulunmaması veya suçlunun suçu teşebbus halinde bulunduğunda, yine su
ret-i sicil gönderilerek hükümdarın kararının alınması yoluna gidildiği gö
rülmektedir478. 

b) Divan-ı Hümaytin'a şikayet sunma: Osmanlı halkından veya yabancı
lardan herhangi bir kimse veya topluluk vergilerin ağırlığından, mahalli ida
recilerin eziyet ve baskılarından veya uğradığı herhangi bir haksızlık ve teca
vüzden dolayı bir arzuhal (şikayet dilekçesi) ile padişaha durumunu arzede
bilirdi. Eğer durumu acil ise bizzat gelerek veya şikayetçi bir yerin halkı tem-

·IN Seh\niki, Tarİlı s. 105. 
·17~ Mülıimme, nr. III, h. 451. 
'176 Keza, h. 433. 
'177 Başka örnekler için bk. Mülıimme, nr. III, h. 497, h. 820, h. 1070, h . 152; Mülıimme, 

nr. V, h. 659, h . 693; KK Ruı1s, nr. 225, s. 310 ve 293. 
478 U. Heyd, Cl'iminal Law, s. 255. 
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silci göndererek durumu arz ederlerdi'm. Ancak yakınlığı ve kolaylığı sebe
biyle bundan en çok faydalanan başkent halkı idi. 

Gerek Osmanlılardan önceki Müslüman ve Türk devletlerinde gerekse 
Osmanlılarda hükümdarlar, hakkın ve adaletin tecellisi için bir teminat ola

rak düşünülmüş, bu konuda müşterek bir kanaat oluşmuştur. Anadolu 
Kazaskeri Sinan Efendi hakkındakı tahkikat defterinin dibacesinde bu müş

terek duyguya temas edilerek, Allah'ın yeryüzünde gölgesi olan ve her maz
lumun kendisine sığındığı padişah hazretlerine kimsesiz mülazimlerin arzu-
halleri üzerine ...... şeklinde ifade edilmektedir'18o. Yine bu telakkiyi ifade 
eden "re'aya ve heraya selatin ve ümeraya vedi'a-i ilahiyye olduğundan ... " ·181 

gibi ifadeler kullanılmaktadır-182. 

Osmanlılarda Yıldınm Bayezid'in halkın şikayetlerini dinlenmesiyle ilgili 
İbn-i Hacer'in haberine yukarıda temas edilmişti. Daha sonraki yüzyıllarda 
bilhassa, padişahlar Cuma narnazına gidip gelirken halkın şikayetlerini sun
dukları bilinmektedir. 

Koçi Bey, arzuhal sunanlar ve bunları padişahın nasıl kabul edip incele
yeceğine dair bilgi vermektedir'183• Kendisine bu kadar imkanlar tanınan 
Osmarılı halkının da bundan geniş ölçüde faydalandığı görülmektedir. 

Mühimme defterinde halkın şikayetlerine dair birçok örnekler bulun
maktadır: Tüccar taifesi arzuhal sun urak, Ayasofya evkafından Mahmud Paşa 
hamndaki mescidin yanındaki hanın bazı odalannın Kürkçü Rumlar tara
fından işgal edildiğini, orada bir takım kötülükler yapuklarını zararlar tevlit 
ettiklerini, Müslümanların huzursuz olduğunu ve ibadet yapamaz hale gel
diklerin i arz etmektedir. Daha önce İstanbul kadısı mahallinde tedkik yapa
rak odaların yıkılınası için hüççet verdiğini, fakat kendilerin kaybolduğunu 

4"J H. İnalcık, Tlıe Ocıoman Eınpire, s. 91. 
480 Talıkikat Defteri, vr. lıı . 
.uıı U. Heyd, Criminııl Lııw, s. 217. 
'182 Siy.ıseıname nev'inden eserlerde, reayay.ı iyi muamele, hııkkını gözecmc, şikayeıleriyle 

ilgilenme konusu üzerinde önemle durulmuştur. bk. Asııfmiıne, reaya bııhsi iscıınbul 1326, s. 
24,26; Kııtib Çelebi, Düstül'U'l·aınelli-ısl:ı.hs'l hıılel, İsııınbull280. s. 124vd. 

'183 "Beııüm Devletlü Hünkarım, arı.uhııl suııduklıırında kapucılar kethüdasına: "al şu 
ıırzuhali" deyü emredersiz. Kaç arıuhal verirlerse cümlesin cem'edersiz. Seadetle Sarayı 
hümayiina geldikde birer birer okursuz. Cümlesin bir yere bıığlayup. mühürleyüp vezir 
kulunuza gönderirsiz". Koçi Bey Risalesi, s. 121. 
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kazasker efendi padişaha arz etmiş, zararlı olan odaların yıkılınası ve kafirle
rin çıkanlarak Müslümanlar sakin olsun şeklinde yazılmışor48'1 • 

Bir diğer şikayette, İznik'te Mehmed Paşa Medresesi müderrisi Mevlana 
Süleyman göndermiş olduğu şikayet mektubunda, kasabada medreseye ait 
bir vakıf hamam bulunduğunu bu hamam ihtiyaca cevap verdiği halde, 
Hasan'ın yeni bir hamam bina ederek medreseye ait hamama ve suyuna ve 
diğer harnarnlara zarar verdiğini arz etmiştir. Bunun üzerine İznik kadısına 
giden 4 Ramazan 967 (29 Mayıs 1560) tarihli bükümde bu duruma mani 
olunması, ancak eski hamamların tamirine izin verilmesi emredilmiştir. 
Mühimme defterinde bu fermanın üst kısmına "kazasker efendi arz edip, 
emri arz üzerine kayd etmeğin ona göre hüküm yazıldı" şeklinde kayıt bu
lunmaktadı085. 

Ancak, bu nevi şikayetler olduğunda devlet teftiş yaptırarak, bazan yapı

lan şikayetin haksız ve mesnedsiz olduğu anlaşıhrdı. Madur olan kimse yine 
eski haline ve görevine iade edilirdi. Mesela, Amasya sancağında zeameti 
olan Kemal'den bazı kimseler şikayet etmişler, yapılan teftişte Kemal'in üze
rinde bir nesle bulunmadığı ve suçsuz olduğu ortaya çıkınca, beylerbeyine 
hüküm gönderilerek, zeametin yine kendisinde bırakılması emredilmiştir 
(10 Safer 968/31 Ekim 1560) ·186 Kemal hakkındaki şikayet defterlerini ka
zasker efendi arz etmiş, bunu istinaden hüküm yazılmışor487• 

28 Ramazan 1022 (11Kasım1613) tarihli Zile voyvodasına ve kadıya gi
den hükümde, bu kazadan Ahmed, padişaha arzuhal sunarak, Fettah ve kar
deşi Receb ile şer'i davası olduğundan şikayet ederek, davasının Divan-ı 
Hümaylın'da kazaskerler huzurunda görülmesi hususunda ferman çıkmıştır. 
Kadı ve voyvodaya gönderilen fermanda adı geçen kimselerin yakalanarak, 
Divan'da kazasker huzurunda muhakeme edilmek üzere hazır edilmesi is
tenmiştir488. 

c) Divan-ı Hümiylin'da muhakeme: Bazı kimselerin Divan-ı 

Hümaylın'da üyelerin huzurunda yargılandığı görülmektedir. Davaların çe-

~8-1 Mübimme, nr. IV, h. 694. 
-ıs.~ Mühimme, nr. III, h . 1197. 
486 Mühimme, nr. IV, h. 1521. 
'187 Bu şikayeıde önemli olan ıaraf, şikayet konusu örfı hukuku ilgilendirdiği ve şikayet 

edilen kimse de ehl·i öıfden birisi olduğu halde meselenin kazasker tarafından an edilmesidir. 
Bu da gösteriyor ki şer'i-örfi ayrımı çoğu kere itibaridir. 

11!.11Mühimme, nr. LXXX, h. 233. 
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şitleri ve yargılanan kimselerin statüleri bakımından bir sınıflandırma yap
mak mümkündür. 

1. Sünni görüşü zedeleyenlerin muhakemesi: Osmanlı Devleti, temel 
görüş olarak benimsediği sunni inanca daima sahip çıkmış, bunu zedeleyici 
faaliyetler üzerinde durmuştur. Tarihi kaynaklarda münferid hadiseler ha
linde zikredilen bu neviden olaylar tamamiyle şer'i nitelik taşıdığı için, 
Divan-ı Hümaylın'da kazaskerler tarafından muhakeme edilip, cezaları tesbit 
olunmuştur. 

Molla Kasım adında bir bilginin, İsa Peygamber'in Hz. muhammed'den 
üstünlüğü fikrini çeşitli yerlerde yaymaya çalışması, ilgililerin dikkatini çek
miş, yakalanarak Divan· üyeleri huzurunda yargılanması emredilmiştir. 
Vezirler meseleyi "canib-i şer'a" yani kazaskerlere havale etmişlerdir. Rumeli 
Kazaskeri Fenan-zade Muhyiddin ve Anadolu Kazaskeri Kadri Çelebi'ler 
"mülhiddin müddeasını şer' ile ibtale kadir olmayıp", örfi hükümler ile 
mahkum eylemişlerdir. Veziriazam İbrahim Paşa "örf ile hışm u gazab erbab
ı ulemaya layık değildir" diyerek489 konunun şer' ile görülmesini istemiş, an
cak kazaskerler bu konuda muvaffak olamayınca vezirler ayrılmışlar ve Molla 
Kabız Divan'dan çıkarılmışur. Konuşmaları kafes arkasından dinleyen 
Kanuni, bir mollanın fikirlerinin çürütülemeyişinden dolayı, Veziriazam 
İbrahim Paşa'ya sert bir dille çıkışmış, ilim erbabının sadece kazaskerlerden 
ibaret olmadığinı, Şeyhülislam Kemal Paşa-zade ve İstanbul kadısı Sadi 
Çelebi'nin Divan'a çağınlarak yargılanmanın onlar tarafından yapılmasını is
temiştir. Bunların yaptığı muhakemede Kabız ilzam edilerek fikrinden 
dönmesi istenmiş, israr etmesi üzerine Safer 934(Ağustos 1527)de ölüme 
mahkum edilmiştir49o. 

Usul yönünden burada önemle belirtilmesi gereken husus, davanın 
doğrudan doğruya kazaskerlere verilmeyip, Divan-ı Hümaylın'da görülmesi
nin ferman olunması, şer'i niteliği sebebiyle diğer üyeler tarafından kazas
kere havale edilmiş olması ve kazaskerlerin başarısızlığı halinde de 
Padişah'ın yine veziriazamı muahaze etmesidir. Bu durum Abdurrahman 

489 Lütfi Paşa, Kaza;kerlerin divanda dava dinleme adabma ''Vüzera-yı izam Divan-ı 
Hümayfın'da sahib-i vakar gerekdir. Ehl-i Divan'dan ve siir nas ile tekellüm düz değildir. Ve 
kazaskerler dahi Divan'da şer'i da'va göreler. Anlar dahi Divan'da sair nas ile tekellüm kanun 
değildir" demektedir. Asarniime, Üniversite Ktb. TY. 786, vr. 9b. 

'!90 Ali, Künhü'l-ahb<iı·, vr. 239a-b; Celal-zade, Tabakatii'l-memalik, vr. 172b-173a; Peçuylu 
İbrahim, T<iıih, I, İstanbul 1281, s. 124; N. Aykut, Hasan Bey-zade Taı1hi, s. 33-35. 
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Paşa Kanunnamesi'nde belirtilen, veziriazamın mu dak otoritesini teyid eden 
bir örnektir. 

Buna benzer bir olay da, Nadajlı Sarı Abdurrahman Efendi'nin kadidir. 
İstanbul Behram Kethüda Medresesi'nde müderris olan San Abdurrahman 
Efendi'ye Divan-ı Hümayfın üyeleri huzurunda, Anadolı Kazaskeri Esad 
Efendi ve Rumeli Kazaskeri Abdülhalim Efendi tarafından birtakım sorular 
sorulmuş, hepsini de İslam inançlarına ters düşecek şekilde cevaplandırdı
ğından kazaskerler, kendisini iknaya çalışınışiarsa da fikirlerinde ısrar etmesi 

· üzerine katline fetva vermişlerdir. Bu olayı soran Tırnakçı Hasan Paşa'ya 
Anadolu Kazaskeri Esad Efendi, verdikleri hüküm gerekçesini şöyle anlat
mışur: (10 Cumadelula 1011/26 Ekim 1602) "Benim Sultanım, Nadajlı hu
susı su'al buyurulmuş, böyle zındık görmedim. Haşr u neşr ve cennet ve ce
hennemİ ve sevab ve ikabı bi'l-külliye inkar idüp, Eve leyse'llezi halaka's-se
mavati ve'J-arza bi-kadirin nass-ı kerimine ne dirsiz dedim, "kadirdir, la~in 
vuku'a gelmez" dedi. Bu karhaneye zeval ihtimali yokdur dirsin yevme tü
beddiilü'l-arzu gayre'l-anı ve's semavat nususunane dersin didim, "te'vili ve 
tevcihi vardır, murad yine bu neş'ede olan ahvaldir" didi.. .. Bu mertebe zın
dıkdır .... Şer'-i şerif hükmünce karline hüküm olundı. Hazretiniz hazır olsa
nız kendü eliniz ile kadi ca'iz idi. Kendi zu'm-ı fasidince dünya belasından 
halas old ı. Müslimin dahi elinden ve din-i İslam dilinden halas buldı"49 1 • 
Diğer bir olay da, Mehdilik iddiasıyle bir divane ortaya çıkması üzerine vuku 
bulmuştur. İstanbul kahvehanelerinde yapılan dedikodu, Sadrazam İbrahim 
Paşa'nın kulağına gidince, kazasker efendileri davet ederek suçluyu huzurla
rına getirmelerini istemiş; yapılan soruşturmada saçma bazı cevaplar veren 
suçlunun Balık Pazarı'nda idamına karar verilmiştir, Muharrem 1006(Eylül 
1597) •l\l2 • 

Dini mahiyet taşıyan, bu neviden daha başka hadiselere kaynaklarda ras

lamak mümkündür. İstanbul naibinin sicil sureti mucibince ve muhtemelen 
kazasker hatu ile katil olunan Zındık Hamza'nın ehibbasından nalçacıhk iş
leyen Ahmed b. Nasuh adlı kimsenin (müfsidin) de kazasker hükmü ile katil 
olunması buyurulmuştur, 9 Safer 981 (10 Haziran 1573)493. 

191 Na'ima, T<il'ilı, I, İstanbul 1281, s. 326-327; Katib Çelebi, Fezleke, I. İstanbul 1286, s. 
184. 

492 Selanik!, Taı·iJı s. 703-704. 
493 KK. Ruıis 225, s. 275. 
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2. İlıniye sınıfı mensublannın Divan-ı Hümayün'da muhakemesi: 
Osmanlı İmparatorluğu'nda genel olarak askeri sınıfa mensub kimselerin 
sahip olduklan bazı imtiyazlar vardı ki bunlardan biri de yargılanmalarıdır. 
Askeri sınıf mensublan, ilmiye sınıfı ve idari (icra'i) sınıf olmak üzere iki 
gruba ayrılıyordu494. 

İlıniye sınıfı mensubu kimselerin, işledikleri suçlardan dolayı verilen ce
zalar diğer askerilere kıyasen çok daha hafif idi. Bunlara azil, nefiy, hapis 
gibi cezalar veriliyordu49ll. Rumeli kazaskerine hitaben gönderilen 1011 ta
rihli fermanda eskiden ulema ve kadılar, aşikare asılmaz ve siyaset edilmez
ken, memleket muhafazası görevinde bulunanların birtakım bahaneler ile, 
habsettikleri, siyaset ettikleri ve malını aldıklan görüldüğüne işaret olun
maktadır. 

Tayin edildikten sonra kazaskerlerden başka vüzera, defterdarlar ve sa
irenin kadılara katiyyen karışmamatan kadılardan birisinin cezaya müstehak 
olması halinde kimse müdahale etmeyip, ancak Divan-ı Hümayün'da kazas
kerlerin davayı dinleyip neticeye bağlaması emredildiği gibi miri malı ve ha
kaya konulannda da yine kazaskerler salahiyetli kılınmışnr. Kadılardan, mü
derrislerden siyasete müshak olanların davasını ancak Divan-ı Hümaytin'da 
kazaskerlerin dinlenmesi istenmektedi~. 

Larende halkından büyük bir topluluğun, eski Larende kadısı 

Abdulkerim'in üç yüzden fazla eşkiya ile şekavet yapnğı hakkındaki şikayet
leri üzerine adı geçen kadı Divan-ı Hümaytin'a getirilerek kazaskerler huzu
runda muhakeme edilmiş, suçunu itiraf etmesi üzerine Kıbrıs'a sürülmeye 
karar verilmiştir. Kıbrıs Beylerbeyi'ne gönderilen 12 Muharrem 997(1 Aralık 
1588)tarihli hükümde, kadıyı iyi muhafaza ve hiçbir surette adadan çıkanl
maması ferman olunmuştur197• 

Kazaskerlerin tarafsız olmadığı veya olamıyacağı gibi bir endişe olursa 
davanın Divan-ı Hümaytin'da görülmek üzere bazan mazul bir kazaskere ha-

494 Mustafa Akdağ, bu iki grubu "ehl·i ~r" ve "ehl·i örf' olarak belirtmektedir, "Osmanlı 
Imparatorluğu'nun Yükseliş Devrinde Esas Düzen", T;u-ih AnışurmRl;ın Dergisi, 111/ 4-5, Ankara 
1967, s. 142. 

495 U. Heyd, CriminRl Law, s. 221·222; Ancak toplum düzenini bozucu ve daha önce 
belirtildiği gibi yerleşmiş inancı yıkıcı faaliyette bulunan ilmiye mensublarma da ağır cezalar 
verilmiştir. 

<196 Müıışe'ıicü's-selatin, n, 225-226. 
'197 Mühimme, nr. LXIV, h. 532. 

Belleten C. LXI, 44 
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vale edildiği olurdu. Nitekim Davud Paşa Medresesi'nden mazul Abdullah b. 
Mircan Efendi'nin bir kadınla olan davasını Divan-ı Hümaytın'da görmek 
üzere mütekaid Kazasker Bostan Efendi görevlendirilmiş, davayı Kanuni 
Sultan Süleyman kafes arkasında dinlemiştir498• 

3. Ulema dışındaki askeri sınıfın Divan-ı Hümayiin'da muhakemesi: 
Ulema dışındaki askeri sınıf mensublannın Divan-ı Hümayiin'da muhake
mesine dair birçok örneklere kaynaklarda rastlanmaktadır. Bunlar merkez 
teşkilaunın vezir, defterdar gibi en başta gelen üyelerinden olduğu gibi aşağı 
kademedeki görevlilerden de olmaktadır. Bunların muhakemesi genellikle 
Divan-ı Hümayfin'da Divan üyelerinin huzurunda yapılmaktadır. Muhakeme 
edenlerinin sayısı, yargılanan kimsenin mevkiine ve suçun büyüklüğüne bağ
lıdır49\1 . Divan-ı Hümayiin'un bu konudaki çalışma şeklini inceleyen bazı 
araşurmacılar İslam hukukunun bir kuralı üzerinde dururlar. Bilindiği gibi 
İslam hukukunda muhakeme tek hakim ile yürütülür. Burada ise birkaç kişi 
huzurunda yapılmaktadır. Bunu iki şekilde İslam yargılama usulu ile uzlaş
urmak mümkündür: 

Evvela, yargılama bir kişi (veziriazam veya Rumeli kazaskeri) tarafından 

yapılmakta, diğerleri yardımcı durumunda bulunmaktadırlar-500. İkincisi, esas 
itibariyle İslam'da muhakeme tek hakimli olmakla birlikte, devlet başkanı 
(veliyyül emr) luzum görürse birden fazla kimseyi yargı ile görevlendirebilir. 
Burada yargılanan kimsenin önemine binaen birkaç kimsenin görevlendi
riimiş olması ve bunun bir usul haline gelmiş olması mümkündür501• 

Emeklı Vezir Ferhad Paşa 24 Şevval 1982(6 Şubat 1575) de vefat etmiş, 
devlet erkanının kanldığı bir merasimle defnedildikten sonra adamlanndan 
bazılan bir muhtedi tabible Divan-ı Hümayiin'a gelmişler ve Ferhad Paşa'nın 
tabib Koca Şüça tarafından zehirlendiğini, tekrar muayene edilmesini iste
mişlerdir. Bunun üzerine Padişah tarafından "tezkire-i Hümayiin" çıkmış ve 
Reis-i etibba, diğer tabibler ve tabib Koca Şüça'ın Divan-ı Hümayün'da hazır 
edilip, vezirler ve kazaskerler huzurunda davaları görülmüştür. Muhakeme 

'1118 At.a'i, s. 133. 
·l!lll A. Mumcu, Siy;ıscuen k;ıtl, s. 103. 
!.00 Kaza kadılarının yanmda bazan o yerin müftüsü n ün muhakeme sırasında ilmi ve şer'i 

yönden kadıya yardım euiıi bilinmektedir. Ancak müfti orada ikinci bir hakim değil, bir 
müş3vir durumundadır. 

001 Ö. Nasuhi Bilmen, aynı eser, VIlJ, 223. 
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sırasında tabibler kendilerini savunmuşlar, neticede Şeyh Şüca bahsedilmek 
üzere Mehmed Çavuş'a teslim edilmiştirW2. 

Buna benzer bir olayda Kara Üveys Paşa'nın muhakemesidir. Lala Ca'fer 
Bey'in mühriyle mühürlü sandıkların Manisa'dan İstanbul'a gelirken yolda 
Üveys Paşa tarafından acılıp, para alındığı itmamı ile Divan-ı Hümayiin'da 
yargılanması emredilmiştir. Üveys Paşa "husemasıyle" vüzeranın üzerine 
oturmuş, kazaskerler ile veziriazam sual ve cevapları dinlemişlerdir. Üveys 
Paşa gayet sert ve kesin cevaplar vermiştir-'IOll. 

Sokullu Mehmed Paşa'nın ve Lala Ca' fer Bey'in tahriki ve taraftar olma
sıyle böyle bir tahkikatın açıldığı ancak bir suç tesbit edilmediği görülmek
tedir. Nitekim birkaç gün sonra şıkk-ı sani defterdarı, iki ay geçmeden de 
baş defterdar olmuştur00'1• 

!ı02Setaniki, Tarih, s. 11().111. 
rıos Kezıi. s. 111-112. 
504 Peçuylu, Tarih, ll, 7; Aynı şekilde, Hüseyin Paşa'ıun Divan-ı Hümayün'da muhakemesi 

için bk. Sel:'iniki, T:iıih, s. 846-847. 



Kadılann Divin-ı Hümiyôn'a gönderdiği "Suret-i Sicillerden" kadıaskerin bakbğı ve cezasını tesbit ettiği 

davalardan örnekler (Mühimme, nr.IV, 967-968/1559-1561 tarihleri arası) 

Havale eden kadılık Davaa Davalı Davakonusu Hüküm ı 
Galata kadısı naibinin Hassa reisierden Nikola ve Nihai Nikola ve Mihal, Mustafa'nın Nikola'ya siyaset ! 

suret-i sicili Mustafa kulunu ayardıp, bostanda içki Mihal'e kürek 
ı 

içerler-yakalanıyor. 

Gelibolu naibinin Yeniçeri Ahmed Hüseyin ve Hüseyin ve Mustafa Yeniçeri Hüseyin ve Mustafa' · 
Suret-i sicili kara Mustafa Sinoblu Ahmed'i Kotmeri siyaset 

dağında katl ediyor. 

Dimetoka kadı sı Kurd b. Abdullah Reayadan sekiz Reayadan sekiz kişi Kurd b. Rustem'e siyaset 
naibinin suret-i sicili ~ Abdullah'ı öldürmek istiyor- yedi kişiye kürek 

lar, sekiz kişiden Rüstem sa-
bıka Yeniçeri idi. 

İstanbul kadısı naibi Muslı ve Memi Nasuh Muslı ve Memi, İstanbul Bit Muslu'ya siyaset 
suret-i sicili pazarında kazancı Nasuh'un 

dükkanını açıp bir külçe 
bakın çalıyorlar 

İstanbul kadısı suret-i Kalaycı Hayreddin'in Kalaycı Ca'fer'i, kulları ndan Reyhan, Ca'fer ve 
sicili Hayreddin kullan Reyhan Ca'fer ve Mübarek Mübarek'e siyaset 

gece müştereken katlettikle-
rini itiraflan 
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Hawle eden kadılık Davacı Davalı 

Dimetoka kadı sı Fatma Haydar ve 
mektubu İskender 

• 

Marmara Adası Petra Mi hal 
kadısının suret-i sicili 

Akçakızanlık kadısı İki yahudi İki kimse 
mektubu 

Ata la kadısının Kasaba halkı Kadı (vakfı 

mektubu himaye için) 

Galata karlısı suret-i Mak tu le adına Maktülenin 
sicili zaim kocası 

Dıwakonusu 

Haydar ve İsmender, 
Nasuh'un zevcesi Fatma'ya 
"Fi'l-i şeni kasdıyle eve girmiş-
ler, Müslümanların şehadeti 
ile sabit olmuştur. 

Petra'nın veresesinin mahke-
meye müracaatı üzerine, iki 
Yeniçerinin şe hadeti ile 
Mihal'in Petra'yı bıçakla öl-
dürdü~ü sabit oluyor. 

Pazara gelmekte olan iki 
Yahudi'yi kılıç ile öldürmeye 
teşebbüs eden iki kişi 

yakalanıyar 

Kasaba halkı bir hamam yap-
tırmak üzere kadıya müracaat 
ediyorlar. Kadı, vakf gelirinin 
azalmasından endişe ederek 
Divin'a soruyor. 

Sarhoş iken karısını boğan 
Hasan'ı Kasım Paşa zaimi 
mahkemeye getirmişti 

Hüküm 

Haydar ve 
İskender'e siyaset, 
yoldaşlan na hapis 

Kısas 

Kürek cevıası 

İzin veriliyor 

Hasan 'a siyaset 
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Havale eden kadılık l>aYaa Dawlı 

İstanbul kadısı suret-i Keyvan Hasan ve Yahya 
sicili 

İstanbul kadısının Maktul İsa İbrahim ve 
suret-i sicili Mustafa 

Haslar kadısının suret-i Yorgi b. Yani Monol b. Yorgi 
sicili 

Silivri kadısının suret-i Veli'nin kı lı, Esedullah 
sicili Maktiil Yusuf, Ahmed, 

Mehmed 

Davakonusu 

Yahya'nın idlali üzerine 
Hasan'ın hırsızlık yapması 

Matul İsa'nın öldürülmesi 
olayı 

Yorgi 'yi bıçakla öldürdüğünü 
Monol'un itirafı 

Bu dört suhtenin veli'nin ku-
tunu öldürmeleri ve esnafı ra-
hatsız etmeleri; sarhoş olarak 
silahla yakalanmalan. 
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Yahya'ya siyaset 
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C. Kazaskerlerin kendi mahkemelerinde baktıkları davalar 

Kazaskerler Divan-ı Hümayiın'da dava dinledikleri ve şer'i konularda 
hüküm verdikleri gibi, ayrıca haftanın muayyen günlerinde kendi evlerinde 
de divan akdeder davalara bakarladı. Divan-ı Hümayiın'da kendilerine ha
vale olunan davalardan luzum gördüklerini kendi mahkemelerine havale 
ederlerdi505• 

Şehzade Mehmed'in sünnet düğünü için yapılan hazırlık sırasında, III. 
Murad'ın Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinin mutat üzre evlerinde divan ku
rarak dava dinlemelerini ve masiahat sahibierine cevap vermelerini ferman 

etmesi, bu mahkemenin sünnet düğünü münasebetiyle tatil edilmeyecek ka
dar önemli olduğunu göstermektedirOOG. 

a) Askeri sınıfın yargı konusundaki imtiyazları: Daha önce kısmen temas 
edildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda "askeri sınıf'ciarak bilinen zümre 
birtakım haklara sahipti. Bunlar kendi aralarındaki veya reaya ile olan 

ihtilaflarında davanın normal kadı mahkemesi yerine kazaskerin huzurunda 
görülmesini isteyebilirdi007. Askeri sınıf mensublarının kadı yerine kazasker 
huzurunda yargılarıması hususunun fetvalarda açıkca belirtildiği ve çeşitli 
dönemlerde bunun teyid edildiği görülmektedir508• 

Beledi olan Zeyd-i müdde' i, askeri olan Arnr-ı müdde'a aleyhe "seninle 
Edirne kadısına muriifa'a olalım" didikde, Amr razı olmayup "ben kazasker 
huzurunda murafa'a olunn" dimeğe kadir olur mı? 

El-cevab: Olur 509. 

Mes'ele: Müdde'a aleyh olan Zeyd "ben askerin, kadıya varmazın"diyüp, 
hasını Amr'a kassam-ı askeri huzurunda "muhasama idelim" dimeğe kadir 
olur mı? 

El-cevab: olur. Ebussuud nıo. 

505 Uzunçarşı lı, Merke~Bahriye, s. 22-23. 
506 Selaniki, T:iı-ih, s. 134-135; Mecdi, (s.446) Çivi-zade Muhyiddin Efendi'nin Anadolu 

kazaskeri olunca evinde dava dinlendiğini belirtmektedir. 
507 U. Heyd, Giriminal Law, s. 221. 
508 Bk. Yahya Efendi, Fecavıi, Süleymaniye Ktb. Esad Ef. yzm. nr. 1088, vr. 212. 
509 İbn-i Kemal • Fecavıi, Atatürk Ktb. M. Cevdet yzm. nr. O. 44, vr. 148a. 
510 Ebussu'ud, Fecavıi, Bayezid Genel Ktb. Veüyyüddin Ef. yzm .. nr.l466, vr. 219a. 
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b) Kendi mahkemelerinde bak.uklan davalar: Kazaskerlerin evlerinde 

mahkeme kurarak dava dinlemeye ne zaman başladıkları kesin olarak bilin
memektedir. Ancak XVI. yüzyıl ortalarından itibaren başlayan Rumeli 
Saclareti sicilleri, kazaskerin baktıklan davaların nevileri, davalardaki taraflar 
hakkında bilgi vennektediı-51 1• 

Prof. Gökbilgin, Ma'h1l-zade Seyyid Mehmed Efendi'nin Rumeli kazas
kediği dönemine ait, 987 (1579) tarihli sicil defterinde istifade ile yayınla

dığı bir makalesinde, vakıflar, muhallefat, sosyal ve ekonomik konular, ti

mar, mukataa, beytülmal ile ilgili meseleler olmak üzere başlıca dört konuda 

sicillerden seçmeler yaparak genel bir değerlendirme yapıruştıı-512• Bu araş
tırmada dikkat çeken husus, verilen otuz beş misalden, otuz üçünde her iki 

taraf veya taraflardan birinin askeri olmasıdır513. İki davada ise taraflardan 
biri gayrimüslimdir5H_ 

Kazasker mahkemesinde bakılan davaların büyük çoğunluğunun askeri 
sınıfın davaları olduğu, ancak zaman zaman askeriler dışındakilerin, bilhassa 
gayrimüslimlerin davalarına bakıldığı gqrülmektedir. Bu nevi davaların 
Divan-ı Hümayiin'dan kendi mahkemesine intikal eden davalar olması da 
muhtemeldir. Rumeli Sadaret mahkemesine ait 1017(1608) tarihli defterde 
sicillerin üzerinde yer yer kazasker şeri'atcisinin, davanın doğru olarak tesbit 
edildiğini, kendisinin kazasker adına İstanbul'da askeri sınıf mensublarının 
şer'i davalarını dinlerneğe memur olduğunu bildiren Arapça tasdik ibaresi 
bulunmaktadır51 ı;. Defterlerin başında ve kapağında hangi kazasker zama-

!il 
1 İstanbul Şer' iye Sicilieri Arşivi'nde, İsıanbul'a ait 27 mahkemenin sicilieri de bunlardan 

birini teşkil etmektedir. 953-1332 senelerine ııit, 644 defter bulunmaktadır. Ayıu Arşiv'de 
Anadolu kazaskerliğine ait siciller ise çok muahhar olup, 1254-1327 senelerine ait 177 defterden 
ibarettir. Geniş bilgi için bk. Nuri Yeprem, Şer' iye sicilieri Arşivi, Diyanec işleri Dergisi, VIII, sayı 
8().81, Ankara 1969. 

lil2 T. Gökbilgin, "Müesseseler Tarihi.ın.izin Kaynaklarından 1579 senesinin Rumeli saclareti 
sicillerinden bazı önemli kayıtlar", Tarih Deı-gisi, sayı 25, İstanbull97l, s. 79-98. 

1115 Bunlar arasındıı, sipahi. müderıis, silahdar, müteferrika, Seyyid, kadı-kassam, yeniçeri, 
yayabaşı , defter-emini, defterdar, cebeci, mütevelli, ıa'im, kethüda, beytülmal emini gibi askeri 
sımfın çok çeşitli kesimlerine mensub kimseler bulunmaktadır. 

rı H CL Huart ("Kazasker", İA. VI, İstanbu11955, s. 522) de İstanbul'da Rumeli kazaskerinin 
Müslümanların dava ve işlerine, Anadolu kazaskerinin ise gayri müsliınlerin davalarına baktı~nı 
yazmakta ise de, adı geçen makaledeki gayrimüs!im davalarıııdan, bunun kesin olmadı~nı 

söylemek mümkündür. 
!'>l l\ "El-emru kema hurrire fihi. Harrerehu el-fakir Subhanehu ileyh, Ebubekir b. Mustafa, 

el-me'miir bi-istima'i'l-umiiri'ş-şer'iyeti'l-askeriyye, bi-medineti Kostantnuyye. min kıbel-i men 
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nında tutulduğu, senesi umumiyetle kayıtlı bulunmaktadır. ~ğer defter orta
sında kazasker değişikliği olmuşsa bu da genellikle belirtilm<!'ktedir516• 

c) Kazaskerlerin dairesi ve personeli: Kazaskerlerin muayyen bir daire~ 
leri olmayıp, kendi konaklannda dava dinlerleı-517 ve ilmiye sınıfının işlerine 

bakarlardı. Ülke çapında geniş bir teşkilaun başı olan kazaskerlerin işlerinde 
kendisine yardımcı olmak üzere birçok muınurlan olup, bunlar içerisinde 
en yetkili ve taşrada kazaskeri temsil eden askeri kassamlar idi. Askeri kas
samlar tarafından tutulmuş olan defterlerin sadece tereke kayıtları olmayıp, 
çeşitli muameleleri ihtiva ettiğine daha önce işaret edilmişti. 

Kazaskerlerin kassam-ı askeriden başka tezkireci518 berat ve alıkarn ka
tibi519, muhzır ve muhzırbaşı520 şeri'atci 521, muhasebecir.22 gibi yardımcıların 

isimleri kaynaklarda geçmekte, fakat görevleri, maaşlan, tayin ve azilleri hu

susunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Kazaskerlerin defterdar kapısında "miri katibi" adı verilen görevli bir 
mumuru bulunurdu. Defterdarlık ile halk arasında çıkan ihtilaflara Maliye 

mahkemesi bakar ve hakimine miri katibi denilirdi, bu katip kazaskere bağlı 
idi. Bu mahkemede "baş bakı kulu" da davacı olarak bulunurdu. Verilen hü

kümlerin doğruluğuna Rumeli kazaskeri bakardı523• 

lehü'l-eınr. Ufiye anhumff. İŞSA, Rumeli Saclareti Sicilleri, nr. XXX, h. 53, başka örnekler için 
bk. aynı sicil, h. 2,11,19,40,41. 

516 Rumeli Kazaskeri Çivi-zade zamanında tutulan Derterde "El-kazaye'l-vakı'a fi zemeni 
sultani'l-ulema'i 'J-muhakkıkın Mehmed Çelebi Efendi b. el-mebrilr Şeyh Mehmed Çelebi 
Efendi e~ehir bi-Çivi-zade el-kazı bi'l-askeri'l-maıısure bi-vilayeti-i Rumili el-ma'müre, tahiren 
fı'l-yevmi's-siimin min Şa'ban li..şene 985" kaydı bulunmaktadır. İŞSA, RSS, nr. XIII, vr. 90a; 
başka örnekler için bk. Defter, nr. XXX; Defter, nr.XUI; Defter, nr. LV. 

517 XIX. yilzyılda "Ba~ı Feı:vii" da oturdukları anlaşılmaktadır, "Ba~ı Fetva ta'mir 
olunmakta bulunduğundan, burada ikamet etmekte olan sadreyn efendiler ve İstanbul kadısı 
efe ı1diler, hem kendileri hem de erbab-ı mesalih için sıkınuya mucib olduğundan, tamirat 
hitiimımı değin ya kendi konaklarında ikamet etmeleri veya mahall-i ahara nakJ edilmeleri 
hususunda ... " BA. HH. tasnifı, nr. 25985, takriben 1253 tarihi. 

51S iŞSA, RKR. bir çok de(terde sık sık geçmektedir. 
6!9 KK. Ruüs 259; KK. Ruüs, 209$ BA. Ali Emiri Tasııifi, I. Ahmed, nr. 330. 
520 Mühimme, nr. IV, h. 1107; Keza, ıır. LXXVIII, h. 764; Kezii, nr. LXXV, h . 497; Ruıis, 

nr. 258, s. 3. 
521 İŞSA. RSS. nr.XXX. 
522 Atii'i, s. 137. 
, 23 Uzunçarşılı, İlmiye, s. 155; Pakalın, ll, 383. 
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XIX. yüzyıl sonlannda Rumeli Kazaskerliği Dairesi (1314/1896-7)m 

Memuriye ı İsmi Rutbesi. 
Kadıasker Mehmed Durri Efendi Sadr-ı Rumeli 

Sadreyn Müsteşarı Zeki Efendi Sadr-ı Anadolu 

Kadıasker Mu'avini Ramiz Efendi İstanbul 

Kassam-ı Askeri Ahmed Hulusi Efendi Haremeyn 

Kassam Mu'avini Nuri Efendi Haremeyn 

Mahfel Şeri'atcısı Abdullah Sa'ib Efendi Haremeyn 

Ve ka yi' katibi ArifEfendi Bilad-ı Hamse 

Sadreyn Evrak memuru Hafız İsmail Efendi Bilad-ı Hamse 
ve Siciliat-ı Şer'iye 

Müdiri 

Maliye Beytülmal AbidEfendi Bilad-ı Hamse 
Kassamı 

Müsteşar Mu'avini Arifbey Kibar-ı Müderris 

Kısmet-i Askeriye Cevdet Efendi Devriye Mevalisinden 
Mahkemesi Baş-katibi 

Şeri'atcı Muavini Muhtar Efendi Müderrisinden 

Tezkirehane Mukayyidi Şemseddin Efendi Devriye 
Müderrislerinden 

Anadolu Kadıaskerliği Dairesi (1314/1896-7) 

Memuriyet İsmi Rutbesi 
Kadıasker Atiulla.h Efendi Sadr-ı Anadolu 

Mu'avin (Meclis-i Süleyman Vehbi Efendi İstanbul 
Tetkikat azasından) 

Tezkirehane Mukayyidi Osman Hilmi Efendi Bilad-ı Hamse 

Üsküdar Na'ibi Asım Efendi Mahrec 

Ve ka yi' Katibi Halid Efendi Devriye Mevalisi 

524 salnıi.me-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, sene 1314, s. 232-235. 
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Sonuç: Kazaskerlerin Osmanlı Devlet Teşkilatı içerisinde sahib olduklan 
gücü başlıca iki kaynaktan almakta idiler. 

1. Divan-ı Hümaylın üyesi olarak, orada şer'i hukuku ve ulemayı temsil 
e anesi, 

2. Osmanlı İmparatorluğu'nda temel birim olan kazalara kadılann ta
yini; bütün ülke satına yayılmış olan medreselere müderrislerin tayini, azli ve 
nakli gibi işlemlerin onlar tarafından yapılmasıdır. 

Kazaskerlerin yetki ve sorumluluklarını daha açık bir şekilde beliranek 
için günümüz devlet teşkilatı ile bir mukayese yapmak gerekirse, Rumeli ve 
Anadolu kazaskerlerinin bugünkü Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı , 

Yüksek Öğretim Kurulu ve Yüksek Ha.kimler kurulunun tamamen veya kıs
men görevlerini o zamanda üstlenmiş oldukları söylenebilir. 

Bu derecedeki önemli bir mevkie XV ve XVI. yüzyıllarda cidden liyakatlı 
dürüst kimseler gelmiş ve uzun süre görevde kalmışlardır. Böyle dirayetli 

alimler Divan-ı Hümaylın'da diğer üyeler arasında daima ağırlıklarını his
setdirdikleri gibi kadılar, müderrisler ve mülazİmler arasında da tesirli ol
muşlardır. 

Ancak zamanla genel olarak devlet teşkilatında gelen düzensizlik, ilmiye 
sınıfını ve tabii olarak kazaskerleri de etki lemiştir. Kazaskerler sık sık azıedi
lerek liyakatsız kimseler göreve getirilmiştir. Bunların sahip oldukları imkan

ları kötüye kullanmaları, XVII. yüzyılda birçok gözlemcinin dikkatini çeke
rek, acı acı yakınmalarına sebep olmuştur. 


